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Kulturrådets yttrande över SOU 2021:70 
Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och 
elevernas tillgång till kunskap 

Kulturrådet lämnar här sitt yttrande över Läromedelsutredningens slutbetänkande (SOU 
2021:70). 

Bakgrund 

I Kulturrådets uppdrag ingår att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av 
nationellt strategiskt intresse, med utgångspunkt i myndighetens handlingsprogram för 
läsfrämjande och de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande.  

Sedan hösten 2021 är Läsrådet, med tio ledamöter utsedda av regeringen, en del av 
Kulturrådet. Läsrådet är ett rådgivande organ med uppgift att vara en drivande och 
samordnande aktör inom det läsfrämjande området. Skolverket och Myndigheten för 
tillgängliga medier är adjungerade till läsrådet.   

Kulturrådets synpunkter 

Kulturrådet har med oro tagit del av Läromedelsutredningens betänkande och 
beskrivningen av en ojämlik tillgång till läromedel för eleverna i den svenska skolan. 
Kulturrådet ställer sig bakom analysen att den tryckta läroboken har ett särskilt värde för 
elevernas kunskapsutveckling, språkutveckling och läsförmåga och att det är väsentligt 
att öka förutsättningarna för alla elever att ta del av läromedel, både tryckta och digitala, 
av hög kvalitet och anpassade efter elevernas förutsättningar och behov.  

Kulturrådet stödjer därför utredningens förslag att inrätta en läromedelsnämnd inom 
Skolverket, förtydliga rektors ansvar att ge lärare förutsättningar att välja läromedel och 
att Skolverket får i uppdrag att genomföra insatser för att stärka skolors strategiska 
arbete med läromedel och lärarhandledningar.  

Kulturrådet fördelar stöd till utgivning av litteratur på de nationella minoritetsspråken och 
utifrån de erfarenheter Kulturrådet har av hur liten denna utgivning är vill vi särskilt lyfta 
behovet av ett kontinuerligt stöd till läromedel på de nationella minoritetsspråken.   

Handläggningen av ärendet 

Remissyttrandet har beslutats av generaldirektör Kajsa Ravin, efter föredragning av 
enhetschef Lotta Brilioth Biörnstad. I beredningen har även handläggaren Nina Ström 
deltagit. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog GD-koordinator Ömer Bulduk. 
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På Kulturrådets vägnar 

 

 

 

Kajsa Ravin 

Generaldirektör 

    Lotta Brilioth Biörnstad 

    Enhetschef 
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