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Svar på remiss avseende förslag till förändringar i läroplaner gällande 

jämställdhet, Dnr 2018:00027. 
 
Piteå kommun har fått möjlighet att lämna yttrande angående förslag till förändringar i läroplanen för 

gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Barn- och Utbildningsnämnden i Piteå är 

ansvariga för gymnasiesärskola och gymnasieskola och lämnar därför yttranden kopplade till dessa två 

läroplaner.  

 
Förslag om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan 

samt ändring i förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan 

 

Förslagen på förändringar tydliggör på ett bättre sätt skolans uppdrag vad gäller jämställdhetsarbete 

och arbete mot diskriminering. Texten är bättre anpassad för att motsvara den syn på jämställdhet, 

kön och mångfald som man från statens sida anser ska vara rådande, dvs ett mer normkritiskt 

förhållningssätt. Det är bra att man byter ut orden ”kvinnor och män”, ”han och hon”, till det mer 

könsneutrala ”elever” och att man i förslaget använder sig av begreppet ”könstillhörighet”, vilket är 

bättre anpassat till verkligheten. De som utarbetat förslaget har på ett tydligare sätt lyft fram sexism 

och sexuella trakasserier vilket också är bra. I de föreslagna förändringarna tydliggörs också att 

skolan ej endast ska överföra värden, utan förmedla och förankra grundläggande värden. En del 

språkliga justeringar är gjorda som förbättrar det man från statens sida vill förmedla i läroplanerna. 

De föreslagna förändringarna är bra och relevanta.   

 

I förslaget har man även tydliggjort skolans ansvar för att jämställdhet ska prägla elevernas möte med 

arbetslivet. I förslaget sägs att; ”Oavsett om undervisningen sker i skolan eller är förlagd till en 

arbetsplats ska skolan se till att den präglas av ett jämställdhetsperspektiv”. I denna formulering vilar 

ett tungt ansvar på skolan. Det är förstås viktigt att skolan ständigt håller jämställdhetsdialogen 

levande med de företag och arbetsplatser som man samarbetar med när det gäller APL, och att detta 

även ingår som en del av kvalitetssäkringen av APL-platser. Däremot är det mycket begärt att skolan 

ska ”se till” att arbetsplatser utanför skolan präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Den formuleringen 

borde ses över och mjukas upp. Till exempel skulle man kunna uttrycka det som att ”skolan ska i 

dialog med företag och arbetsplatser verka för att eleverna på sin APL möter arbetsplatser som 

präglas av ett jämställdhetsperspektiv”. 

 

Det finns en formulering i  båda läroplanerna under rubriken ”Elevens ansvar och inflytande”  som 

lyder: ”verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och 

utrymme i undervisningen”. Här kan man fundera över om ordet ”undervisning” borde bytas ut mot 

”utbildning” för att på ett bättre sätt tydliggöra att det inte enbart handlar om 

undervisningssituationer, utan om elevens hela utbildningsvardag, dvs. allt det som sker inom ramen 

för skolan, även utanför klassrummet och den direkta undervisningssituationen.  

 

Utöver detta står Piteå kommuns Barn- och Utbildningsnämnd bakom de föreslagna förändringarna.  
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