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Nyheter Göteborg Borås Sport Din ekonomi Kultur Ledare Debatt

Forskningslabbet OpenAI:s verktyg ChatGPT kan svara på avancerade frågor, skriva uppsatser och dikter – något som
kan komma att förändra skolan i grunden, menar läraren Anders Enström. Bild: Richard Drew

Den här artikeln kan bara du som prenumererar läsa.

Lärare hyllar nya AI-verktyget – planerar
lektion på sekunder
Sverige • Samtidigt som regeringen miljardsatsar på fler läroböcker har AI-verktyget

ChatGPT gjort sitt intåg i den svenska skolan.

Resultaten har varit långt över förväntan, enligt NO-läraren Anders Enström.

– ChatGPT kommer att utmana allt som har med skola och utbildning att göra, säger

han.

ANNONS
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TEXT: Stefan Bjarnefors

 15:16 - 4 feb, 2023

Det var i slutet på förra året som AI-assistenten ChatGPT tog internet med storm.
Verktyget kan, på bara sekunder, skriva ihop i princip allt vad man ber den om, från
kärleksdikter till universitetsuppsatser – något som väntas revolutionera många
branscher.

En av de som redan har tagit till sig ChatGPT i sin arbetsvardag är Anders Enström, NO-
lärare på en högstadieskola i Huddinge. Nyligen testade han att låta verktyget planera en
hel lektion åt honom, vilket Skolvärlden tidigare skrivit om.

”ChatGPT kommer att utmana allt som har med skola och utbildning att göra”, tror NO-läraren Anders Enström som
redan har börjat använda AI-verktyget till sina lektioner. 2022 tilldelades han Guldäpplet, en årlig utmärkelse som syftar
till att synliggöra lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Bild:
Carina Näslundh

����

6

https://www.gp.se/av/Stefan+Bjarnefors
https://skolvarlden.se/artiklar/lararens-radsla-att-ai-boten-forbjuds-i-skolan
https://track.adform.net/C/?bn=61246645;adfibeg=0;cdata=lufckrUd1kMPNEGO2SMJ6CphG0MiV0d0Bp5TkOLp6FVgVKjbUseBNzKydDVH8ljp0osbmH25M_wu5ksFUHdV9Nu9qzQTLlU62visv7qRMj44qcRHdOehA5t326Wfa6k2X1eWXHb94HN8gPOHZitClIwqf0acDOjd1zB_r-XBsytIV53Yy8VSQJmKrtmL_uismRX9q6pSAXm4PJFcHscorRQg3mqtXAxLn5hEmDtLGPmirC9xipqEPEWjLsPsomrJh3ZGaxamUkJn5Caca-k3D8tf_KOLBcdN8e_0x3Q98KxUBPuN-jWCeHlyCykhYGbuAzhAes49arasS5jr7vMsZoCPsem6bwcu68uVBPDBiLTKenzhsrLWfXrX3_DzE7bk307gVDSazMs0tgdjkghy81UAWWqP2NqfCXC4rHc82wyiRq4cWG9kQ4V3W9PIM3FdQyQmbg1z4OU0nzdqbOeVkwpU0uI1rZQamnEymQvPEGPA7IoiCzfBMdHRH0W2XwZYzsUuD2aBe0fa96PRs5vBx_1TXjuREjLmorDDqJvvs6OX_lE48jFmDXtt2n4OwTFixfgN7wWhehPxBx_RTJEBJ2ABebbnUY8krE4RRkqnG90l1ysPT01Loj15XEr-uFmMQeEimShqzcc1;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.gp.se%2fnyheter%2fsverige%2fl%25C3%25A4rare-hyllar-nya-ai-verktyget-planerar-lektion-p%25C3%25A5-sekunder-1.91430992%3flduaec5c
https://track.adform.net/C/?bn=61246645;adfibeg=0;cdata=lufckrUd1kMPNEGO2SMJ6CphG0MiV0d0Bp5TkOLp6FVgVKjbUseBNzKydDVH8ljp0osbmH25M_wu5ksFUHdV9Nu9qzQTLlU62visv7qRMj44qcRHdOehA5t326Wfa6k2X1eWXHb94HN8gPOHZitClIwqf0acDOjd1zB_r-XBsytIV53Yy8VSQJmKrtmL_uismRX9q6pSAXm4PJFcHscorRQg3mqtXAxLn5hEmDtLGPmirC9xipqEPEWjLsPsomrJh3ZGaxamUkJn5Caca-k3D8tf_KOLBcdN8e_0x3Q98KxUBPuN-jWCeHlyCykhYGbuAzhAes49arasS5jr7vMsZoCPsem6bwcu68uVBPDBiLTKenzhsrLWfXrX3_DzE7bk307gVDSazMs0tgdjkghy81UAWWqP2NqfCXC4rHc82wyiRq4cWG9kQ4V3W9PIM3FdQyQmbg1z4OU0nzdqbOeVkwpU0uI1rZQamnEymQvPEGPA7IoiCzfBMdHRH0W2XwZYzsUuD2aBe0fa96PRs5vBx_1TXjuREjLmorDDqJvvs6OX_lE48jFmDXtt2n4OwTFixfgN7wWhehPxBx_RTJEBJ2ABebbnUY8krE4RRkqnG90l1ysPT01Loj15XEr-uFmMQeEimShqzcc1;;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.gp.se%2fnyheter%2fsverige%2fl%25C3%25A4rare-hyllar-nya-ai-verktyget-planerar-lektion-p%25C3%25A5-sekunder-1.91430992%3flduaec5c


