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Sverige är i dag ett land med sprickor, i vilket svenskfödda i välmående områden får det allt bättre samtidigt som en ny invandrad underklass riskerar att permanent bli kvar

där, skriver Benjamin Dousa. Foto: Magnus Sandberg/TT

DN DEBATT 18/8. För att barn som föds i hem med
sämre förutsättningar ska få samma möjligheter i
livet som de med bättre förutsättningar behövs
reformer. Vi föreslår bland annat att att läroplanen
revideras med större fokus på kunskapsförmedling,
att Barn- och elevombudet läggs ned och att
nationella strategin för skolans digitalisering slopas,
skriver Benjamin Dousa, MUF.

Läs senare

I dagarna återvänder drygt en miljon barn till skolbänken efter
ett långt sommarlov. Vissa gör det med glädje, andra gör det med
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oro – men vad som är gemensamt är att alla elever går tillbaka
till en skola som är i akut behov av stora förändringar. Av allt
som måste åtgärdas är det påtagligt utbredda kvacksalveriet
sannolikt mest akut. Vad som nu behövs är en politik som sätter
forskning av hög kvalitet i första rum för den svenska skolan.

I dag vet vi mer än någonsin tidigare om hur den mänskliga
hjärnan fungerar. Kognitionsvetare har visat att våra
arbetsminnen, i vilket själva inlärningen äger rum, är känsliga
och behöver skyddas mot distraktioner. Vi vet även att barn
behöver instruktioner, annars överbelastas deras kognitiva
kapacitet. Det är därför oroväckande att pedagogiken i den
svenska skolan har gått i motsatt riktning under de senaste
decennierna.

Katederundervisningen har dessvärre blivit ett
bespottat begrepp i den svenska skolan, trots att det är
den enskilt mest effektiva metoden för elevers
inlärning. I stället lämnas eleverna i sticket för att själva söka
sin egen kunskap med dyra digitala verktyg. Alla elever förlorar
på detta, men värst drabbar flumskolan de svagaste eleverna. Det
gör mig som moderat upprörd, eftersom det hindrar individer
från att nå sin fulla potential.

Digitalisering är inte
regelmässigt av ondo, men
kommunala tjänstemän och
lokalpolitiker har duperats av
internationella techföretag
som sätter sina egna
plånböcker framför
hjärnforskning och evidens.
I takt med att flumpedagogiken har tagit över i de svenska
klassrummen har kunskapsresultaten fallit. Sedan 1990-talet ser
vi dramatiska nedgångar i de internationella
kunskapsmätningarna Pisa och Timss – och fallet sker bland
såväl låg- som högpresterande elever. Samtidigt söker sig allt
färre kompetenta studenter till lärarutbildningarna. Om vi inte
vidtar åtgärder nu kommer följderna på sikt att bli katastrofala.

Den borgerliga grunden bygger på att skillnader vuxna
emellan, exempelvis vad gäller inkomst, kan vara ett
rimligt resultat av företagande, utbildning och hårt
arbete. Denna idé måste kompletteras med något som är minst
lika viktigt: Barn som föds i hem med sämre förutsättningar ska
få samma möjligheter i livet. Det är för dem som skola och
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utbildning spelar en helt avgörande roll. Studier har nämligen
funnit att mellan 30 och 40 procent av den sociala rörligheten
kan förklaras av ett barns skolgång.

För att påbörja återuppbyggnaden av ett skolväsende i
världsklass föreslår jag följande konkreta reformer:

Tillsätt ett utbildningspolitiskt råd. Funktionen ska
fungera likt det Finanspolitiska rådet. Med empiriska
mätningar ska undervisningsmetoder och andra aspekter
av skolväsendet utvärderas. Syftet ska vara att mäta

effektiviteten på ett stringent och robust sätt. Rådets uppgift ska
vara att komma med policyrekommendationer till skolans
huvudmän och säkerställa att undervisning sker på ett evidens -
baserat sätt med maximal inlärning som mål.

Revidera läroplanen. De post moderna,
socialkonstruktivistiska idéerna om att processen, inte
resultatet, är det viktigaste behöver skrotas. Läroplanen
ska enbart innehålla den kunskap som skolan ska

förmedla. På så sätt skapar vi också förutsättningarna för att
mäta hur väl skolor presterar. I dag föreskriver dessutom
läroplanen, särskilt kapitel 1 och 2, att läraren har uppgifter som
egentligen huvudsakligen bör ligga på eleverna själva och
vårdnadshavarna. Lärarens uppdrag behöver minskas och
koncentreras till kunskapsförmedling.

Lägg ner Barn- och elevombudet. Liberalerna har
tidigare föreslagit detta, och det är nu hög tid att resten
av borgerligheten backar upp deras krav om att Beo
läggs ned. Beo ska mot arbeta mobbning och

kränkningar i skolan men sätter stopp för lärares möjlighet att
hålla ordning i klassrummet. Även om Skolinspektionen
bedömer att en lärares agerande för att skapa studiero följer
skollagen kan Beo ändå utdöma skadestånd. Rigorös forskning
visar att barn och unga behöver lugn och ro i sin inlärning, ändå
motarbetar denna funktion ständigt lärare som gör sitt bästa för
att säkerställa studiero.

Slopa den nationella strategin för skolans
digitalisering. Den handlar i mångt och mycket om
att öka antalet digitala verktyg i skolan, vilket både är
kostnadsmässigt ineffektivt och ger upphov till en

försämrad pedagogik i form av ökad elevcentrering.
Digitalisering är inte regelmässigt av ondo, men kommunala
tjänstemän och lokalpolitiker har duperats av internationella
techföretag som sätter sina egna plånböcker framför
hjärnforskning och evidens.

Många politiska områden präglas av stor polarisering
och starka ideologiska hållningar: invandring, skatter och
sjukvården. Även när det kommer till exempelvis valfrihet och
vinster i välfärden tycks svenska folket vara uppdelat i två läger.
Men Moderata Ungdomsförbundets fyra ovanstående förslag
handlar inte om marknadsekonomi eller planekonomi, utan om

https://academic.oup.com/ej/article/127/605/F71/5069464
https://nepc.colorado.edu/publication/outcomes-of-kipp-schools


2019-09-07 09(07”Kvacksalveri styr skolan – inte hjärnforskning” - DN.SE

Sida 4 av 4https://www.dn.se/debatt/kvacksalveri-styr-skolan-inte-hjarnforskning/

kvacksalveri eller evidensbaserad forskning.

Sverige är i dag ett land med sprickor, i vilket svenskfödda i
välmående områden får det allt bättre samtidigt som en ny
invandrad underklass riskerar att permanent bli kvar där. Ett
land måste kunna leva med skillnader människor emellan, så
länge den som kämpar kan klättra. Ett barns skolgång är helt
avgörande för den framtida förmågan att kunna stå på egna ben
och bryta med sina föräldrars klass. Just av den anledningen är
behovet akut av en svensk skolpolitik som lämnar kvacksalveriet
och i stället utformas efter evidens och hjärnforskning.

Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF

ꊯ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
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