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är nu valet närmar sig, kommer utbildningsmedvetna
personer att lyssna noga för att höra om partierna har
förstått vilka åtgärder som behövs för svenska skolan och

lärarutbildningen. För att bedöma vad som sägs kan det vara till nytta
att veta att det i Storbritannien finns intelligenta och
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handlingskraftiga yngre lärare, flera med invandrarbakgrund, som
har gjort upp med det pedagogisk-politiska etablissemang som har
infört en i praktiken kravlös grundskola. De här lärarna visar vägen
till en ny skolpolitik och speciellt en ny lärarutbildning med en ny och
sammanhängande syn på teori, metodik och praktik.

För den som tror att svensk skola och lärarutbildning är
forskningsbaserad och socialt progressiv är det en viktig erfarenhet
att stifta bekantskap med Daisy Christodoulou.

Hon blev känd när hon gav ut "Seven myths about education" (2013),
där hon beskriver sin frustration, när hon efter genomgången
lärarutbildning skulle undervisa omotiverade elever. Den teori och de
metoder hon fått lära sig fungerade inte. Hon satte då igång att
studera det vetenskapliga underlaget för det hon fått lära sig och fann
att det inte stämde med psykologisk och neurologisk forskning.

Lärarledd undervisning är inte passiv. Förändringar i samhället
betyder inte att fakta-inlärning inte längre är viktigt. Projekt och
aktiviteter ger inte bättre resultat än lärarledda lektioner. De metoder
som lärs ut till blivande lärare är speciellt negativa för elever utan
stöd i hemmet, och det är därför obegripligt att dagens pedagogik
kallas progressiv.

Christodoulou har nu blivit en auktoritet på forskningsbaserad
evidens i utbildning. I föredrag på Youtube och i en nyutkommen bok
om utvärdering, "Making good progress?", förklarar hon varför rädsla
för fakta och för bedömning lett fel. Hon visar övertygande i sitt
föredrag "21st-century skills" att vi fortfarande behöver
skolkunskaper, fast det talas så mycket om kreativitet, samarbete,
kommunikationsförmåga och teknologianvändning. Ämnesinlärning
är "förpackad" så att vi ska kunna minnas vad vi studerat. Det som vi
inte kan ta fram ur vårt långtidsminne kan vi inte heller använda för
att bygga nya resonemang, det vill säga att vi har inte lärt oss något.
Om vi inte har automatiserat vår kunskap, blir korttidsminnet
överlastat, och vi kan inte pröva nya kombinationer.

Ledare

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är
partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.
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Craig Barton har gett ut en ny typ av handledning i metodik, "How I
wish I’d taught maths". Boken är upplagd så att varje kapitel börjar
med det han fick lära sig i lärarutbildningen om
matematikundervisning, hur han upptäckte att det inte fungerade,
hur han började läsa på om inlärning och experimentera och hur han
numera arbetar helt annorlunda och varför. Med andra ord är hans
bok teori, metodik och praktik, allt i ett, och utgör en modell för hur
metodikhandledningar kan skrivas.

Barton tar område efter område och visar med exempel hur han väljer
material och metod. Han redogör för hur han ger hemuppgifter, hur
han kontrollerar att eleverna gjort läxan och hur han hanterar fall
med elever som inte ansträngt sig. En av hans punkter är att
projektarbete och individuellt arbete är en mer långsam och osäker
väg till kunskap än lärarledd instruktion och träning.

Det förekommer att man tror att en "bra" lärare är en "snäll" lärare,
men Barton understryker att en bra lärare är den som är väl
förberedd, lär ut nya saker i lämplig ordning, lägger in
repetitionsuppgifter, gör välavvägda skrivningar och överhuvudtaget
organiserar arbetet på bästa sätt.

Katharine Birbalsingh visar hur man i praktiken kan skapa en
framgångsrik skola i ett multikulturellt område. Man kan lyssna till
henne på Youtube. Hon är rektor vid Michaela Community School i
Wembley i London. Skolan bygger på att gott uppförande är en
förutsättning för god inlärning. När elever kommer från primary
school och är elva år gamla, inleder man därför med en bootcamp.
Eleverna ska förstå vilka skolans normer är och varför. Man ägnar en
hel dag åt vart och ett av följande ämnen: skolans rutiner och regler;
artighet och självkontroll; hygien och prydlighet; hur inlärning går
till; nolltolerans mot mobbning; alla måste kunna lita på varandra;
tacksamhet; att sätta upp långsiktiga mål och inte ge sig. Det ska
tilläggas att Michaelaskolan är en friskola.

Lärarna å sin sida använder gemensamma rutiner i smått och stort,
och den här enhetligheten skapar ett lugn som alla har glädje av.
Skolan behöver inte hjältelärare, eftersom skolmiljön möjliggör att
lärarna kan koncentrera sig på själva undervisningen av ämnet.

Språket ges absolut prioritet. Många elever kommer till skolan med
ett svagt ordförråd, och det arbetas intensivt med ord, stavning och
grammatik. Skolan har ett starkt fokus på läsning, det läses varje dag
på lektionerna, och målet är att varje elev ska ha läst 10 000 ord varje
dag.
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I varje ämne bestämmer lärarna ungefär tio begrepp per ämne och år
som ska läras in grundligt. Eftersom secondary school omfattar sju år,
kommer eleverna att kunna många begrepp. Man använder kronologi
för att hjälpa minnet. Det läggs vikt vid att automatisera kunskaper,
och hemläxor är huvudsakligen repetition men inte bara av det man
gått igenom den dagen utan också av tidigare delar av kursen. Skolan
för en ständig kamp mot glömska. Prov ses som ett normalt sätt att
kontrollera att arbete har utförts. Skolans arbetssätt finns beskrivet i
en antologi med ett säljande namn: "Battle hymn of the tiger teachers"
(2016). Skolan har bara funnits några år, men har redan bedömts som
outstanding av den engelska skolinspektionen. Trots det har den
kritiserats av fackföreningar, pedagoger och politiker som inte gillar
skolans metoder.

Under den politikervecka som inleds i morgon liksom resten av
valrörelsen bör vi lyssna noga, när politiker talar om utbildning.
Förstår de vad som måste göras eller talar de bara om att "satsa" mer
av våra skattepengar på en pedagogik som inte är baserad vare sig på
vetenskap eller beprövad erfarenhet?

Inger Enkvist
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