2023-02-07 08:38 Nya AI-verktyget ChatGPT – planerar lektion på sekunder | GP

https://www.gp.se/nyheter/sverige/lärare-hyllar-nya-ai-verktyget-planerar-lektion-på-sekunder-1.91430992?lduaec5c 3/11

– Jag skrev bara in: planera en lektion för högstadiet om vindkraftens för- och nackdelar
för människan och naturen. Sen klickade jag enter och fick ut en lektion, säger han och
fortsätter:

ANNONS

– Vanligtvis tar det åtminstone två-tre dagar att göra en planering om det ska bli riktigt
bra – det handlar om fyra-fem timmars effektiv tid. Det här tog 15 sekunder.

Därefter använde han ett annat AI-verktyg, Tome, för att omvandla texten till korta
presentationer med bilder som han sedan använde under lektionen – något som tog
ytterligare 20 sekunder.

– Det blev klockrent. Det är helt jämförbart med min egen planering, eller kanske till och
med lite bättre.

Regeringen satsar 685 miljoner på läroböcker
Strax efter att ChatGPT lanserades aviserade regeringen en storsatsning på läroböcker. I
år handlar det om 685 miljoner kronor, därefter en halv miljard kronor årligen. Syftet är
att ersätta skärmtid med lästid. Anders Enström är kritisk.

– Det är fruktansvärt dålig tajming på den satsningen. Alla de här AI-tjänsterna är
utvecklingsbara – en analog bok är inte det. Det räcker med att ett land försvinner så är
boken helt värdelös och skolan måste köpa in nya.

Han tycker också att det krockar med regeringsbeslutet från 2017 om en nationell strategi
med målet att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering.

– För mig är det jättekonstigt att köpa in analoga skolböcker när digitala tekniker
exploderar i AI- och AR-tjänster som innebär att eleverna kan förflytta sig i både tid och
rum. De kan se andra platser på jorden eller få en bild av hur en atom ser ut. Det går inte
med en lärobok.

ANNONS

Samtidigt finns det risker med utvecklingen. Forskare har exempelvis gjort tester med de
plagiatsystem som finns på svenska universitet där de inte har lyckats identifiera AI-
genererade uppsatser. Men Anders Enström är noga med att påpeka att ChatGPT inte ska
användas så att eleverna blir passiva.
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– De ska såklart få testa, men sen är det upp till dem och mig att guida och hjälpa dem till
fördjupad kunskap genom att formulera svar på kluriga frågor i form av podcasts, film
eller att bygga egna AR-upplevelser. Eleverna måste få skapa någonting som blir deras –
då kommer kunskapen smitta. ChatGPT kommer att utmana allt som har med skola och
utbildning att göra.

