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Remissvar Skolverket, diarienr 2018:00027 
 

Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet 
 
Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skolverkets remiss 
Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet.  
 
Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att föreslå förändringar i 
läroplanerna för de frivilliga skolformerna (gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen) vad gäller 
jämställdhetsuppdraget i utbildningarna. Syftet med detta är att 
förtydliga skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster, att 
gestalta och förmedla värden som jämställdhet mellan kvinnor och 
män samt att aktivt och medvetet främja deras lika rättigheter och 
möjligheter.  
 
Saco verkar för ett jämställt arbetsliv där kvinnor och män har lika 
möjligheter och förutsättningar. Jämställdheten grundläggs tidigt 
under barnens uppväxt, och skolan har därför en central roll när det 
gäller att skapa och utveckla ett jämställt samhälle. Därför tycker Saco 
att det är viktigt att arbetet med jämställdhet inom skolan 
uppmärksammas och utvecklas. 
 
Saco instämmer i den problembeskrivning som Skolverket ger i sin 
konsekvensutredning, och anser därför att det finns goda skäl att 
förtydliga och förstärka läroplanernas skrivningar om jämställdhet.  
 
Mot bakgrund av detta ställer sig Saco bakom Skolverkets 
förslag till ändringar i nämnda läroplaner.  
 
Vi vill dock betona att för att de ändringar som föreslås ska ge effekt i 
praktiken krävs att informationsinsatser görs riktat mot de 
målgrupper som berörs av förslaget, och att olika 
kompetensutvecklingsinsatser genomförs relaterat till skolans 
jämställdhetsuppdrag. För detta behöver tid avsättas. Det är viktigt att 
jämställdhetsarbetet inte bedrivs av ett mindre antal lärare med 
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tillräckliga kunskaper och intresse, utan integreras i hela 
verksamheten. Det är först då som arbetet får avsedd effekt. 
 
Sacoförbundet Sveriges Skolledarförbund har valt att inte själva 
besvara remissen, men har meddelat Saco att man inte har några 
invändningar mot förslaget. 
 
Sacoförbundet Lärarnas Riksförbund har besvarat remissen, men har 
skickat in sitt svar direkt till Skolverket.  
 
 
 
 

Vänligen 

 

Lena Granqvist 

Samhällspolitisk chef 

   Karin Karlström 

   Utredare 
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