En moderniserad skola

Den svenska skolan idag och framåt

Johan Lindström

JLSU.SE

Den enskilt viktigaste faktorn för barns framtida hälsa – att klara skolan

Socialstyrelsens rapport visar
Alkoholmissbruk vid 20 års ålde
Ungdomar med låga betyg:
1,4 % av kvinnorna och 8,6 % av männen
Medel/höga betyg:
0,2 % av kvinnorna och 1,3 % av männen

2,4 % av kvinnorna och 12,5 % av männen
0,2 % av kvinnorna och 1,1 % av männe

Pojkar och ickor - resultat
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Källa: www.lararen.se/nyheter/fokus/ ickorna-har-gatt-om-pojkar-i-alla-amnen
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Allvarlig kriminalitet
Ungdomar med låga betyg:
Medel/höga betyg:

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/uu/pressreleases/foeraeldrastoed-avgoerande-foer-hoega-skolresultat-3124371

Meritpoäng

Kostnadsökning - genomsnittliga utlägg per skolelev
Grundskolan
År 1998: 52 900 kr/elev/å
År 2008: 83 600 kr/elev/å
År 2018: 115 300 kr/elev/å
Ökningen från 1998 – 2018 är 118%
Gymnasieskolan
År 1998: 68 400 kr/elev/å
År 2008: 92 500 kr/elev/å
År 2018: 126 000 kr/elev/å
Ökningen från 1998 – 2018 är 84%.
In ationen har under samma tidsperiod varit 27,8
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Källa: https://www.lararen.se/grundskollararen/skolbudget/elever-blir-allt-dyrare

Slagträt kostar 1 dollar mer än bolle
Vad kostar bollen?

$ 1.10

Fråga 2 Om det tar 5 maskiner 5 minuter att tillverka 5 prylar,
hur lång tid tar det för 100 maskiner att göra 100 prylar?

Fråga 3 I en sjö växer det grodblad.Varje dag dubblar de sin yta.
Om det tar 48 dagar för grodbladen att täcka hela sjön, hur länge tar det
att täcka halva sjön?

Cognitive Re ection Test
av
professor Shane Frederick

50 % av de testade studenterna
på Harvard hade fel sva
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(3428 personer svarade)

 


 


Fråga 2 och 3 på testet

Bara 17 % av de 3428 som svarat
hade rätt på alla 3 frågor

Vi har två system för tänkande
System 1 automatiserat, snabbt
t ex ansiktsigenkännin
System 2 långsamt, analytisk
t ex lösa matematikuppgifter

Hur aktivera system 2?
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Kognitiv ansträngning

När man ändrade texten
så frågorna blev svårare att läsa
hade många er rätt svar

Lättläst typsnitt

Svårläst typsnitt

De frågor som lärare ställer (varje lektion)
Enligt Lars Svedberg ställer en lärare i genomsnitt
ca 18 000 frågor till sina elever per läsår

Vad handlar frågorna om
1. Frågor om ordning och görande (ex har ni tagit fram boken, saknar vi någon mm)
2. Minneskunskaper (ex vilka tre egenskaper har xxx
3. Produktiva frågor där eleverna måste tänka efter och resonera

Använder eleverna system 1 eller 2?
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Källa: Lars Svedberg, docent och legitimerad psykolog vid Karlstads universitet.

20 re ektioner om undervisningen ur elevperspektiv

Re ektion 2: Att sitta still hela tiden är mycket jobbigare än man tror
Re ektion 3: Det är jobbigt att vara koncentrerad hela tiden
Re ektion 4: Det är många byten av fokus från ett ämne till nästa under en skoldag för elevern
Re ektion 8: Lärare i olika ämnen samkoordinerar sällan sina planeringa
Re ektion 9: När jag kom hem från arbetet dessa dagar var jag väldigt tröt
Re ektion 10: Eleverna behöver sina raste
Re ektion 12: En hel del elever uppvisar en bristande studieteknik
Re ektion 13: Lärare som är duktiga på att jobba med språket, svåra ord etc på ett bra sätt har
er elever som hänger med längre tid under lektionerna.
Re ektion 14: Många lektioner har inte den verkningsgrad som läraren hoppas att lektionen ska h
Re ektion 15: Det är inte alls säkert att eleverna kommer ihåg vad de gjorde förra lektionen i ämne
Re ektion 16: Eleverna i en klass kan vara med om vissa saker MYCKET oftare än du tror

Källa: www.jlsu.se/20-re ektioner-om-undervisningen-ur-elevperspektiv/

1. Stannar hemm
2. Går till gymmet, tränar int
3. Tränar, men utan en pla
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4. Tränar systematiskt &
regelbundet
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Boktips

1. Stannar hemm
2. Går till skolan, studerar int
3. Studerar, men utan pla

e


 


n


a


4. Studerar systematiskt &
regelbundet

Skolreform på 1950- och 1960-talen:
grundskolan utökades med ett år.
Vissa pojkar gick i skolan i åtta år
medan andra gick i nio år
Resultaten från mönstringens intelligenstest
Det extra skolåret hade lett till ökad IQ.

