Kommittédirektiv
Delegation för jämställdhet i skolan

Dir.
2008:75

Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2008
Sammanfattning av uppdraget
En delegation ska tillsättas med uppgift att utifrån skolans
värdegrundsuppdrag lyfta fram och utveckla kunskap om
jämställdhet i skolan. Uppdraget omfattar såväl kommunala som
fristående skolor samt sameskolan och specialskolan.
Delegationen ska kartlägga kunskapsfältet jämställdhet i skolan
och ta fram kunskapsöversikter som rör bl.a. lärstilar samt språk-,
läs- och skrivutveckling. I uppdraget ingår också att identifiera
områden där ytterligare kunskap om jämställdhet och genus
behövs.
Inom ramen för uppdraget ska delegationen genomföra
seminarier och på andra sätt sprida den kunskap som
sammanställs, särskilt om de metoder som kan användas för att
bryta traditionella könsmönster och könsroller.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 augusti 2010.
Bakgrund
Regeringen har i budgetpropositionen för 2008 (prop.
2007/2008:1) uttalat att värdegrunden i skolan ska stärkas så att
jämställdheten främjas. Regeringens utgångspunkt för
jämställdhetsarbetet i skolan är att alla elever ska få pröva och
utveckla sina förmågor och intressen utan att hindras av
traditionella könsroller. Faktisk jämställdhet är ett resultat av ett
arbete med att implementera de värden som läggs fast i skolans
värdegrund.
Det
övergripande
målet
för
svensk
jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga
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områden i livet. För att uppnå ett jämställt samhälle måste
ytterligare insatser göras för att bryta traditionella könsmönster
och den struktur som bl.a. visar sig genom könsuppdelningen
inom utbildningssystemet.
En genomgripande utredning av kunskapsfältet jämställdhet i
skolan har inte genomförts på många år. En av de senaste
utredningarna inom området genomfördes i början av 1990-talet
då en arbetsgrupp fick i uppdrag att föra upp
jämställdhetsfrågorna på skolans agenda samt att sprida
kunskaper och erfarenheter om jämställdhet. Arbetsgruppen
”Kvinnligt och Manligt i skolan” överlämnade i juni 1994
rapporten Vi är alla olika. En åtgärdsrapport om jämställdhet i
skolan som en pedagogisk fråga och ett kunskapsområde (Ds
1994:98) till regeringen.
Under 2003 tillsattes en delegation för jämställdhet i
förskolan (dir. 2003:101) med ett liknande, men på sitt område
mer omfattande uppdrag än arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt
i skolan. Delegationen hade i uppdrag att lyfta fram, förstärka
och utveckla jämställdhetsarbetet i förskolan. Delegationen
lämnade sitt slutbetänkande Jämställd förskola – om betydelsen
av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (SOU
2006:75) till regeringen i juli 2006. Delegationens förslag berör i
vissa delar även grund- och gymnasieskolan.
Gällande bestämmelser
Jämställdhet ingår som en del i skolans värdegrundsuppdrag.
Skolans demokratiska uppdrag baseras ytterst på principen om
allas lika värde i regeringsformen och artikel 14 i Europeiska
konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga
rättigheterna
och
de
grundläggande
friheterna
(Europakonventionen). Europakonventionen gäller som lag i
Sverige sedan den 1 januari 1995. Vidare uttrycks skolans
demokratiska uppdrag i skollagen (1985:1100), lagen (2006:67)
om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling
av barn och elever, 1994 års läroplan för det obligatoriska
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), 1994
års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) och
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kursplanerna. Bestämmelser om jämställdhet och förbud mot
diskriminering på grund av kön finns även i FN:s konvention om
avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, i FN:s
konvention om barnets rättigheter och i andra centrala
konventioner om de mänskliga rättigheterna som Sverige har
ratificerat.
I 1 kap. 2 § skollagen anges att verksamheten i skolan ska
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska främja
aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår
gemensamma miljö. Den som verkar inom skolan ska särskilt
främja jämställdhet mellan könen.
I lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling förtydligas skolans ansvar när det gäller att garantera
alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder är
förbjuden i förskolan, skolan och vuxenutbildning enligt
skollagen. Lagen innebär också att barn och elever har ett lagligt
skydd mot annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.
I läroplanerna formuleras jämställdhetsuppdraget. Enligt Lpo
94 ska skolan aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika
rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts
och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på
dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är
kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka
traditionella könsmönster. Den ska ge utrymme för eleverna att
pröva och utveckla förmågor och intressen oberoende av
könstillhörighet. En liknande skrivning återfinns i Lpf 94.
Kursplanerna är bindande föreskrifter och styr innehållet i
utbildningen. De ska läsas mot bakgrund av läroplanerna och
kopplas till verksamheternas värdegrundsuppdrag, där
jämställdhet är ett av de grundläggande värden som lyfts fram.
Ungefär hälften av grundskolans kursplaner har ett
jämställdhetsperspektiv.
Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan
(U 2006:02) föreslår i sitt slutbetänkandet Tydliga mål och
kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007:28) bl.a. att
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kursplanerna ska få ett tydligare ämnesinnehåll och att områden
som rör alla ämnen, t.ex. värdegrundsuppdraget, enbart ska
beskrivas i läroplanen. Betänkandet har remissbehandlats och
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Könsskillnader i skolarbete och skolmiljö enligt utvärderingar
Enligt Statens skolverks lägesbedömning 2006 (rapport 288,
2006) har flickorna under de senaste 30 åren uppvisat bättre
resultat, mätt i olika betygsmått, än pojkarna. Skillnaderna
förstärks vid betygssättningen. Könsskillnaderna är i det
närmaste konstanta oavsett socioekonomisk bakgrund.
Denna bild bekräftas också av tidigare utvärderingar. Enligt
rapporten
Könsskillnader
i
utbildningsresultat
(Utbildningsdepartementets skriftserie 2004, rapport 7) hade
flickor både i grund- och gymnasieskolan genomgående bättre
betyg i alla ämnen utom i idrott och hälsa. Skolverkets nationella
utvärdering av grundskolan 2003 (NU-03) visade också att en
större andel pojkar (27 procent) än flickor (21 procent) i årskurs
9 inte nådde kunskapsmålen i ett eller flera ämnen.
Internationella kunskapsmätningar (bl.a. PISA 2003) visar att
skillnaderna i utbildningsresultat i läsförståelse är fortsatt stora
till flickornas fördel. I grundskolan har pojkar sämre betyg i alla
ämnen utom i idrott och hälsa. NU-03 samt forskning vid
Gymnastik- och idrottshögskolan och Statens folkhälsoinstitut
visar också att ämnet idrott och hälsa oftare möter pojkarnas
intressen och behov än flickornas.
I Jämställdpolitiska utredningens (N 2004:07) betänkande
Makt att forma samhället och sitt eget liv –
jämställdhetspolitiken mot nya mål (SOU 2005:66) anges att
studenternas studieval fortfarande i hög grad är könsbundna. En
fjärdedel av alla kurser har en jämn könsfördelning, dvs. en
könsfördelning där andelen män respektive kvinnor ligger i
intervallet 40 till 60 procent. Förändringarna är små mellan åren,
men det går att skönja en positiv trend.
Jämställdhetsinsatser av olika slag har främst riktats till
flickor och kvinnor. Syftet har varit och är att bryta det
traditionella könsmönstret och få fler kvinnor att välja tekniska
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och
naturvetenskapliga
ämnen
och
utbildningar.
Ansträngningarna att förmå pojkar och män att söka sig till
kvinnodominerade utbildningar har inte varit lika stora.
Elever som väljer icke-traditionella utbildningar får ibland
stöd men möter ofta motstånd. De prövningar som dessa elever
möter leder till att många av dem lämnar sina utbildningar
särskilt om könsfördelningen är mycket ojämn. Som skäl till
avhopp anges ofta “könsmobbning” från lärarens sida.
Skolverkets lägesbedömning 2006 visar att majoriteten av
eleverna trivs i skolan. Flera studier har dock samtidigt visat att
den psykiska ohälsan bland elever ökat under en längre period.
