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På tvären

Av Göran A1J,insson

MEDIOKRATINS MINORITETER

Vid den omdaning som skolväsendet för närvarande genomgår har en rad sociala mål givits
stor vikt. Klasskrankor skall, raseras genom att
alla utan hänsyn till inkomster och bostadsort
får den utbildning de önskar_ Därtill skall undervisningen vara så organiserad och utformad, att
den befordrar social utjämning och gör eleverna
till goda medborgare.
Det fria valet av studieväg har resulterat i att
cirka åttio procent av eleverna i grundskolans
klass åtta valt en teoretisk lin je i klass nio, som
ju är differentierad_ Eftersom gymnasier och
fackskolor avses ta emot cirka hälfter! av varje
årskull är det uppenbart, att ett urval även i
fortsättningen måste göras bland dem som önskar
högre utbildning. Urvalsprinciperna måste helt
naturligt bli begåvning och uppnådda studieresultat. Inför detta perspektiv har man börjat
ställa frågan, om det klassamhälle, som vilat på
börd, inkomster och bosättningsort, håller på att
avlösas av ett annat, en meritokrati, dvs ett skolklassamhälle, som vilar på studiebegåvning. Vissa
arbetare- och enkla tjänstemannayrken anses
komma att rekryteras med negativt urval bland
de minst begåvade, de minst initiativrika, de
minst ansvarsmedvetna.
En dylik utveckling menas ha såväl rent mänskliga som samhällsekonomiska skadeverkningar:
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Ibsen lät doktor Rening konstatera i Vildanden
"Tar de livslognen fra et gennemsnitsmenneske
så tar de lykken fra ham med detsamme" .
princip är det samma iakttagelse, som ligger til
grund för dagens tal om "ett samhälle där ingen
längre kan bortförklara en lägre status genom
att hänvisa till det odemokratiska skolsystem som
aldrig gav honom chansen". Skämtteckningen
psykiaterreplik blir grym verklighet för den be
tryckte patienten: "Ni lider inte av något minder
värdeskomplex. Ni är mindervärdig."
Även från samhällets synpunkt ter sig en be
gåvningsmässig utarmning av de praktiska yrkena
skrämmande. Man har framhållit vad den svensk
arbetarrörelsens intelligenta och omdömesgill
ledare på alla nivåer betytt för samhällsutveck
ling och arbetsfred samt den stora roll för vå
konkurrenskraft och därmed vårt välstånd skick
liga och initiativrika yrkesarbetare inom export
industrin spelar.
Jag tror personligen att det ligger mycket i den
diagnos, som här i ytterst grova drag skisserats
Däremot tror jag inte på den ordination grund
skolans anhängare vanligen ger, nämligen sam
manhållna klasser och ännu enhetligare utbild
ning grundskolan igenom. Jag tror, att en sådan
åtgärd vöre en livsfarlig medicin. För det första
skulle den i huvudsak bara göra ont värre för d
människor man vill värna, nämligen de praktisk
begåvade. I ännu högre grad och under ännu
längre tid än hittills skulle de påtvingas en skol
form, som varken inriktats på att ge dem en sti
mulerande utbildningsmiljö eller bästa möjlig
start för arbetslivet. För det andra skulle den även
göra ont värre för en annan grupp ungdomar
nämligen de med utpräglad begåvning för teore
tiska studier. De utgör en minoritet, som skol
reformatorerna systematiskt diskriminerar. Det ä
därvid att märka, att vid samma avstånd från ge
nomsnittet är de teoretiskt högt begåvade unge
fär lika många till antalet som de teoretiskt låg
begåvade. Detta följer av att den teoretiska be
gåvningen i stort är fördelad bland barnen enlig
en symmetrisk s k normalkurva.
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- dvs den som önskade att alla barn oberoende
av intelligensnivå skulle besöka skolor av samma
typ - undanröjts.
Vad vi bevittnar i Sverige är alltså inte "a
Rise of the Meritocracy". Snarare skulle man
kunna tala om "a Rise of the Mediocracy".
Mediokratien liknar meritokratien i så måtto att
dess skolsystem leder till att de teoretiskt lågt begåvade bokstavligt talat sätts i strykklass. Därtill
befordrar mediokratin en slentrianmässig nedvärdering aven rad s k praktiska yrken, som utarmar de3sa på duktigt folk trots att lönerna stiger
relativt kraftigt. Men till skillnad från meritokratien där intelligensen är överklass är mediokratin
direkt fientlig även mot de högt begåvade. Mediokratin är medelmåttornas, de mediokras, förlovade
samhälle.
Att grundskolan är ett pedagogiskt fiasko blir
allt mer uppenbart. Det senaste beviset för dess
utomordentligt klena studieresultat utgör en utredning om resultaten av grundskolornas standardprov i matematik. Av de stockholmsbarn som
i klass åtta läst den särskilda matematikkursen
visade sig endast varannan elev kunna följa
undervisningen. Och av dem som valt den lättare
linjen var det två tredjedelar som inte klarade
hälften av de som synnerligen enkla bet!.?ktade
proven. Principen med odifferentierade klasser leder till att högt begåvade elever år ut och ' år in
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