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Agenda 30 Mål 4 Utbildning

• Utbildning är det mest effektiva sättet att bekämpa fattigdom, 
förbättra hälsan och främja ett ansvarsfullt medborgarskap

• God utbildning för alla människor:
lärandet ska vara livslångt
Grundläggande kriterier:
ämnen som ger hållbar livsstil, jämställdhet och mångfald

• Hållbar utbildning för förståelse och handlingskompetens



Undervisningens 
frågeställning 
och 
anpassningsmöjlighet 
till 
deltagarnas
Sitz im Leben



Hur du 
tolkar 
frågan 
beror 
på den 
livs-
situatio
n du 
lever        
i



Christina Thornell , docent i lingvistik och Carl E. Olivestam, genomförde en studie i République centrafricaine. 
Där undersökte de undervisning i olika former samt förståelse och applikationsförmåga på två linga franca
språkgrupperingar, sango och franska med folkspråket Gbaya som modersmål för flertalet.



• Agenda 30, mål 4 framhåller doktrinen Utbildning är det mest effektiva sättet att bekämpa fattigdom, 

• förbättra hälsan och främja ett ansvarsfullt medborgarskap.

• Detta kommer jag att diskutera utbildning metodik och pedagogik utifrån 

Hinder och Möjligheter:

• politiska 

• ideologiska 

• kulturella 

• ekonomiska 

• strukturella

• språkliga

• personella

• genusrelaterade



Förklara en triangel 

Christina Thornell



Är samkönad utbildning ett 
orubbligt demokratikrav?
Ska kraven på gemensam 
barnomsorg ingå i en 
demokratisk utbildning?



Utbildning med ideologisk/religiös profil 
för alla sinnen

- multimodalt lärande 



Här är det vi som bestämmer





Aadu Ott

Carl Olivestam

Pedagogik
Didaktik
Metodik 

är inte ofarligt

Val påverkar 
resultat

Vår filosofiska språkmodell 
utgår från Ogden & Richards 
(1946), samt 
en psykolingvistisk modell av 
Linell (1982)
Till detta fogade vi en 
neurodidaktisk modell
utvecklad av Ott & Olivestam 
(2009)



• Social nivå – växelverkan mellan individer har
betonats av den socio-kulturella didaktiken alltsedan
Lev Semenovich Vygotskij: Learning by talking

• Beteendenivå – beteende och uppträdande var
behaviorismens och Burrus Frederic Skinners didaktiska 
bidrag: Learning by behaving

• Emotionell nivå – känslostämningars roll i lärandet har 
hittills varit försummat inom de etablerade didaktiska 
teorierna: Learning by feeling

• Kognitiv nivå – intellektuell mognad har varit i
centrum för uttolkarna av Jean Piagets kognitivistiska didaktik: 
Learning by thinking

• Pragmatisk nivå – handlingsmönster var något
som John Dewy framhöll i sin didaktik: Learning by Doing

• Neural nivå – utgår från synaptogenesprocessen
där neuroner bygger synapser vars synaptiska plasticitetger ett 
flexibelt och adaptivt lärande där hela hjärnan får vara aktiv: 
Learning by looking, doing, thinking, feeling, behaving, talking
- som ger en synnergieffekt



Didaktikens interaktion

Didaktikens funktion 
enligt utslag via fMRI



Studiens resultat
• Resultaten visade att de studerandes och pedagogernas språkkompetens är en viktig faktor i lärandeprocessen 

• Särskilt kunskap om det ämnesspecifika ordförrådet och lämplig användning av neurovetenskapliga perspektiv på 
undervisningen var avgörande för framgången i lärandet

• Autenticitet påverkade lärandesituationen positivt. Avgörande betydelse för lärandeprocessen är att det undervisade 
ämnets specifika ordförråd är kopplat till för de studerande välbekanta objekt och begrepp

• Modersmålet eller lingua franca som grund för ett optimalt lärande. Vidare har det bedrivits en hel del forskning om 
betydelsen av att använda modersmål för lärande

• Modersmålsbaserad utbildning inte är realiserbar i mycket flerspråkiga sammanhang av ekonomiska och praktiska skäl. 
Istället visar valet av ett nationellt lingua franca eller ett större regionalt språk beroende på de sociolingvistiska 
sammanhangen på mer realistiska och ekonomiskt genomförbara utbildningsstrategier

• Split-vision blir oftast ett resultat när olika kulturer möts i en utbildningssituation med brister i  internaliseringsgrad.
På en ytnivå är förändringsvilja och -resultat goda. På en djupnivå är utbildningsresultaten osäkra och svårbedömda.    



Vi vågar påstå
• Vi har visat att det är möjligt att uppnå en mycket hög lärandestandard genom att tillämpa en 

neurovetenskapsbaserad modell kombinerad med meningsmodeller, i motsats till att använda nuvarande 
rådande teorier grundade i tänkande från 1900-talet, med hänvisning till observationer och 
bedömningssituationer, kring lärandet. 

• Det betyder att fokusera på det som är adekvat, det vill säga bearbetningen av informationen i den 
studerandes hjärna. 

• Vårt ramverk betonar vikten av medvetenhet om det tillvägagångssätt som pedagogerna valt. Dessa val 
måste ta hänsyn till den studerandes egna språkkunskaper, allmänna språkkunskaper men i synnerhet 
kunskaper om ämnesspecifika ordförråd. 

• Utslagsgivande är Variation och Motivation och Svar på frågan: What´s in it for me?  



John Hilberth

Valentin och Anna Bétale





Christina Thornell



Grusade planer
Idi Amins påbörjade bygge av S:t Peterskyrkan i Afrika



Inte bara en grusgrop utan en fungerande kyrka