Utredningen om ungdomars psykiska hälsa (U 2005:03)
lämnade ett betänkande Ungdomar, stress och psykisk ohälsa
(SOU 2006:77). I betänkandet anges att flickor och unga kvinnor
rapporterar psykisk ohälsa i större utsträckning än unga män.
Skillnaden mellan könen har varit oförändrad de senaste 20 åren.
Flickor rapporterar i större utsträckning psykisk ohälsa, medan
självmord är mer än dubbelt så vanligt bland pojkar
I betänkandet anges två huvudorsaker till den ökande
psykiska ohälsan: dels en ökad individualisering där varje individ
tvingas till fler svåra val i livet, dels att det är svårare att få
anställning, vilket bl.a. leder till osäkerhet inför framtiden, sämre
ekonomi i ungdomsåren och att man flyttar från föräldrarna vid
högre ålder. På skolans område föreslår utredaren åtgärder för att
förbättra kvaliteten så att eleverna ska vara bättre rustade för
dagens informationstäta samhälle.
Enligt det tidigare nämnda betänkandet SOU 2005:66 visar
forskning att pojkar i förskola, skola och fritidsverksamhet får
och tar mer av pedagogernas uppmärksamhet än flickorna. Det är
pojkarna som pratar mest. Flickorna tilldelas och accepterar
uppgifter som ordningsskapare i både förskola och skola. Bilden
är emellertid inte entydig. Det finns stora variationer. En del
pojkar är pratsamma men många pojkar säger ingenting alls. Det
finns även klasser där flickor intar de dominerande positionerna.
Flickor känner sig mer utsatta än pojkar för i stort sett alla
former av kränkningar i grundskolan och gymnasieskolan. Elever
i grundskolan känner sig något mer utsatta än elever i
gymnasieskolan. Några direkta skillnader mellan flickors och
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pojkars känsla av utsatthet framkommer inte, förutom när det
gäller mobbning. I Skolverkets undersökning av olika former av
kränkande behandling framstår pojkar som mer aktiva än flickor
när det gäller att behandla andra illa.
Villkor för tillträde till arbetsmarknad och arbetsliv
Den nyss nämnda utredningen har visat på att villkoren för
tillträde till arbetsmarknaden och villkoren på arbetsmarknaden
fortfarande präglas av stora könsskillnader. Trots att kvinnorna i
dag utgör en majoritet av studenterna på universitet och
högskolor har detta inte lett till större trygghet på
arbetsmarknaden.
Enligt en rapport från International Labour Organization
(ILO) har Sverige den mest könssegregerade arbetsmarknaden i
OECD (SOU 2004:43). Vissa forskare menar emellertid att
könssegregeringen på arbetsmarknaden följer ett mönster som är
relativt lika i alla industrialiserade länder.
Behovet av en jämställdhetsdelegation
I regeringens skolpolitik är värdegrundsuppdraget av central
betydelse och reformarbetet utgår från målet att alla elever ska
ges möjlighet att tillägna sig de kunskaper och utveckla de
färdigheter som behövs för att klara framtida studier och
yrkesliv. För att uppnå detta mål krävs att skolan tar hänsyn till
att elever är olika och lär på olika sätt. Ett aktivt
jämställdhetsarbete krävs då och det ska ses som ett led i
regeringens arbete med att främja skolans värdegrund, så som
den uttrycks i läroplanerna. En av utgångspunkterna blir att
identifiera och bryta traditionella könsmönster och könsroller
eftersom de påverkar pojkars och flickors förhållningssätt, skolsituation och attityder till olika ämnen, studier och yrken.
Redogörelsen för bl.a. könsskillnaderna i skolarbete och
skolmiljö och villkoren för tillträde till arbetsmarknad och
arbetsliv tyder på att detta mål är långt ifrån uppnått.
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Mot denna bakgrund finns det ett behov av att kartlägga
jämställdheten i skolan och att ta fram kunskapsöversikter som
belyser betydelsen av kön i skolan och hur detta bl.a. påverkar
prestationer och studieresultat. En sådan kartläggning och sådana
kunskapsöversikter kan ge en viktig bakgrund till
forskningsbaserade metoder för att bryta traditionella
könsmönster och könsroller.
