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JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENS REMISSVAR PÅ 
”MED UNDERVISNINGSSKICKLIGHET I CENTRUM – 
ETT RAMVERK FÖR LÄRARES OCH REKTORERS 
PROFESSIONELLA UTVECKLING” (SOU 2018:17) 
 

Sammanfattning  
Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till utredningens förslag. 

 

Synpunkter på utredningens förslag  
Jämställdhetsmyndigheten välkomnar utredningens förslag om att inrätta ett 
ramverk för professionell utveckling av rektorer och lärare inom skollagens 
tillämpningsområde. Det sammantagna syftet med utredningens olika 
förslag är angeläget. Nämligen att öka professionens attraktionskraft, att 
utveckla lärares undervisningsskicklighet och rektorers pedagogiska 
ledarskap och därmed i förlängningen elevernas kunskapsresultat.  

Av utredningen framgår att 80 procent av samtliga anställda inom skolan är 
kvinnor. Ur ett jämställdhetsperspektiv finns stora variationer. Inom 
förskolan är andelen kvinnor 95 procent medan lärarkåren på 
gymnasieskolan har jämn könsfördelning. Mellan gymnasieskolans ämnen 
finns däremot stora skillnader. Utredningens förslag kommer särskilt att 
påverka förskollärare då denna kategori idag inte har lika stora möjligheter 
att ta del av olika statliga satsningar jämfört med lärare inom övriga 
skolformer.  

http://www.j%C3%A4mst%C3%A4lldhetsmyndigheten.se/
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Jämställdhetsmyndigheten delar utredningens bedömning att de föreslagna 
insatserna borde leda till en tydlig förbättring av attraktionskraften inom ett 
av arbetsmarknadens mest kvinnodominerade områden. 

Jämställdhetsmyndigheten ser positivt på utredningens integrationspolitiska 
ambitioner. Dessa exemplifieras genom att de föreslagna satsningarna 
inkluderar modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andraspråk 
samt att särskild uppmärksamhet riktas mot undervisning i skolor med svåra 
förutsättningar. En annan kategori som särskilt berörs av utredningens 
förslag är lärare som är anställda av en utbildningsanordnare som bedriver 
undervisning på entreprenad. Det handlar bland annat om den kommunala 
vuxenutbildningen och lärare som undervisar svenska för invandrare. 

Jämställdhetsmyndigheten avstår från att i detalj kommentera förslagen till 
olika författningsändringar. Sammanlagt berörs ett 80-tal bestämmelser i 14 
olika författningar. 

  

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter 
föredragning av utredare Eberhard Stüber. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lena Ag Eberhard Stüber 

Generaldirektör Senior utredare 
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