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Läst

Norrköping sluter befolkningen
upp bakom Engelbrekt. Fogden
räddar sig genom att överge
borgen mot att få fri lejd. Engelbrekt överlåter sedan borgen
till en svensk adelsman och en
svensk fogde intalieras istället
för den gamle tyske fogden. Befolknigen upplever detta som
ett svek.
Som vi ser blir historien sedd
ur underklassens synpunkt en
helt annan än den skolan talar
om. Wernströms utgångspunkt
är att " historien om alla hittillsvarande samhällen är historien
om klasskamp". Så blir historien möjlig att förstå, och vi kan
gå vidare för att undersöka vii-

ka former klasskampen tagit på
olika håll och i olika tider.

Blir film
Ska vi fortsätta att undanhålla
barnen deras egen historia? Naturligtvis inte. Nu finns de förtrycktas historia tillgänglig.
Den är pedagogisk, lättläst och
uttömmande på samma gång.
Och den handlar om barn och
ungdom. Glädjande är att man
dessutom håller på att fårdigställa nio tecknade filmer om
Trälarnas historia. Det är nu inte i Sverige, utan i Danmark
som man jobbar med dessa filmer. En händelse som ser ut
som en tanke?!

Filmerna som kommer att distribueras av Filmcentrum, blir
en värdefull tillgång till historieund er v isningen.
l väntan på att samhället skall
besluta om att skolan ska undervisa om underklassens historia, kan enskilda lärare nu
använda sig av Wernströms
böcker och andra med samma
syfte och innehåll, för att ge
barnen en mer nyanserad bild
•
av den svenska historien.
Mats Sladö
Fotnot: Citatet är hämtat från
K Marx och F Engels inledning
till det Kommunistiska Manifestet 1848.

Skolan som kunskapsförmedlare
Så följer en rad artiklar som
har föga gemensamt. Redan i
det första bidraget motsägs Pe"Nivån på den svenska skolde- tersons inledning av Stellan Arbatten är idag sådan att ordet vidson, som hävdar att skolans
kunskap blivit kontroversiellt" mål bör varajust elevernas perkan man läsa på baksidan av sonlighetsutveckling. Kunskadebattantologin Skolan som per och arbetssätt ska vara
kunskapsförmedlare. Nivån på medlet för att nå detta.
Förvirringen blir inte mindre
den svenska kunskapsdebatten
är idag så låg att en bok som i fortsättningen . Alvar Ellegård
den här kan väcka uppmärk- skriver att undervisningen måssamhet, frestas man tillägga när te utgå från elevernas intressen
och motsätter sig fastställda
man läst den.
l inledningen skriver redak- kursplaner. Arne Hellden därtören Jan Peterson " Under fle- emot går till angrepp mot
ra år har moderaterna varit en- "elevmyten", "medstuderandesamma om att sjunga kunska- myten", "planeringsmyten",
pens lov" . Peterson är social- "myten om elevmakt" , "myten
demokrat och vill med sin anto- om arbetsformerna" och den
logi visa att kravet på kunskap skola som tar sig an en mängd
också ställs från vänster. Han sociala, psykologiska och teraanklagar den socialdem.okratis- peutiska uppgifter. Assar Heka skolpolitiken och lärare, pe- denberg utropar: Låt oss slå
dagoger och byråkrater som vakt om läroboken! medan Elgjort skolan till en experiment- legård vill ha projektundervisverkstad och ställt kunskapen i ning och biblioteket som den
skymundan för personlighet- viktigaste arbetsplatsen i skosutvecklingen.
lan. Knut Lindelöf och Stig SöJan Peterson (red): Skolan som
kunskapsförmedlare (Prisma)

dergren tycker att betygen är
nödvändiga, Ellegård och Arvidson att de ger falsk motivation och hindrar fruktbärande
undervisning.
Det är en kaotisk samling
tyckanden från alla möjliga håll.
Ett par av bidragen är bra,
främst Sven-Eric Liedmans
som bl a framhäver att sam-
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l

band saknas mellan de moraliska färdigheterna och de praktisk-teoretiska kunskaperna i
dagens skola. Men vi har svårt
att tro att Liedman, eller Ellegård som också skrivit ett genomarbetat bidrag, eller Gunnar Fredriksson eller Stellan
Arvidson kan acceptera de syften för vilka Jan Peterson använder deras bidrag.
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skolan ska ge kunskaper, däri
kan vi instämma. Men de avgörande frågorna är: Vilka kunskaper? I vems intresse? Se vidare den redaktionella inledningsartikeln till detta nummer
av Krut.
•
Donald Broad y, Brutus Östling

