
 

R i k s f ö r b u n d e t  F U B           w w w . f u b . s e  

Postbox 1181, 171 23 Solna  Telefon: 08-508 866 00  Org.nr: 80 20 06-1704 Bankgiro: 646-0729  Bankgiro för gåvor: 900-8038 

Besöksadress: Industrivägen 7  Telefax: 08-508 866 66  E-post: fub@fub.se  PlusGiro: 40 58 88-9   PlusGiro för gåvor: 90 00 57-1 

 

 

 

 

               

Riksförbundet för barn, unga           REMISSVAR 

och vuxna med utvecklingsstörning, FUB      2019-04-17 

 

     Handläggare: Zarah Melander              Skolverket 

                                 Diarienummer 2018:01394 

                       

 

 

 

 

Remiss avseende förslag till ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och 

samlevnad 

 

 

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i 

lokalföreningar runt om i landet. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga 

är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn. 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Riksförbundet FUB välkomnar och instämmer i huvudparten av de av Skolverket lämnade 

förslagen. FUB ser även positivt på förslaget om den nya skrivningen ”sexualitet och relationer” och 

att den ska användas istället för den tidigare skrivningen ”sex och samlevnad”. 

 

Det är bra att skolans uppdrag med sexualitet och relationer, tillsammans med skolans 

jämställdhetsuppdrag, förtydligas i läroplanen. FUB anser dock att vissa delar av förslagen behöver 

utvecklas och tydliggöras. Inte minst gäller det ansvaret för rektorer, lärare och skolpersonal inom 

området sexualitet, relationer och jämställdhet. Ett tydligt ansvar i läroplanen för ovannämnda 

områden är avgörande för att arbetet ska fortsätta vara aktuella och prioriterat inom hela 

skolväsendet.  

 

Den befintliga sex- och samlevnadsundervisningen i grund- och gymnasiesärskolan är i många fall 

undermålig. Det får enorma konsekvenser för elevgruppen som är mottagen i skolformen. Samtidigt 

behöver elever i grund- och gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna också få möjlighet 

att utvecklas och öka sina kunskaper inom dessa områden. Mot den bakgrunden anser FUB att det, 

utöver förslag på förtydliganden i läroplanerna, behövs ytterligare satsningar för att stärka kvaliteten 

och likvärdigheten i sex- och samlevnadsundervisningen inom grund- och gymnasiesärskolan. Det 

behöver utvecklas tydliga arbetsverktyg, riktlinjer och förhållningssätt till lärare och skolpersonal, 

som sätter ramen för skolans arbete med ovannämnda områden. Vi kan inte nog betona behovet av 

ökad kompetens då det är centralt för arbetet med dessa områden inom skolväsendet. 
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I det följande utvecklar vi våra synpunkter på delar av förslaget. FUB:s remissvar utgår från 

presenterade förslag i grund- och gymnasiesärskolans läroplaner, men synpunkterna innefattar även 

förslagen till grund- och gymnasieskolan, samt vuxenutbildningen. FUB lämnar endast synpunkter 

på de rubriker som nämns nedan i detta remissyttrande. 

 

…… 

 

 

1. Skolans värdegrund och uppgifter  

 

Grundläggande värden 

FUB välkomnar den nya formuleringen i läroplanstexten som utgår från Barnkonventionen, men 

hade gärna sett en skrivning kring Funktionsrättskonventionen under denna rubrik också. 

 

Förståelse och medmänsklighet 

I likhet med att elever möter olika förutsättningar och könsstereotypa föreställningar på grund av sitt 

kön, menar vi att det finns stereotypa föreställningar om vår målgrupp - och elever med 

funktionsnedsättningar generellt - som inverkar på deras tillvaro i skolväsendet. Dessa stereotyper 

kan inverka på allt från bemötande till förutsättningar i lärsituationer. FUB anser därför att 

begreppet ”funkofobi” ska läggas till i följande mening efter ”sexism”: ”Sexism, 

främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser”. 

 

Vidare anser FUB att det är synd att Skolverket tog bort formuleringen kring sexuella trakasserier 

som fanns med i det tidigare förslaget som presenterades kring jämställdhetsuppdraget. 

 

Perspektiv i utbildningen 

FUB ser positivt på den nya skrivningen ”sexualitet och relationer” och tillstyrker att den ska 

användas istället för den tidigare skrivningen ”sex och samlevnad”.  

