Det gäller att såga på rätt grenar
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de små och svaga får snart veta att hen sågar
på »fel« grenar. Det gäller inte minst i skolpolitiken. Den som står
upp för Barnkonventionens krav att alla beslut ska fattas till barnens
bästa inser snart att hen trampar andra på tårna. Några exempel:
Om du ifrågasätter myterna att alla behöver kunna så mycket mer matematik i framtiden eller att studierna i matematik skärper intellektet,
sågar du på den gren där mattelärarna sitter. Och de hörs. Att alla
elever måste brottas med en mumbo-jumbo-matte som flertalet av
dem aldrig kommer att ha användning för må icke ifrågasättas.
Om du ifrågasätter att forskarna förvandlat stora delar av lärarutbildningen till en utbildning av forskare, sågar du på den gren där forskarna sitter. De slutar då att lyssna till dig. Det gäller också om du
ifrågasätter att en så försvinnande liten del av pedagogikforskarnas
tusentals avhandlingar handlar om hur man kan förbättra arbetet i
skolan så att eleverna lär sig bättre.
Om du anser att man i en tid med IS-rekrytering och religionsstrider
bör lära eleverna att ifrågasätta kyrkornas påståenden om en allsmäktig Gud och ett liv efter detta, sågar du på den gren som inte bara kyrkans befattningshavare utan också de mer eller mindre troende sitter
på. Och de är många.
Om du ifrågasätter det rättfärdiga i liberalernas 80/20-politik som
ledde till jobbskatteavdrag för flertalet och bidragsförsämringar för
arbetslösa och sjuka, sågar du på en gren där det sitter många borgerliga politiker, tidningsredaktörer och vanliga väljare. Samma gäller
om du hävdar att de lågutbildades barn redan i förskolan ska ges det
språk och de övriga förutsättningar som de behöver för att lyckas i
skolan. Även om det skulle leda till något högre kommunalskatt.
Om du vill bli lyssnad till och uppskattad, ska du hellre såga på den
gren där de fattiga och de skolsvaga sitter. Ingen högröstad skara
kommer då att kritisera dig för dina åsikter.

