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KUNSKAPSUTVECKLINGOCH INKLUDERING
Sammanfattning

" Beaktat konsskillnader i studieresultat samt utredningens bedomning
att det finns ett samband mellan studieresultat och deltagande i
modersmalsundervisning och studiehandledning pa modersmal,
menar Jamstalldhetsmyndigheten att det aven finns
jamstalldhetspolitiskt motiverade skal att starka
modersmalsundervisningen och studiehandledningen generellt.
" Myndigheten understryker vikten att av att regeringen infor
eventuella beslut baserade pa utredningens forslag overvager hur:
o tillgangen till statistiska uppgifter och andra
kunskapsunderlag fordelat pa kon, alder och andra
bakgrundsvariabler kan starkas nar det kommer till
modersmalsundervisning och studiehandledning.
o uppdrag och atgarder som syftar till utveckling av kvalitet
och organisation av modersmalsundervisning och
studiehandledning kan utformas med hansyn till bade pojkars
och flickors villkor, forutsattningar och behov.
" Myndigheten staller sig bakom utredningens bedomning att
reglering av amnet modersmal i timplanema pa sikt kan ha vissa
gynnsamma effekter pa saval flickors som pojkars deltagande i
undervisningen.
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Myndigheten stodjer forslaget om forstarkt ratt till
studiehandledning pa modersmal for nyanlanda elever, da
utredningens bedomning ar att stodatgarden kan gynna saval flickors
som pojkars maluppfyllelse samt bidra till minskade konsskillnader
avseende studieresultat.

Inledande synpunkter

Jamstalldhetsmyndigheten staller sig overlag positiv till utredningens
forslag. Remissvaret ar begransat till forslagens eventuella
jamstalldhetspolitiska relevans.
Faktorema som paverkar elevers fomtsattningar att lyckas i
utbildningssystemet ar manga. Bland annat ar mojlighetema till likvardighet
i kunskaper och skolresultat starkt forknippade med elevemas kon,
socioekonomiska bakgmnd, och migrationsbakgrund (SOU 2019:40). Givet
utredningens bedomning att det finns ett samband mellan
modersmalsundervisning och studieresultat finns darmed goda skal, ocksa
ur ettjamstalldhetsperspektiv, att generellt starka bade
modersmalsundervisningen och studiehandledningen.
Konsskillnadema ar dock inte begransade till studieresultat i grundskolan.
De finns aven senare i utbildningssystemet, liksom i overgangen till
gymnasieskola och hogre utbildning, i examensfrekvens (SOU2015:86;
SCB-2019-UF20SM1903) samt i etableringen pa arbetsmarknaden (AF
2019:7; SOU 2018:24). Ett andamalsenligt arbete for enjamstalld
utbildning och i forlangningen en ekonomiskjamstalldhet forutsatter darfor
atgarder i hela utbildningssystemet som bygger pa en noggrann analys av
hur kon paverkar de strukturer och processer som formar villkoren for
utbildning. I detta sammanhang noterar Jamstalldhetsmyndigheten att
utredningen pa flera omraden har behovt forhalla sig till ofullstandiga
statistiska underiag och avsaknad av forskning. Enligt utredningen kan
faktorer som kon och alder aldrig frikopplas fran organisation och kvalitet
nar det kommer till modersmalsundervisningen och studiehandledning pa
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modersmal. Samtidigt skapar ofullstandiga statistiska underlag "svarigheter
att med precision besvara fragan hur och i vilken utstrackning elevens alder
respektive kon paverkar deltagandet" (s.204).
Mot denna bakgmnd vill Jamstalldhetsmyndigheten understryka vikten av
att regeringen att infor eventuella beslut baserade pa utredningens forslag
overvager hur:
" tillgangen till statistiska uppgifter och andra kunskapsunderlag
fordelat pa kon, alder och andra bakgmndsvariabler kan starkas,
exempelvis avseende genomstromningen av elever i
modersmalsundervisning och studiehandledning.
" uppdrag och atgarder som syftar till utveckling av kvalitet och
organisation av modersmalsundervisning och studiehandledning kan
utformas med hansyn till bade pojkars och flickors villkor,
fomtsattningar och behov. Galler exempelvis fdrslagen 10.2.2 om
uppdrag till Skolverket att samordna och driva utvecklingen av
studiehandledning pa modersmalet samt 10.4.6 om behovet av en
langsiktigkompetensforsorjningsstrategi.

Synpunkter enligt ulredningens disposilion
10.1.1 Amnet modersmal ska regleras i timplanerna
Jamstalldhetsmyndigheten delar utredningens bedomning att en reglering av
modersmalsundervisningen i timplanema kan forbattra forutsattningama att
dels motverka benagenheten till avhopp for pojkar i grundskolans hogre
arskurser, dels gynna flickors deltagande da det framkommit uppgifter om
att de riskerar att utebli fran undervisningen nar den organiseras utanfor
skolan och utanfor ordinarie skoltid.

10.2.1 Forstarkt ratt till studiehandledning pa modersmal for
nyanlanda elever
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Enligt utredningen ar studiehandledning pa modersmal den viktigaste
insatsen for att forbattra nyanlanda elevers kunskapsutveckling och
maluppfyllelse. Da majoriteten av elevema som invandrar i senare arskurser
ar pojkar, och da samma grupp uppvisar lagst meritvarde liksom lagst andel
behoriga till nationella gymnasieprogram (SOU 2017:54; Skolverket, Dnr:
5.1.1-2019:1342) menar Jamstalldhetsmyndigheten att forslaget ar
betydelsefullt ocksa ur ettjamstalldhetsperspektiv.

Beslut i detta arende har fattats av generaldirektor Lena Ag efter
foredragning av utredare Boel Kristiansson.
For Jamstalldhetsnji-yndigheten

Generaldirektor Lena

Boel Kristiansson
Senior utredare
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