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LIU B 87 – svar på spørgsmål 4 fra Roger Courage Matthisen 

stillet den 8. april 2019 til ministeren for fiskeri og ligestilling 
og ministeren for nordisk samarbejde. 
 
 
Spørgsmål 
Hvad kan ministeren - gerne med bidrag fra andre ministre - oplyse om 
svenske initiativer og erfaringer med undervisning i køn, ligestilling og 
mangfoldighed for undervisere og studerende med kommende 
undervisningsansvar på undervisnings- og uddannelsesområdet? Og 
hvilke kommentarer giver det ministeren anledning til? 
 
Svar 
Hverken Undervisningsministeriet, Uddannelses- og 
Forskningsministeriet eller Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet 
har kendskab til konkrete svenske initiativer eller erfaringer med 
undervisning i køn, ligestilling og mangfoldighed for undervisere og 
studerende med kommende undervisningsansvar på undervisnings- og 
uddannelsesområdet.  
 
Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet har 
derfor været i dialog med det svenske Undervisnings- og 
Uddannelsesministerium (Utbildningsdepartementet) og indhentet bidrag 
herfra, som er vedlagt (bilag 1 og 2):   
 
Opsummerende angiver Utbildningsdepartementet følgende: 

 Der gennemføres pt. en evaluering af alle landets læreruddannelser 
med fokus på bl.a. ligestilling, herunder hvordan køn forankres i 
uddannelserne indhold, udformning og gennemførsel. Evalueringen 
viser generelt, at kvaliteten af lige-stillingsundervisningen er høj. 
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 Køn, ligestilling og mangfoldighed (genus, jämställdhet och mångfald) 
berøres i flere af eksamensmålene for læreruddannelsen (se bilag 2). 

 Ligesom det er tilfældet i Danmark, er det de videregående 
uddannelser, der indretter undervisningen, så de studerende har 
forudsætningerne for at nå eksamenmålene. 

 Der er en række kompetenceudviklingskurser for lærere i ligestilling og 
mangfoldighed. 

 Regeringen har givet Skolverket 50 mio. SEK til arbejdet med seksuelle 
krænkelser/chikane på skolerne. 

o 20 mio. SEK til at styrke seksualundervisningen i grundskolen 
o 20 mio. SEK til organisationer, som tilbyder 

kompetenceudvikling til skolepersonale. 
o 10 mio. SEK til konkrete organisationer til fokus for bedre 

undervisningsmiljø for eleverne med fokus på seksuelle 
krænkelser/chikane. 

 
Jf. oversigten over initiativer i besvarelsen af LIU B87 spørgsmål 2 er der 
også i Danmark taget en række lignende initiativer.  
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Eva Kjer Hansen 
 
 
 

 
 