Slutligen ska en jämställdhetsdelegation och ett aktivt
jämställdhetsarbete ses som ett led i regeringens arbete med att
främja skolans värdegrund, så som den uttrycks i läroplanerna.
Uppdraget
En delegation ska tillsättas med uppgift att utifrån skolans
värdegrundsuppdrag lyfta fram och utveckla kunskap om
jämställdhet i skolan. Uppdraget omfattar såväl kommunala som
fristående skolor, samt sameskolan och specialskolan.
Delegationen ska kartlägga kunskapsfältet jämställdhet i skolan
och ta fram kunskapsöversikter som rör bl.a. lärstilar samt språk-,
läs- och skrivutveckling. Kartläggningen ska utgå ifrån relevant
forskning och kunskap. I uppdraget ingår också att identifiera
områden där ytterligare kunskap om jämställdhet och genus
behövs.
Inom ramen för uppdraget ska delegationen genomföra
seminarier och på andra sätt sprida den kunskap som
sammanställs, särskilt de metoder som kan användas i arbetet
med att bryta traditionella könsmönster och könsroller.
Delegationen ska:
1. belysa och analysera vilka förändringar i flickors och
pojkars villkor, förhållningssätt och agerande som skett
under perioden 1994–2007,
2. i samverkan med högskolor med relevant kompetens
inom området sammanställa en kunskapsöversikt om
samt analysera orsakerna till skillnaderna mellan pojkars
och flickors resultat och prestationer liksom deras
attityder till studier och till skolan,
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3. ur ett könsperspektiv belysa hur resurserna i skolan
fördelas och analysera effekterna av användningen av
resurserna,
4. i samverkan med högskolor med relevant kompetens
inom området sammanställa en kunskapsöversikt över
områden som är av betydelse för utbildningen i skolan
där ny kunskap behövs om jämställdhet och genus,
5. kartlägga flickors och pojkars studievanor och undersöka
skolarbetets inverkan på deras psykosociala hälsa,
6. i samverkan med högskolor med relevant kompetens
inom området sammanställa och utvärdera metoder för
att bryta traditionella könsmönster och könsroller,
7. föreslå lämpliga insatser, utifrån arbetet ovan, för hur ett
långsiktigt jämställdhetsarbete i skolan såsom en del av
värdegrundsuppdraget ska utvecklas och stärkas samt
redovisa eventuella ekonomiska konsekvenser och
finansiering av förslagen.
Arbetsmetod och redovisning av uppdraget

Arbetsformer
Utöver det kartläggande och analyserande arbetet som är
utredningens huvudsakliga uppgift ska delegationen på olika sätt
sprida den kunskap som sammanställs. Det kan ske genom
regionala och lokala konferenser och genom användning av IT.
Internationell kunskap och erfarenhet bör uppmärksammas och
spridas. Kunskapsspridningen bör särskilt inriktas mot
forskningsbaserade metoder för att bryta traditionella
könsmönster och könsroller. Dialoger med verksamma i skolan,
föräldrar, barn och ungdomar samt med politiker och
verksamhetsansvariga bör utgöra en del av delegationens
verksamhet.
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Tidsplan och samråd
Delegationen bör samråda med Statens skolverk, Myndigheten
för skolutveckling, Sameskolstyrelsen, Specialskolemyndigheten,
Specialpedagogiska
institutet,
Ungdomsstyrelsen,
lärarorganisationerna, elevorganisationerna, Barnombudsmannen
(BO), Jämställdhetsombudsmannen (JämO), högskolor och
universitet, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges
skolledarförbund,
Landsrådet
för
Sveriges
Ungdomsorganisationer (LSU) samt andra berörda myndigheter
och organisationer.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 augusti 2010.
Delegationen ska senast den 1 mars 2009 delredovisa sina
slutsatser avseende punkterna 1–4 ovan.
(Utbildningsdepartementet)

