Om modord och mordord
Fysiklektorn Lars Engström (1942-2013)  har uppfunnit uttrycket "mordord": floskler som inte avser att underlätta ett samtal, utan används som tillhyggen.
Utbildningsdebatten är full av sådana ord, flumpedagogik, elitism, korvstoppning.
När en matematikdelegation lade fram sin rapport diskuterades återigen "nivågruppering". I ett land där en riksdagsman kan tjäna halvannan gång så mycket som en professor är det fult att markera intellektuella skillnader. Utbildningssocialisterna ropar genast "segregation" så vi ska tänka på Jim Crow och apartheid.
Då duger bara icke-våldsmetoder. Mordord ska avväpnas med motord. Jag använder sedan länge uttrycket "behovsgruppering", ty "olika" låter bättre än "olika bra". Utbildningen inom både ungdomsskola och universitet misslyckas med att fylla åtminstone två viktiga behov. Begåvningens behov av utmaningar och medelmåttans behov av sådant stöd som höjer förmågan istället för att konservera.
Den förra gruppen lämnar ofta undervisningen helt utan att alltid klara av det ansvaret. Den senare får mängder med tillfälligt stöd som dämpar stötarna men inte knuffar framåt.
Dessa enkla iakttagelser är svårsmälta nog i den akademiska världen idag. Numera premieras ofta de som härmar lydigast iställetför att skapa nytt.
I början av 2000-talet var jag på en utbildningskonferens i Mjärdevi. Jag hamnade i en grupp som skulle diskutera "studentaktiva arbetsformer". Det var jag och ett antal pedagogister, sådana där som sätter bordsskicket före näringen. Gråa och torra som en långfredag i Ödeshög, människor med starkt intresse för pedagogiska former men helt utan entusiasm. Stackars studenter.
Jag berättade om ett genomförande med studentstyrd behovsgruppering. Jag bokade två grupparbetssalar för en dubbeltimme, besökte den ena före rast, den andra efter. I den första fick mera försigkomna studenter respons och uppföljning på sina omfattande förberedelser. I den andra fick mindre privilegierade studenter ett mindre anspråksfullt stöd - då hade det ändå hunnit hända en del under en timme.
En yngre lärare från en småhögskola blev upprörd. Varför styrde jag inte gruppindelningen? Jag borde haft inhomogena grupper och tvingat "de starka" att "hjälpa de svaga". Det vore förstås ett effektivt sätt att skrämma bort begåvningarna som inte är ett dugg intresserade av att fungera som obetald arbetskraft, eller att stoppa andras utveckling.
Styrd gruppindelning förekommer på PBL-utbildningar. Där kan lärare och studievägledare sitta och plocka med studenterna som spelbrickor; de klassificeras som starka, svaga, tillbakadragna och dominerande. Med en mosaik av alla sorter ska det bli en spännande "gruppdynamik". Samtidigt vet jag begåvade och socialt utåtriktade personer som säger "aldrig mer grupparbete, jag vill få någonting gjort".
I en utredning som jag publicerade i januari 2001 framskymtar flera gånger att studenter vill ha homogena grupper och välja sina diskussionspartner själva. Bara då det blir det ett givande och tagande. Den officiella retoriken är att studenterna ska ha mer att säga till om. Homogena grupper är alltså "politiskt korrekta"!
Uppenbart är många snärjda i sitt språk. Klichéer avslöjar tankelättja, eller rädsla för den förändring som tankeverksamhet kan leda till. Utbildningspolitik är för viktigt för att omhänderhas av politiker och deras epigoner. Vad som krävs idag är praktiskt förnuft, fördomsfrihet och klarsyn. Icke minst ekonomiskt är det lätt att försvara behovsgruppering. Begåvningarna kan ges effektivt stöd på betydligt mindre tid. Den goda och lärvilliga medelmåttan får mer genom att bli synlig och bättre förstå värdet av egna initiativ. Läraren blir mer engagerad när hans lektioner får en riktning och ett ärende. Ekonomin i detta är förbättrade resultat.
Men då behövs en annan, mindre uppgiven eller opportunistisk, mentalitet hos administratörer och undervisare, såväl i ungdomsskolan som på universiteten. Man måste våga göra upp med övertagna klichéföreställningar, betingade av ängslan, lättja och opportunism. Fraser som tusentals sagt hundra gånger förut ska bemötas med "har du lärt dig detta på kurs" eller "vad är det du inte vill se", milt mästrande motord som livar eftertanken.
Vi, som vågar och vet, visar väg med ett annat språk, utan modeord eller mordord - men med desto fler modord.