Den konservativa (och vänsterkonservativ a) opinionen förefaller just nu segla i medvind.
Att döma av hur den här antologin redigerats har man stora
hål i seglen: bristande kunskaper om skolan, bå9e historiskt
och idag. För den skull ska vi
inte underskatta den här opinionen. Men vi ska kräva en
meningsfu Il d is k u ssion. Att

Hurdan är en bra skola?
Rutter, M: 15 000 Hours. Open
Books, London 1979.
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Om engelsk skolforskning talade Jörel Plowman i radions Vetandets Värld den 14 juni i år.
Det gällde en bok av Michael
Rutter och hans medarbetare
kallad "15 000 timmar" efter
det antal timmar som den obligatoriska skolgången omfattar i
England. Man har följt elever
från Il år och uppåt i några skolor i södra London, där de sociala förhållandena både är slumartade och mera normala.
Innan forskarna satte igång
var de alla övertygade om att
hemförhållandena skulle spela
den största rollen för barnens
studieresultat. De byggde då
framför allt på amerikanska undersökningar.
Men de fick tänka om. Det
visade sig att det fanns bra skolor och dåliga skolor. Naturligtvis var det stora skillnader mellan individerna överallt, men
genomsnittet låg mycket högre i
vissa skolor än i andra. En elev
med dåliga sociala förutsättningar hade mycket större
chans att lyckas i den ena skolan än i den andra.
Tidigare skolforskning har

enligt Rutter ofta haft svårt att
skilja mellan vad barn lärt sig i
skolan och utanför skolan, det
kan gälla t ex att uttrycka sig
bra i tal och skrift. Rutter valde
att undersöka ämnen som matematik, där skolans roll är viktigast.
En skola med bra studieresultat visade sig vara bra även på
andra sätt, något som tycks ha
förvånat forskarna. Närvaron
kunde vara tre gånger större än
i en jämförbar skola, vandalism
och brottslighet ringa.
Hur blir då en skola bra?
Oväsentligt är den materiella
standarden, klassernas storlek
och antalet lärare. Det viktiga
är kvaliten på lärarna och den
demokratiska andan i skolan.
"Skolklimatet".
Lärarna ska kunna planera
tillsammans och ha vana vid att
undervisa
pappersmeriter
saknar betydelse. (Byten är inte
alltid av ondo!) De ska vara
punktliga och inte korta av
timmarna på slutet eller ta upp
tiden med att ställa upp apparater, dela ut papper och administrera. De ska ge hemläxor,
som de rättar.
I disciplinfrågor ska de ingripa· i tid och på ett diskret sätt.

(Inte med aga!) Hela klassen
ska framhävas och berömmas,
inte individer. Eleverna ska ha
många förtroendeuppdrag, och
det ska finnas en demokrati
med enkla normer som följs
konsekvent. Lärarna ska intressera sig för eleverna och
lyssna till deras privata bekymmer. Många utflykter ska
ordnas, och utställningar av
elevarbeten.
Något som kallades den intellektuella rekryteringen var
också viktig: det borde finnas
en god portion duktiga elever i
klassen - de drog de andra med
sig.
Programmet avslutades med
att en annan pedagogikprofessor, vid namn Little, yttrade sig
om boken med starkt beröm.
Han protesterade dessutom
mot den tydligen också i England vanliga åsikten att "moderna metoder" i skolan har resulterat i analfabetism. I stort
sett går utvecklingen framåt, sa
han, men långsamt.
•
RH
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