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Yttrande över Skolverkets förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet 
 
Sammanfattande synpunkter  
Sveriges Kvinnolobby är positiva till att regeringen vill förtydliga skolans 
jämställdhetsuppdrag och tillstyrker Skolverkets förslag till tillägg av skrivningar om 
jämställdhet i läroplanerna.  
 
Sveriges Kvinnolobby avstyrker samtliga förslag som handlar om att ersätta ”kvinnor och 
män, flickor och pojkar” med könsneutrala termer som ”elever” och ”oberoende av 
könstillhörighet”. Skolverkets förslag till införande av könsneutrala formuleringar strider mot 
den av riksdagens beslutade strategin för jämställdhetsintegrering och uppdraget att 
förtydliga jämställdhet mellan kvinnor och män i gymnasieskolans läroplaner. Förslagen till 
könsneutrala begrepp och formuleringar skulle, om de infördes, innebära ett försvagande av 
jämställdhetsarbetet i skolan.  
 
2. Skolverkets ställningstaganden 
 
2.1 Förtydligande av skolans jämställdhetsuppdrag 
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker Skolverkets förslag till tillägg av skrivningar om jämställdhet i 
läroplanerna. Sveriges Kvinnolobby avstyrker förslag till införandet av könsneutrala termer 
och begrepp, se 2.2.  
Sveriges Kvinnolobby anser att det är otydligt vad som avses med begreppet sexism. Det är 
viktigt att det är tydligt vilket typ av företeelser som skolan ska motverka. Sveriges 
Kvinnolobby anser att sexism bör definieras, alternativt bytas ut mot könsdiskriminering, så 
att det överensstämmer med lagstiftning.  
 
2:2 Könsneutrala begrepp och formuleringar 
Jämställdhetsintegrering är Sveriges strategi för att uppnå jämställdhet. Strategin antogs av 
Sveriges Riksdag i och med propositionen ”Delad makt – delat ansvar” 1994 och av FN 
genom Beijing Platform for Action året därpå. Strategin kräver att skillnader i livsvillkor och 
möjligheter mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, alltid ska belysas, analyseras och 
åtgärdas. En rad utredningar, bland annat Delegationen för jämställdhet i skolan, DEJA, har 
pekat på behovet av könsuppdelad statistik och poängterat att detta är grundläggande för 
att kunna se mönster och förbättra studieresultat, trivsel, arbetsro och välbefinnande i 
skolan (Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling 
i skolan (SOU 2010:99).  
 
Att Skolverket valt att ersätta befintliga skrivningar om ”flickor och pojkar, kvinnor och män” 
med hänvisning till samråd med elevorganisationer och referenspersoner som ansett att 
”formuleringar om flickor och pojkar exkluderar personer som inte identifierar sig utifrån ett 
könsbinärt system” är anmärkningsvärt. Skolverkets förslag till könsneutrala formuleringar 
strider både mot strategin för att uppnå jämställdhet och det jämställdhetspolitiska målet 
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Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller 
utbildning, studieval och personlig utveckling.  
 
Att undvika könsneutrala formuleringar som ”person”, ”individ” och ”elev” är grundläggande 
för arbetet med jämställdhetsintegrering. Styrdokument, från mål till uppföljning, måste 
vara bekönade för att kunna leda verksamheten och samhället i en jämställd riktning. Att 
benämna flickor och pojkar handlar inte om ”slentrianmässig könsuppdelning” utan är 
nödvändiga analyskategorier för att kunna synliggöra, följa upp och åtgärda ojämställdhet 
och skilda villkor för flickor och pojkar.  Att detta sker inom skolans område där skillnaderna 
mellan könen är fortsatt stora är av yttersta vikt. Det är något annat än det individuella 
bemötandet som handlar om att skolpersonal bör bemöta flickor och pojkar på ett likvärdigt 
sätt.  
 
Sveriges Kvinnolobby ställer oss också frågande till om Skolverket är medveten om vad det 
innebär att införa könsneutrala formuleringar för att inte exkludera personer som inte 
identifierar sig som kvinnor eller män. Att införa självidentifiering som grund för kön i 
myndighetens styrdokument innebär en helt ny definition av samhällets syn på kön. En 
sådan förändring skulle kräva en helt annan typ av utredning för att kunna införas.  
 
5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser förslaget medför och en 
jämförelse av konsekvenserna för de övervägda reglerings alternativen. 
 
5.2 Jämställdhet 
Sveriges Kvinnolobby stödjer förslag till förtydliganden om jämställdhet.  
Sveriges Kvinnolobby avstyrker förslag om till införandet av könsneutrala termer och 
begrepp, se 2:2.  
 
6. Bedömning av om förslaget överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som 
följer av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen 
Skolverket skriver att förslagen inte påverkas av EU då EU-rätten inte reglerar hur länderna 
organisera gymnasieskolan. Sveriges Kvinnolobby vill påminna om att 
jämställdhetsintegrering är inskrivet i en rad EU- resolutioner och fördrag, bl.a. i 
Amsterdamfördraget. Skolverkets förslag till könsneutrala formuleringar strider mot antagna 
beslut och åtaganden om jämställdhetsintegrering inom EU.  
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