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inte nått kunskapsmålen i årskurs nio. De
har inte fått tillräckliga betyg för att få komma in på nationella gymnasielinjer. Nu ska en skolkommission försöka komma till rätta med
detta skolans stora misslyckande. Det kommer man inte att lyckas
med av flera skäl.
Ledamöternas bakgrund och skilda intressen. Fem höga befattningshavare vid våra universitet, tre fackliga ledare, tre skolchefer på olika nivåer, en representant vardera från näringslivet och
elevkåren. Ingen »vanlig« elev och ingen aktiv lärare.
Den tidigare ordföranden Anna Ekström utgick ifrån att man skulle nå
konsensus i kommissionen om de förslag som lades fram. Men ledamöterna har olika lojaliteter och sinsemellan motsatta intressen i skolan. Därför lär de förslag de kan enas om bli urvattnade och till intet
förpliktigande.
Få eller ingen av ledamöterna lär ha haft någon närmare kontakt med
de skolsvaga elever som det här gäller. De är inte medvetna om förhållandena för dessa lever. Se vidare min artikel De tysta, de glädjefattiga.
Skolkommissionen kan bara föreslå förändringar i de ramar som försvårar lärarnas och elevernas arbete. Om ledamöterna själva hade levt
i skolvardagen skulle de ha lättare att förstå vad som behöver ändras i
dessa ramar. De skulle förstå vilka förutsättningar eleverna, och då
särskilt de skolsvaga eleverna, behöver för att lyckas i skolan. Se vidare min artikel Vad eleverna behöver.
Om kommissionen utgick från vad som vore bra för de skolsvaga eleverna skulle den till exempel kunna föreslå förändringar som dessa:
Gör Barnkonventionen till lag. Begränsa det fria skolvalet. Slopa de
graderade betygen. Rekommendera mindre användning av »kunskapsförmedling« i helklass. Låt lärare som gör samma jobb få samma
lön. Gör om lärarutbildningen till en egentlig yrkesutbildning. Släpp
fokuseringen på Pisa och de mätbara kunskaperna. Se vidare min
artikel Så skulle skolan kunna förbättras.
Dessvärre lär man inte kunna enas i kommissionen om ett enda av
dessa förslag. Därför kommer den att misslyckas.

