Motion av Lisa Palm (Fi) om sexlyft i Stockholms skolor
2018 presenterade Skolinspektionen en granskning av sex- och samlevnadsundervisningen.
Granskningen visar på stora brister i undervisningen vad gäller frågor om samtycke, sexuella
trakasserier, hedersproblematik och att undervisningen i stort är heteronormativ. I
granskningen från Skolinspektionen kan vi även läsa om att lärare själva ser behovet av
kompetensutveckling för att känna sig mer säkra i sin undervisning.
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en översyn av läroplanen gällande
sex- och samlevnad. Utredningen ska presenteras under våren 2019. Förhoppningsvis
kommer sex- och samlevnadsundervisningens syfte, krav och mål i läroplanen förtydligas och
förbättras. Men oavsett om läroplanen uppdateras eller inte - så behöver Stockholms lärare
och skolpersonal få verktyg att förmedla kunskap och möjlighet för elever att reflektera kring
rättigheter, skyldigheter och samtycke.
I samband med #metoo var det många elever som vittnade om sexuella övergrepp och
trakasserier, och som framförde behovet av en bättre sex- och samlevnadsundervisning i
skolan. På södermalmsskolan Sjölins gymnasium har elever själva tagit fram en webbplats
”Sexualundervisningen ni aldrig fick (SNAF)” för att peka på bristerna i undervisningen.
Vi i Feministiskt initiativ vill se ett helhetsgrepp om sexualundervisningen och menar att det
behövs ett sexlyft i Stockholms skolor. Under den senaste mandatperioden satsade vi bland
annat på våldspreventivt arbete i skolan genom Mentorer i våldsprevention (MVP), vi hade
satsningar på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, på gränssättning och samtycke
(RoS), vi höjde kunskapen om könsstympning inom elevhälsan, vi avsatte medel för
kompetensutveckling i genuspedagogik och normkritik för skolpersonal och skolledare
utbildades i juridik kring sexuella trakasserier. Vi beklagar att det grönblåa styret nu skär ner
på delar av det arbete som gjorts. Mot bakgrund av Skolinspektionens granskning anser vi att
staden i stället borde göra mer.
Vi föreslår därför att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av sex- och
samlevnadsundervisningen i Stockholm och genomföra en kompetenssatsning för
skolpersonalen. På så sätt kan vi minska de undervisningsskillnader som kan finnas mellan
skolor. Alla Stockholms elever har rätt till en bra sex- och samlevnadsundervisning.
Mot bakgrund av detta föreslår jag kommunfullmäktige att besluta:
-

Att uppdra åt utbildningsförvaltningen att göra en översyn av sex- och
samlevnadsundervisningen i Stockholms skolor
Att uppdra åt utbildningsförvaltningen att genomföra en kompetenssatsning i sex- och
samlevnad med fokus på samtycke och sexuella rättigheter
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