Källa: www.forskning.se/2018/04/16/hogre-iq-med-extra-skolar/#

Göra e
för yttning

Läromedel
”Lättmaterial” för SO-undervisningen på 1980-talet
(användes i s k ”OBS-klass”)
Materialet var avsett för att fundera som ett stöd eller komplement
till ordinarie läromedel. Det förklaras därför vara en aning översiktligt.
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Antal ord i texten

.


Läsbarhetsindex (LIX) som är
en vedertagen modell för att
avgöra hur svår eller lätt en text
är att läsa.
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Mikael Bruér
So-lärare på
högstadiet i
Växjö
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IQ - inte statiskt

Läromedel
Läromedel (lättmaterial)
från från 1980-talet

Antikens demokrati
Befolkningsutveckling
Prisbildning

LIX Ant or
40
31
40
234
41
234

Läromedel (normal lärobok)
som används idag

Antikens demokrati
Befolkningsutveckling
Prisbildning

LIX Ant or
35
21
35
210
37
141

Källa: http://lrbloggar.se/mikaelbruer/hur-ska-barnen-lara-sig-nagot-om-de-ingenting-kan/

Minskad färdighetsträning
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en björntjänst?!

Våren 2019
Åk 6: drygt 12 procent av eleverna provbetyget F i matematik.
Åk 9: ungefär 17 procent av eleverna provbetyget F i matematik.
Läsåret 2020/21:
5,8 procent av eleverna omfattas av ett åtgärdsprogram.

Källa: https://www.gp.se/debatt/vart-tog-specialundervisningen-vägen-1.53611915

KEMI

Motivation + Goda vanor = Framgångskoncept

Skolans Ansvar - enligt andra i samhället

NPF - lärare måste bli bättre Arbetstiden räcker inte till Arbetsmiljö
Avgiftsfri skola Avhopp Barnäktenskap Begåvade barn Behörighet
Betyg – likvärdig betygssättning Digitalisering - inget annat tas bort
Dokumentation Duschning Ekonomi - buffert för kommunernas ekonomi
Elever med särskilda behov eller funktionshinder Elever som utvisas
Elevhälsa Extremism Fasta under ramadan Fritids – behörighet
Frånvaro/hemmasittare Fysisk aktivitet För få tjejer söker sig till it-branschen
Föräldrar påverkar lärare Hedersförtryck Hot och våld Hållbar utveckling
Hem- och konsumentkunskap - brister i undervisningen
Huvudmannanivå - brister vid inspektion Juridik – lära eleverna/eget skolämne
Högre utbildning - förbereda eleverna bättre Idrott och Hälsa - hög frånvaro

Juridik – lära eleverna/eget skolämne Kuratorer – hinner inte med sitt arbete
Klimatstrejk Krånglande teknik Kränkningar Källkritik Könsskillnader
Likvärdighet Lärarassistenter - ska lösa skolans problem Lärarbrist
Lärarutbildningar – måste bli bättre Läromedel - gör för stora vinster
Läroplan - reviderad Lärplattformar Läsa-Skriva-räkna-garantin Maskrosbarn
Metoo Mobilförbud Moderna språk Modersmål Nationella prov
Nyanlända elever Ordningsomdömen eller ordningsbetyg Porr lter
Programmering Segregering Sex- och samlevnad Skolbibliotek Skolmåltider
Skola på vetenskaplig grund – ett krav i skolans styrdokument Studiero
Skolors kvalitet - mätverktyg saknas Elevers skrivförmåga för dålig
Skolbussar och Corona = schema måste anpassas/göras om Säkerhetsarbete

FA
RL
fi

”V
AD

ÄR

SY
D

SV
E

NS
KA
N
IG
T”

Särskilt begåvade elever Trygghet Våld Ökad arbetsbelastning

Fundera över vad som varit farligt
år 2010-2021 och vad barnen skulle göra istället?!
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Hur ofta vill man gå tillbaka till ”förr”?

 


Att digitalisera
en process

VoiceOver

Ordkomplettering

Läs upp skärm
TTY-mjukvara

Gester

Mindre genomskinlighet

Pekhjälpmedel

Monoljud
Knappformer

Hastighet för glidande markör
Reglagestyrning

AssistiveTouch

Undertexter

Flertangentslås

APPLE

Större text

Större markör

Vibrerande signaler

Förstorare

Stöd för punktskrift

Dold textning

Markörfärg

Guidad åtkomst

Safari-läsaren
Öka kontrast

Zoom

Diktering

Syntolkning

Visuella signaler
Minskad rörelse

Stöd för fördröjning

Siri

Av-/På-etiketter

Tröga tangenter

Gråskala

Invertera färger

Skärm lter

Fet text

Hörapparater

MICROSOF
Avancerad läsare
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PISA 2015 - resultat korrelerat till tid i ämnet

Johans avslutande tip
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Vänta inte på att politikerna ska xa skolans proble
Digitalisering - när det ger mervärde/vinst, inte annar
Läromedel - tydlig struktur och elever/föräldrar kan ha kol
Färdighetsträna
Känsla av att lyckas skapar motivation, konstanta misslyckanden
dödar motivatione
6. Skapa bra (studie)vano
7. Se skolan/undervisningen genom elevens ögo
8. Fokus på kärnuppdrage
9. Rörelse och motion viktigt för både kroppen och hjärnan
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