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att det är ett jävla tjat om att betygen skulle skada
elever. Det tjatas ju också om att klyftan mellan fattiga och rika
ökar i landet. Men det är ju bara bra det för oss som har vårt på det
torra. Visst är det så att 18 000 elever hade för dåliga resultat på
språkförståelsetestet i Pisa. Och visst är det så att 18 000 elever i år
hade för dåliga betyg i nian för att få gå vidare till gymnasiet.
De hade inte fattat allt vad lärarna hade sagt under i nio år i grundskolan. De kan inte räkna med att få några vidare jobb utan gymnasieexamen. Men det är ju bra det. Då måste de ta de skitjobb
som våra barn inte vill ha. Då måste de nöja sig med svältlöner för
att kunna försörja sig och andra. Det är ju bra det för att hålla kostnaderna nere för våra företag.
Man ojar sig nu över att en ungdom om dagen dör i gängstrider, i
överdoser eller genom självmord. Men det är ju bara bra det för att
då slipper samhället betala vård och pensioner för dem.
Min granne påstår att betygen bara gör att många elever mår
sämre och att de lär sig sämre. Han säger också att betygen inte
heller ger någon användbar information vare sig till lärarna, till
föräldrarna eller till kommande arbetsgivare om vad eleverna kan.
Det är möjligt att han har rätt, han har ju arbetat länge i skolan.
Men det viktiga är ju att betygen fungerar när det gäller att sortera
eleverna och att de ser till att våra barn hamnar först i kön till de
fina utbildningarna och jobben. Våra barn som vi har kunnat
hjälpa till fina betyg genom läxhjälp, språkresor, givande fritidsintressen etcetera.
Det gäller att slå vakt om betygen. Dessbättre har Björklund byggt
sin karriär på betygen och han stöttas lojalt av alliansens alla tidningar. Väljarna har inbillats att betygen är bra och nödvändiga.
Så du kan vara lugn. Ingen politiker kommer att våga röra vid
betygen.

