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Kommunstyrelsen

Remiss Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas
tillgång till kunskap SOU 2021:70 Svar senast 3 november 2021
STK-2021-1251
Kulturnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kulturnämnden har tillfrågats av kommunstyrelsen att lämna yttrande på remissen
Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU
2021:70) från Utbildningsdepartementet. Kulturnämnden ställer sig positiv till de
förslag som läggs fram i Utbildningsdepartementets utredning. Kulturnämnden ser det som
mycket betydelsefullt att förslagen syftar till att ge likvärdig tillgång till kvalitetssäkrad
kunskap samt likvärdiga möjligheter till språkutveckling för alla elever, vilket ligger i linje
med Malmö stads måldokument, med nationella lagar som Barnkonventionen och
Bibliotekslagen samt med de övergripande hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Yttrande

Kulturnämnden har tagit del av utredningen, vilken behandlar tillgången till läromedel inom
svenskt skolväsende och därmed elevers jämlika tillgång till kunskap. Kulturnämnden ser
positivt på att begreppet läromedel förtydligas och att lärares förutsättningar att välja
läromedel förbättras, för att på så sätt kunna utgå från elevers behov och språkförmåga. En
samlad organisation kring läromedel, såsom en läromedelsnämnd vid Skolverket beskrivs,
anser Kulturnämnden vara av särskild betydelse då det främjar delaktighet för målgruppen.
Att det sker en kvalitetssäkring av läromedel är av största vikt, liksom att stödja produktion
av läromedel där det råder brist, som modersmål, nationella minoritetsspråk samt läromedel
för elever med funktionsnedsättningar. För Kulturnämnden är det viktigt att grupper med
minoritetsspråk eller med funktionsnedsättning får tillgång till rätt medier och stöd.
Folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagen ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Att utredningens
förslag lyfter vikten av fysiska läroböcker som barn och unga ska få låna hem gör att
tillgången till böcker i hemmiljön ökar. Vi vet av forskningen att tillgång till böcker i ett hem
är en av de viktigaste faktorerna i att öka läsningen och skapa läsare. Utredningens förslag
skulle också kunna ses som en läsfrämjande åtgärd som kompletterar folkbibliotekets

2 (2)
uppdrag.
Kulturnämnden arbetar enligt Barnkonventionen. En samverkan mellan förvaltningarna i
Malmö växer sig allt starkare genom skapandet av strukturer som främjar en helhetssyn på
barns rätt till språk, språkutveckling, att såväl under skoltid som fritid kunna möta
kulturaktiviteter som väcker nyfikenhet, engagemang och möjliggör för alla barn och unga
att uttrycka sig, ta del av och påverka i samhället. Malmö har en hög andel barn och unga
som lever i social och ekonomisk utsatthet. Det är på intet sätt självklart att det finns
möjligheter att göra läxor, repetera inför prov eller få hjälp med skolan hemifrån.
Utredningens förslag om att alla barn ska kunna få tillgång till läroböcker som de ska få låna
hem är ett litet steg i att minska dessa samhälleliga klyftor som ligger i linje med
Kulturnämndens barnperspektiv och barnkonventionen.
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