"Tagit mig en bråkdel av tiden”
Efter vindkraftslektionen har Anders Enström även använt ChatGPT för att hantera
elevernas inlämningsuppgifter.

– Ja, jag har varit sjuk i veckan när de har lämnat in sina texter. Då har jag klistrat in dem
i ChatGPT och bett om feedback på vad som är bra och vad som kan utvecklas. Då säger
det att utvecklingspunkterna finns här och här, och sen har jag lämnat tillbaka det.

– Det har tagit mig en bråkdel av tiden mot förut. Det finns massor av administration
som man kan ta bort med hjälp av det här och istället lägga krutet på att planera riktiga
bra, framåtlutad, undervisning. Det är det stora målet.

ANNONS

Riskerar du inte att rationalisera bort dig själv?

– Nej, men jag förstår att det är alla lärares farhåga. Men det här är bara ingången till
arbetsområdet. Det ska också presenteras på ett spännande sätt som gör att eleverna vill
veta mer. Det vi står för i klassrummet är den relationella delen.

Inget �örbud från grundskole�örvaltningen
Grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad har strax över 7 000 lärare anställda – flera
har lyft frågan om hur de ska förhålla sig till AI generellt och ChatGPT specifikt. Men
kommunen har inget rakt svar, berättar verksamhetsutvecklarna Malin Mogren och
Malin Eriksson.

Book Now
Book by February 9, 2023.
Travel by June 28, 2023.
Some conditions apply.
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– Vi har diskuterat det en hel del. Det handlar inte om ett för- eller emot, utan mer en
nyanserad fundering kring vad det är för typ av tjänst och vad det innebär för lärare och
elever i verksamheten, säger Malin Mogren.

De kopplar det till den större frågan om källkritik som skolan ständigt jobbar med.

– Den kunskapen har aldrig varit viktigare än nu. Det är jätteenkelt att be AI skriva en
dikt i stil med Karin Boye, men om du inte vet vem Karin Boye så är det svårt att avgöra
om det sedan blir rätt. Det ställer mycket höga krav på våra elever, säger Malin Eriksson
och fortsätter:

– Det finns inget förbud, men förvaltningen har inte avtal med tjänsten. En allt större och
viktigare del av digital kompetens kommer att handla om AI. Det är klart att man kan
känna sig hotad av det som lärare, men jag tror också att det säkert fanns en del
mattelärare på 80-talet som kände sig oroliga för vilken roll miniräknaren skulle få i
klassrummet.

AI, AR och VR
AI: Tanken med artificiell intelligens (AI) är att på konstgjord väg efterlikna hjärnans förmåga att

inhämta kunskap, dra slutsatser, planera, lösa problem eller att tolka resultat. AI har blivit allt

vanligare i vardagen i allt från så kallade chattrobotar som kan användas i kundtjänster till

analyserande AI som ur en stor mängd data kan komma fram till en diagnos eller optimal färdväg.

AR: Förstärkt verklighet, på engelska augmented reality (AR), är en version av virtuell verklighet där

datorgenererad information, såsom bilder, ljud och text, överlagras ovanpå en verklig miljö. Ett

exempel är mobilspelet Pokémon Go, där spelare kan röra sig och fånga in monster ”i verkligheten”.

VR: Virtuell verklighet, på engelska virtual reality (VR), datorgenererad skenvärld i vilken

användaren upplever sig vara och agera. VR-tekniken har en bakgrund i flygsimulatorer som

utvecklades för att möjliggöra billig och säker träning och i avancerade presentationstekniker som

utvecklades för jaktplanspiloter.

Källa: Nationalencyklopedin

LÄS OCKSÅ: Fem banbrytande tekniker som du inte förstår dig på

LÄS OCKSÅ: Så kommer AI-chatten ändra vad vi jobbar med

LÄS OCKSÅ: Nya GPT 3.5 kan skriva uppsatser och svara på frågor

LÄS OCKSÅ: Är det nu jag blir av med mitt jobb?
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