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Bildn ingsnämnden

Remissvar avseende förslag till ändringar i läroplaner vad
gäller jämställdhet
Ärende
Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att föreslå ändringar i läroplaner för att
föitydliga skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster, att gestalta och
förmedla värden som jämställdhet mellan kvinnor och män samt aktivt och medvetet
främja deras lika rättigheter och möjligheter.
Linköpings kommun har av Skolverket inbjudits att lämna synpunkter på föreslagna
förändringarna i följande läroplaner:
•
•
•

Läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144)
Läroplan för gymnasiesärskolan (SKOLFS 2013: 148)
Läroplan för vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:101)

Skolverket har genomfört uppdraget med utgångspunkt i tidigare regeringsuppdrag
om att föreslå motsvarande ändringar i läroplanerna för de obligatoriska
skolformerna (U2017/00412/S). Dessa förändringar redovisades i maj 2017.
Regeringen har beslutat om förändringar i läroplanerna för de obligatoriska
skolformerna, förändringarna gäller från de 1 juli 2018.
Förslaget omfattar ändringar i läroplanerna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
och vuxenutbildningen för att förtydliga skolans och verksamheternas
jän1ställdhetsuppdrag. I förslaget definieras begreppet jämställdhet. Nya skrivningar
förtydligar uppdraget att motverka, synliggöra och problematisera könsmönster som
begränsar elevernas lärande, val och utveckling samt människors livsval och
livsvillkor. Sexism nämns vid sidan av främlingsfientlighet och intolerans som en
företeelse som aktivt ska motverkas. Förslaget betonar särskilt att undervisningen ska
ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om könsmönster och föimåga att
kritiskt granska dem. Förslaget innehåller också skrivningar som innebär att skolan
och vuxenutbildningen ska verka för att eleverna möts och arbetar tillsammans
oberoende av könstillhörighet. I förslaget förtydligas att även det arbetsplatsförlagda
lärandet ska omfattas av läroplanernas skrivningar om jämställdhet.
Besluts underlag:
Tjänsteskrivelse, remiss avseende försl ag till ändringar i läroplaner vad gäller j ämställdhet.docx
Förslag till yttrande, remiss avseende förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet.docx
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Beslut
Då Bildningsnämndens beslut inte kan avvaktas beslutar unde1iecknad att med stöd
av Bildningsnämndens delegationsordning A: 1 samt kommunallagen 6 kap 39 § att:
1. Bildningsnämnden tillstyrker utbildningsförvaltningens förslag till yttrande över
Skolverkets föreslagna förändringar i läroplanerna för gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.
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