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TIMSS-kurvan planar ut i 
Pedagorien, men det gör inte 
kurvan över antalet corona-
smittade. Därför har nu mun-
skydd blivit en viktig del av 
Pedagoriens corona-strategi.

TIMSS-platå en besvikelse
Pedagoriens undervisnings-
minister A. Enebäck rappor-
terar att årets resultat från 
TIMSS blev en stor besvi-
kelse. Resultatet har hamnat 
på en platå där det varken gått 
upp eller ner utan ligger kvar 
på samma nivå som vid förra 
mätningen. 

– Det har vi ingen nytta av, 
menar Enebäck. Hade resulta-
ten gått ner så hade regeringen 
skjutit till pengar för ännu ett 
matematiklyft, och hade resul-
taten gått upp så hade vi kun-
nat fira med tårta och bubbel. 
Men nu händer ingenting och 
det är så tråkigt.

Lärare efterlyses
Allexperten Pia Get är bekym-
rad över situationen i skolan 
där många elever idag under-
visas av obehöriga lärare. Just 
nu saknas det 2 949 behöriga 
matematiklärare. Mer än var 
femte elev går miste om legiti-
mationsbaserad matematikun-
dervisning. Pia Get vill därför 
gå ut med en landsomfattande 
efterlysning för att hitta de 

behöriga lärarna. Var gömmer 
de sig? Polisen står handfallen 
och överväger att ta hjälp av 
Missing People om de inte hit-
tas snarast. 

Munskydd i skolan
Efter en hösttermin med 
ökande antal sjukdomsfall 
bland både lärare och elever, 
och en omfattande smitt-
spridning i samhället, har det 
nu kommit krav på munskydd 
även i skolan i Pedagorien. 
Länge avrådde statsepidemi-
olog Arne Magnell från bru-
ket av munskydd med argu-
mentet att de snarare stjälper 
än hjälper om de används fel. 
Utbildningsverket (UV) har 
därför bestämt att alla lärare, 
utöver den sexualundervisning 
som vi rapporterade om i förra 
numret, även ska undervisa om 
användning av munskydd. 

För att undervisningen ska 
vara forskningsbaserad bör 
den bygga på de grundele-
ment i variationsteorin som 
är kontrast och variation. Rätt 
kontrasteras mot fel, och felen 
varieras. Då blir även Magnell 
nöjd och myndigheten kan 
lugnt gå ut med rekommenda-
tioner att använda munskydd. 

Eftersom det är bråttom att 
få fram undervisningsmaterial 
har UV sneglat mot Amerika, 
där varje produkt som säljs all-
tid åtföljs av en utförlig beskriv-
ning av hur produkten inte 
får användas. Ett utbildnings-
blad från Centers for Disease 
Control and Prevention var 
precis vad UV eftersökte. 
Materialet håller nu på att 
översättas och beräknas finnas 
tillgängligt för nedladdning på 
Pedagoriens 17 minoritetsspråk 
efter påsklovet. 

Variationer av fel sätt att bära munskydd. Bild hämtad från Centers 
for Disease Control and Prevention (www.cdc.gov).
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html


