
Sida 

1 (2) 

 

Mottagare 

Nämnd för livslångt lärande 

Kumla kommuns yttrande - Läromedelsutredningen 

– böckernas betydelse och elevernas tillgång till 

kunskap SOU 2021:70 

 
Detta remissvar är framtaget tillsammans med lärare, specialpedagoger, 

skolbibliotekarie och verksamhetschef. Sammantaget ser Kumla kommun 

positivt på de flesta förslagen i utredningen.  

Här nedan följer ett förtydligande kring våra ställningstaganden: 

Kumla kommun står bakom utredningens förslag att begreppet läromedel 

definieras i skollagen. I ett kvalitetssäkringsperspektiv är det viktigt att 

läromedlen överensstämmer med kurs- och ämnesplaner samt läroplan.  

Vi ser dock negativt på att tillgången på läroböcker explicit ska regleras i 

skollagen. Utifrån vårt perspektiv riskerar detta att begränsa möjligheten för 

lärare att välja adekvata läromedel i sin undervisning. Det är enligt vår mening 

ett begränsande och snävt synsätt där en reglering av tryckta läromedel 

riskerar att motverka skolornas möjligheter att tillhandahålla digitala 

läromedel som många elever är beroende av kompensatoriska skäl. 

Vi ser också negativt på att eleverna ska få rätt att låna hem böcker. Detta 

skulle innebära en detaljstyrning och en stor ekonomisk belastning som, om 

det ska genomföras, bör hanteras vid ett eventuellt statligt huvudmannaskap. 

Vi ser positivt på att Skolverket får ett uppdrag stärka lärares val av läromedel 

och lärarhandledningar samt insatser för att stärka medvetenheten om hur de 

ska användas som verktyg för att stärka likvärdigheten och kvaliteten i 

undervisningen. 

Vi ser också positivt på att en läromedelsnämnd med ansvar för 

kvalitetskriterier inrättas. 

Gällande förslagen om statligt stöd till läromedelsproduktion, tillgång till 

kostnadsfria läromedel för kommunal vuxenutbildning på grundläggande 

nivå, lärarutbildningarnas examenskrav, forskning och innovation, statistik 

samt nationell uppföljning, står vi bakom förslagen då vi bedömer att de blir 

viktiga i ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv. 
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