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Enkel fråga till skolkommunalrådet Anders Rubin (S) 

Skolinspektionen har nyligen släppt en rapport där de granskat skolors sex och 

samlevnadsundervisning. Undersökningen visar bland annat att många lärare känner att de 

behöver stöd och att det finns ett behov av kompetensutveckling. På majoriteten av skolorna 

som inspektionen granskat saknas ett systematiskt utvecklingsarbete av sex- och 

samlevnadsundervisningen och en samsyn kring vem som undervisar om sex och samlevnad i 

olika ämnen. De framkom även brister i hur sex och samlevnadsundervisningen hänger ihop 

med värdegrundsarbetet, normer, HBTQ-perspektiv och jämställdhet. 

Under Metoo kampanjen har det även varit upprop som särskilt har gällt skolan och elevers 

situation. #tystiklassen och #räckupphanden vilket visar det enorma behovet av ett aktivt 

arbete i skolan.   

I Brottsförebyggande rådets senaste skolundersökning anger 24 procent av tjejerna i nionde 

klass och 6 procent av killarna i nionde klass att de varit utsatta för sexualbrott under det 

senaste året. Skolan är den plats där flest unga drabbas av sexuella trakasserier och många 

upplever att de inte får det stöd av skolan som de hade behövt.  

Ett aktivt jämställdhetsarbete är bland de viktigaste insatserna för att förebygga sexuellt våld. 

Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är risken för att ha utövat våld 4,4 

gånger större för killar som instämmer i stereotypa påståenden om könsroller.  

Idag är medelåldern för när pojkar börja surfa porr på nätet 12 år och kriminologen Nina 

Rung hänvisar till en amerikansk undersökning som visar att 89 procent av gratisporren på 

nätet innehåller våld mot kvinnor. 

Barn och unga måste få möjlighet till att få stöd i att lära sig om kroppen, relationer, sex, 

njutning och kärlek på ett icke skamfullt sätt som får dem att växa och respektera både sig 

själv och andra. Här en kvalitetssäkrad sex och samlevnadsundervisning central.  

Så min fråga till skolkommunalrådet Anders Rubin är: 

- Har ni för avsikt att göra något för att kvalitetssäkra sex- och 

samlevnadsundervisningen på Malmös skolor? 
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