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Yttrande över motion - Motverka machokulturer – ge
pojkar och unga killar en chans att få vara sig själva
Förslag till beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Ärendet
Maria Chergui (V) samt Maria Forsberg (V) har den 22 juni 2017 lämnat in en motion
om att motverka machokulturer – ge pojkar och unga killar en chans att få vara sig
själva. Motionären yrkar på följande:
 Att Eskilstuna kommun gör en särskild satsning i form av ett projekt inom skolan
för att motverka machokulturer och som ger pojkar och unga killar en chans att
kunna vara sig själva, stå emot och lyckas i det. Projektet innehåller
utbildningssatsningar för personal och framtagande av nya metoder.
 Att projektet utvärderas och om det gett goda resultat blir en permanent del av
utbildningen för barn och ungdomar i Eskilstuna.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Barn- och utbildningsnämnden för
yttrande.

Yttrande
Grundskolans styrdokument anger att:
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på
vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på
dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett
ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva
och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lgr 11).
Att motverka machokulturer och tillåta pojkar och unga killar att vara sig själv är
därmed redan en tydligt formulerad uppgift för Eskilstunas grundskolor. Detta sker
idag inom ramen för skolornas systematiska kvalitetsarbete inom normer och värden.
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Respektive skola har en plan som kontinuerligt utvärderas. Dessa planer är oftast
fleråriga.
Att initiera riktade och tidsbegränsade satsningar i projektform ger ofta begränsat
långsiktigt resultat och kan i vissa fall skapa ryckighet i skolenheternas systematiska
kvalitetsarbete.
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