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Även i Pedagorien tycks pan-
demin gå mot sitt slut och det 
är dags att blicka framåt igen. 
Likvärdighet är det ord som 
placerat sig högst i nyterms-
listan. Färska rön och insat-
ser har presenterats och ligger 
till grund för flera av besluten.

Yrkesval
Nya forskningsrön visar att för-
äldrar påverkar sina barn så att 
de väljer samma yrke som sina 
föräldrar. Musiker, skådespe-
lare, programledare, professorer 
och politiker är tydliga exempel. 
Tendensen märks redan i valet 
mellan högskoleförberedande 
och yrkesförberedande gymna-
sieprogram. Därför har skolan i 
Pedagorien ett kompensatoriskt 
uppdrag. Hittills har man lyck-
ats mycket bra med insatser som 
ska få arbetarbarn att välja hög-
skoleförberedande program – 
så bra att det börjar bli ont om 
elever på de yrkesförberedande 
programmen. Nu har man där-
för insett att kompensatoriska 
insatser behövs även för akade-
mikerbarn. Ska likvärdighets-
statistiken förbättras måste fler 
akademikerbarn välja yrkesför-
beredande program eller hoppa 
av gymnasiet och bli arbetslösa 
eller kriminella. En expertgrupp 
ska ta fram en ny handlingsplan.

Ny läroplan
Det har kommit en ny läroplan 
i Pedagorien: Plg 22. De poli-
tiska partierna har i alla tider 
velat sätta sin prägel på sko-
lan och då det politiska läget i 
många år varit turbulent inne-
bär det att läroplanen skri-
vits om med täta mellanrum. 
En som har sökt efter mönster 

i läroplansrevideringarna är  
X. Bo Nent, lektor i matematik. 
Hans beräkningar förutspådde 
att nästa läroplan skulle komma 
år 2031 eller 2032, inte 2022. Vi 
har träffat X. Bo Nent och han 
förklarar sina beräkningar:

– Jo, om man räknar hur 
många år det förflutit mellan 
läroplanerna så får man föl-
jande serie: 7, 11, 14, 17 [åren 
var 1962, 1969, 1980, 1994, 2011, 
reds anm]. Talet efter i ordnings-
följden borde vara antingen 
20, om skillnaden ökar med 3 
varje gång undantaget den för-
sta, eller 21, om entalssekvensen 
som upprepas är 1, 4, 7. Väljer vi 
20 få vi år 2031, väljer vi 21 får 
vi 2032. Nu kom en ny läroplan 
redan efter 11 år, vilket tyder 
på att talserien är betydligt mer 
komplicerad, kanske inte ens 
linjär. Vi frågar all-expert Pia 
Get varför det kommer en ny 
läroplan redan i år, bara 11 år 
efter Plg11. 

– Ny och ny, så stor skillnad 
är det inte. Vi har flyttat runt lite 
ord, fräschat upp layouten och 
lagt till ett och annat buzzword 
för att få den att verka modern, 
men i stora drag är det samma 
gamla plan. Vi tyckte det var 
dags för en uppgradering. Jag 
menar, vi höjde ju resultaten i 
senaste TIMSS, eller? Då kan 
man ju tycka att vi levlat, eller 
hur? Plg 22 låter mer än Plg 11, 
lite som en uppgradering.

Ny skolminister
För första gången sedan 2007 har 
Pedagorien fått en skolminister. 
De senaste åren har ansvaret för 
grundskolan legat på ecklesias-
tikminister A. Enebäck, tillika 
chef för undervisningsverket 

(UV). Det blev lite för mycket 
att göra, så nu har Axel Blom 
tillträtt som skolminister med 
ansvar för grund- och gymna-
sieskolan. Blom har en brokig 
bakgrund och erfarenhet från 
skolans värld utifrån många 
olika perspektiv: som elev, 
som lärare, som man, som rek-
tor, som kvinna och superskol-
ledare. Därtill kan läggas erfa-
renheter som jurist, författare 
och tv-personlighet. Blom får 
en startsumma på 855 miljoner 
att dela ut och användas till mer 
skola för alla, som skola under 
loven för alla som halkat efter 
under pandemin. Men även de 
elever som hängt med bra får gå 
lite extra i skolan, med 1 timmes 
ökad undervisningstid per dag 
från och med 2023. Lika för alla 
är viktigt.

Läroböcker eller inte
Idag köper många skolor inte in 
tryckta läromedel till eleverna. 
Under 2020 köptes läromedel 
för i genomsnitt 773 kronor per 
elev, vilket motsvarar 0,65 % 
av skolans totala kostnad per 
elev. Men variationen är enorm, 
med Gräshamns kommun på 
sista plats med 131 kronor och 
Kristinetorp i topp med 1842 
kronor – 14 gånger så mycket. 

– Informationen i läroböck-
erna blir fort gammal så den 
behövs inte idag. Vi har fri till-
gång till allt vi vill på internet, 
som Wikipedia, Youtube, Hour 
of Code och så bloggar och pod-
dar om precis allt. Den enda bok 
vi köper in är matteboken, den 
kostar 131 kronor. Om inte bar-
nen får en mattebok proteste-
rar föräldrarna, säger rektor 
W.W.Webb i Gräshamn.