 

FUB tillstyrker även den nya skrivning som finns under denna rubrik som tydliggör vad utbildning i 

sexualitet och relationer innefattar. FUB efterfrågar dock ytterligare skrivningar om integritet, 

samtycke/sexuellt våld. Vi efterfrågar dessutom en ännu tydligare skrivning om skolans ansvar i 

arbetet med dessa områden, samt vad det ställer för krav på kompetens hos personal inom 

skolväsendet. Detta förtydligande kan även tillföras under rubriken "Likvärdig utbildning". Lärare, 

pedagoger och annan personal i skolan är förebilder och normskapare, vilket innebär att de behöver 

föregå med gott exempel. Om det ska vara möjligt behöver de ha rätt kunskaper och kompetenser, 

vilket kräver kunskaper om just jämställdhet, sexualitet och relationer. Denna kunskap och 

kompetens kommer inte av sig självt, utan kräver att personal i skolan får rätt utbildning för att 

kunna möta gymnasieskolans jämställdhetsuppdrag. Det behöver tillföras mer kunskap både inom 

lärarutbildningen, men även genom fortbildning för alla som redan arbetar inom skolväsendet.  

 

Vi ställer oss tveksamma gällande formuleringen ”Skolan ska verka för jämställdhet”, vilket vi även 

lyfte i vårt tidigare remissvar till Skolverket under arbetet med att förtydliga skolans uppdrag med 

jämställdhet. FUB menar att ”verka” är en alldeles för vag och otydlig formulering. Vi anser att det 

behövs en ny formulering där det konkretiseras vad ”verka för jämställdhet” innebär. Vi anser 

dessutom att det är olyckligt att Skolverket tog bort formuleringen som presenterades i det tidigare 

förslaget om nya skrivningar om jämställdhet dvs, ”alla människor, oberoende av könstillhörighet”.  
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Vidare anser FUB att det är viktigt med en tydligare skrivning kring begreppet hälsa. Vi förstår 

Skolverkets intention med en mer generell skrivning. Vår ståndpunkt är dock att det är viktigt med 

en betoning på just sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och att detta behöver skrivas fram i 

läroplanstexten.  

 

Slutligen ställer vi oss frågande över att rubriken ”Perspektiv i utbildningen” finns i 

gymnasiesärskolans och vuxenutbildningens dokument, men inte i övriga läroplaner. 

 

 

2.1 Kunskaper  

 

Alla som arbetar i skolan ska 

FUB menar att det bör framgå att alla som arbetar i skolan ska arbeta mot de nationella 

jämställdhetspolitiska målen och att detta bör tillföras under denna rubrik. Vi saknar även en 

skrivning där det framgår att alla som arbetar i skolan ska ta ansvar för skolans arbete med 

sexualitet och relationer. 

 

Läraren ska 

FUB anser att normer bör läggas till i följande citat. Förslag på tillägg är rödmarkerat: ”Läraren ska 

synliggöra och med eleverna diskutera hur t.ex. normer och olika uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter och val. 

 

Under denna rubrik saknar vi dessutom en skrivning där det framgår att läraren har ett ansvar för 

skolans arbete med sexualitet och relationer. 

 

 

2.2 Normer och värden 

 

Skolans mål är att varje elev 

Alla människor har rätt att fatta beslut om sina egna kroppar och respekteras i sin kroppsliga 

integritet. FUB anser att förslaget om ett förtydligande kring kroppslig och personlig integritet är 

bra, men att den inte endast handlar om andra människors kroppsliga och personliga integritet. Vi 

föreslår därmed en omformulering av följande mening ”respekterar andra människors egenvärde och 

samt deras kroppsliga och personliga integritet”, där det förtydligas att det både handlar om att 

respektera den egna och andras egenvärde och integritet.  

 

Vidare efterfrågar FUB ett mål under denna rubrik som handlar om kunskap om sexualitet och 

relationer i relation till normer och värden. 

 

 

2.3 Elevernas ansvar och inflytande  

 

FUB anser att det är väldigt positivt att det tydliggörs att läraren ska ”verka för att eleverna 

oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen” 

 

 

2.6 Rektorns ansvar  

 

Under denna rubrik framgår att ”lärare och annan personal får möjligheter till den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och 
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kontinuerligt ges möjlighet att dela med sig av sin kunskap samt att lära av varandra för att utveckla 

utbildningen”.  

 

Precis som Skolverket skriver i sin konsekvensutredning avseende förslaget så behöver rektorns 

övergripande ansvar för organisationen av utbildningen inom området förtydligas. Mot den 

bakgrunden anser FUB att det bör skrivas ut att det i synnerhet gäller kompetens om mänskliga 

rättigheter och diskriminering, samt sexualitet, relationer och jämställdhet med hänsyn till att det är 

den värdegrund som skolväsendet vilar på. Frågor om sexualitet, relationer och jämställdhet är inte 

åsiktsfrågor, utan är områden som ingår i skolans värdegrund och uppdrag och därmed ska 

genomsyra skolans arbete. Om skolan ska kunna leva upp till det uppdraget behöver kompetensen 

tillföras. 

 

 

 

….. 

 

 

För Riksförbundet FUB 
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