
En skola mellan kunskap och kommersialism

I går kväll sändes det sista avsnittet av Klass 9A i SVT. Lika bra det, efter-
som redaktionen för programserien inte verkar se möjligheterna att vrida ur 
mer av klassens öden och äventyr den här gången. Det märks när vi får re-
priser på repriserna. 

Det jag saknar allra mest i serien är en redovisning av vilka grundan-
taganden som superpedagogerna gör om undervisningens och lärandets 
mysterier. Vad är det de vet som lärarna i Mikaelskolan inte vet? Sådan kun-
skap är altid viktig att få ta del av, om vi ska kunna lära oss något. I skolor 
där lärarna har en gemensam pedagogisk idé fungerar det oftast bättre än i 
skolor där de viktigaste grundantagandena är av privat karaktär. 

Men att ena en skolas alla lärare i en tydlig och gemensam pedagogisk 
idé är inte det enklaste. Men det är eftersträvansvärt. En sådan yrkesgemen-
skap kan utgöras av några få men viktiga antaganden:

Grunden för allt pedagogiskt arbete är att man antar att alla elever kan 
utvecklas och förändras. Därtill måste man också anta att alla elever lär sig 
på olika sätt. Då skapas grunden till att kunna anpassa undervisningen till 
elevernas förutsättningar. Om eleverna lär på olika sätt följer automatiskt 
också kravet på att undervisningen måste variera. Ju fler olika perspektiv 
som demonstreras av innehållet desto bättre blir lärandet hos eleverna. 

Ett viktigt utgångspunkt i skolan är att det aldrig kan vara elevernas 
‘fel’ då de inte lär sig det de ska. I stället behöver skolans lärare göra analyser 
av vad det är i själva undervisningen som leder till att eleverna lär sig – eller 
inte lär sig. Vad är det i själva undervisningen som är bra då den lyckas – vad 
är det som kan göras bättre då den misslyckas? 

Den bästa undervisningen anpassar sig till elevernas förutsättningar, 
oavsett hur de ser ut om det så gäller begåvning eller social bakgrund. För-
utsättningar för att lära sig ligger snarare i de erfarenheter som barn och 
unga har i vardagslivet. När de erfarenheterna möter skolan avgörs det om 
eleven lär sig eller inte, beroende på om skolan kan anpassa undervisningen 
efter kunskapen om dessa erfarenheter. Kan skolan det löper eleven stora 
möjligheter att lyckas. 

Målet i Klass 9A har genomgående varit att eleverna ska utveckla 
bättre kunskaper och att detta ska ske med hjälp av den kompetens som su-
perpedagogerna har och som de ska överföra till skolans lärare. Vilka dessa 
kunskaper är eller vilka antaganden de gör om undervisning och lärande 
förblir en djupt förborgad hemlighet. Det är synd.

Kampen i klassen gäller möjligheten för eleverna att komma in på 
gymnasieskolan hösten 2011. Superpedagogerna hänvisar ständigt till att då 
gäller minst betyget G i alla grundskolans 16 ämnen. Egentligen är det inget 
argument för att ta sig in på gymnasieskolan, utan i själva verket det upp-
drag som varje skola har av staten. Alla elever ska nå de riksgiltiga målen i 
nian. Gör eleven det, har han eller hon minst 160 poäng. 

För att komma in på gymnasieskolan krävdes fram till i år 30 poäng. 
Om eleven hade betyget G i engelska, svenska och matematik, då var man 
meriterad nog. Från och med i år har antagningskravet skärpts så att eleven 
måste ha minst 80 poäng för att ta sig i på gymnasieskolan. Det innebär 
minst betyget G i åtta av 16 ämnen. Eleverna känner till detta villkor. De vet 
också vilka ämnen det gäller. Med tanke på hur ofta och mycket som super-
pedagogerna talar om G i alla ämnen kan man enkelt få den uppfattningen 
att de inte känner till spelreglerna. 
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För gymnasieskolans del är alla eleverna i Klass 9A hett eftertraktade. 
De tar med sig sin skolpeng och den är mycket attraktiv. I Jönköpings 
kommun tampas många fristående och kommunala gymnasieskolor om allt 
färre elever. Risken att slås ut som skola eller rent av att förlora jobbet som 
gymnasielärare, motiverar dyrbara marknadsföringskampanjer och lockande 
erbjudanden till presumtiva elever. Reklambyråerna tar hem miljonbelopp, 
pengar som i stället borde gå till att förbättra undervisningen. De lovar att 
de ska ta fram strategiska varumärken för den enskilda gymnasieskolan. 
Med profilering, konkurrens, mångfald och valfrihet är det tänkt att ökad 
kvalitet ska följa. Om detta råder en bred naiv politiskt uppslutning, där sko-
lan ses som ett företag, vilket som helst, på en kommersiell marknad. 

Utvecklingen har fört med sig att i grundskolan är det kunskapen som 
är den mest centrala enheten. Klass 9A är ett utmärkt tydligt exempel på att 
kampen om betyget G i åtta ämnen är den allra viktigaste. Gymnasieskolan, 
det forna så stolta lärdomstemplet, håller på att omstruktureras till en före-
tagarkultur där kampen om eleverna ställs framför ett mödosamt och idogt 
kämpande om kunskapen. Den utvecklingen är djupt oroande.
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