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Einar Flydals har i boka Kritiske blikk på skolen 
skrevet et kapittel om ikke-ioniserende stråling  
fra trådløse kommunikasjonssystemer. Dette er 
noe av det beste jeg har sett oppsummert på  
norsk om temaet og anbefales alle som er opp- 
tatt  av helsespørsmål. For foreldre med barn i  
skolealder bør kapitlet være obligatorisk lesing.
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Flydals	kapittel	er	det	siste	i	ei	bok	der	ti	personer	med	
ulike roller og bakgrunn skriver kritiske artikler om 
norsk	skolevesen.	De	kommer	med	konstruktive	innspill	
og	 forslag	 til	endringer.	Dette	er	 i	 seg	selv	viktig,	men	
på	siden	av	denne	omtalen,	som	kun	omhandler	Flydals	
bidrag.

Forfatteren	 arbeidet	nesten	hele	 sitt	 yrkesliv	med	 IKT	
–	 informasjons-	 og	 kommunikasjonsteknologi	 –	 og	
har	vært	 teknologientusiast	med	 interesse	 for	de	store	
mulighetene	 telekommunikasjon	 kunne	 gi	 på	 miljø-
fronten.	Som	pensjonist	begynte	Flydal	å	sette	seg	 inn	
i forskningen på og det politiske spillet rundt helseef-
fekter	av	ikke-ioniserende	stråling.	Dette	er	temaer	som	
gikk	ham	hus	forbi	gjennom	mer	enn	30	år	i	bransjen.	
Flydals	oppdagelser	sjokkerte	ham,	og	i	boka	bruker	han	
mye	 tid	på	å	 fortelle	 andre	om	sine	 funn.	Han	skriver	
blant annet i klartekst:

”Min	oppfatning	er	at	vi	nå	står	overfor	en	”tobakksskan-
dale”	større	enn	tobakksskandalen	for	en	del	år	tilbake.	
Forskningsfunnene	som	påviser	helse-	og	miljøskader	er	
langt	klarere	enn	vi	blir	fortalt	av	bransjen	og	myndig-
hetene,	og	langt	klarere	enn	vi	selv	har	lyst	til	å	innse.”

Kapitlet	innledes	med	å	påpeke	at	”det	er	noe	som	skurrer	
med	innføringen	av	trådløst	IKT-utstyr	i	skolen.”	I	flere	
land,	byer	og	enkeltskoler	 fattes	vedtak	om	å	redusere	
påvirkningen	fra	slikt	utstyr,	men	i	Norge	går	vi	motsatt	
vei:	”Vi	er	stolte	over	å	være	fremst	og	tidligst	i	verden	
med	å	ta	i	bruk	ny	teknologi,	og	vi	er	for	tida	opptatt	av	
å	sørge	for	at	nettbrett	og	trådløse	nett	skal	fins	overalt	i	
skoleverket,	i	alle	bygg,	i	alle	fag	og	på	alle	trinn.”

Ifølge	 Opplæringsloven	 går	 det	 klart	 fram	 at	 elevenes	
helse	 og	 arbeidsmiljø	 er	 skolens	 ansvar	 når	 eleven	
oppholder seg på skolens område og at skolen er pålagt å 
sørge	for	et	sunt	og	hensiktsmessig	læringsmiljø.	Flydals	
poeng og store bekymring er at dagens forskningsre-
sultater	 tilsier	 at	 innføringen	 av	 nettbrett	 og	 trådløse	
nettverk	(wi-fi)	 ikke	er	 i	 tråd	med	Opplæringsloven	og	
bidrar	til	dårlig	helse	og	arbeidsmiljø.	På	den	bakgrunn	
presenterer han i resten av kapitlet hva han har kommet 
fram	 til	 i	 løpet	 av	 sine	 pensjonistår.	 Dette	 er	 også	
presentert som en slags personlig reise der vi ser hva 
han	oppdaget	og	hva	dette	betyr	for	helse	og	miljø.	Dette	
retoriske	grepet	gjør	 teksten	artig	og	 lese,	og	Flydal	er	
flink	 til	 å	 forklare	 fagstoff	og	de	politiske	og	praktiske	
implikasjonene	av	det.	Naturlig	nok	er	barn	og	unge	den	
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røde	tråden	i	et	kapittel	om	norsk	skole,	en	aldersgruppe	
som	er	spesielt	sårbar	for	stråling.	Flydal	oppsummerer	
grunnen	til	dette	på	en	utmerket	måte,	noe	alle	som	leser	
kapitlet	vil	finne	interessant	–	og	bekymringsfullt.	Han	
avslutter	med	en	diskusjon	av	hva	man	bør	gjøre	 i	det	
norske	 skoleverket,	 basert	 på	 alle	 forskningsdata	 som	
peker	 på	 at	 stråling	 fra	 trådløse	 kommunikasjonssys-
temer	er	helseskadelig.

Det	er	lett	å	stille	seg	bak	det	Flydal	skriver	i	siste	avsnitt:

”Dersom	 norske	 myndigheter	 ikke	 setter	 i	 gang	 tiltak	
og	følger	føre	var-prinsippet	når	det	gjelder	potensielle	
helseskader	fra	elektromagnetisk	stråling,	vil	det	–	slik	
vi	nå	 ser	 at	kunnskapsstatus	 er	–	være	å	 spille	hasard	
med	nålevende	og	kommende	generasjoners	helse.”

Flydal	 klarer	 på	 52	 sider	 i	 relativt	 lite	 format	 å	 gi	 en	
lesverdig og forståelig oversikt over sentrale aspekter av 
temaet	ikke-ioniserende	stråling	og	helse.	Jeg	har	vært	
interessert	 i	 slike	 temaer	 siden	 1990-tallet,	og	dette	 er	
nok	den	beste	og	mest	kortfattete	oversikten	jeg	har	lest.	
Den	 er	 i	 seg	 selv	 verd	 prisen	 boka	 koster.	 Skulle	 du	 i	
tillegg	være	generelt	interessert	i	norsk	skole	og	hva	som	
kan	få	den	bedre,	får	du	ni	andre	kapitler	på	kjøpet	ved	å	
skaffe	deg	Kritiske blikk på skolen.

Om bokkapittel-forfatteren
Einar Flydal (f. 1949) har allsidig bakgrunn som 
journalist, forsker, strategirådgiver og utvikler. 
Han har mer enn 30 års erfaring fra telekom-
munikasjons- og IT-bransjen, der han blant 
annet har tatt for seg mulige miljøgevinster og 
-skadevirkninger. Som pensjonist har han særlig 
gravd seg ned i helsemessige skadevirkninger 
ved elektromagnetiske felt/stråling. Han blogger 
jevnlig om slike temaer: https://einarflydal.com/
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