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Svar avseende interpellation av Bettan Andersson (V) till 
grundskolenämndens ordförande om situationen för unga hbtqi-
personer i grundskolan. 
 
Interpellanten ställer frågor om situationen för unga hbtqi-personer i grundskolan. 
 

1. Våra grundskolor följer de lagar och konventioner som de är skyldiga att förhålla sig till.  
 

 
2. Det pågår redan en rad viktiga aktiviteter som redogörs för här.  

 
Grundskoleförvaltningen har satt igång åtgärder och kommer på olika sätt förstärka arbetet 
med att återkommande erbjuda kompetenshöjande insatser gällande HBTQI samt hur man 
kan integrera ett normmedvetet perspektiv i den egna verksamheten. En grundutbildning 
kommer att arbetas fram i samverkan med West Pride i Göteborg. Utbildningen kommer att 
vara en webbutbildning tillgänglig på Lärarakademin med grundläggande kunskap kring 
HBTQI, hur HBTQI kan integreras i undervisningen samt hur skolan kan arbeta med ett 
inkluderande förhållningssätt.  
 
Grundskoleförvaltningen har också ett etablerat samarbete med West Pride som innebär att 
ett antal skolor per år får möjlighet att delta på fortbildning och elevlektioner under deras 
ledning. Detta utökas nu så att fler skolor får möjlighet till direkt stöd. Utöver detta har 
Grundskoleförvaltningen en stödsida för skolor med kunskapshöjande material och material 
för att utveckla undervisningen kring HBTQI. 
 
Alla elever ska ges möjlighet att byta om och duscha i samband med undervisning i hälsa och 
idrott. Grundskoleförvaltningen har därför tagit initiativ till ett samarbete med 
lokalförvaltningen och fastighetsförvaltningen för att se över åtgärder kopplade till detta. 
Även elever kommer att involveras i dessa diskussioner.  
 
En dialog mellan förvaltningen och Resursteam heder kommer också att genomföras, för att 
se hur samverkan kan utvecklas, i syfte att nå fler hbtqi-elever som lever i hederskontext. 
 
Skolbibliotekscentralen erbjuder skolor stöd i att ta fram temalådor och klassuppsättningar 
som möjliggör för skolor att integrera ett normmedvetet perspektiv i undervisningen med 
koppling till HBTQI. Skolor erbjuds även korta undervisningsfilmer genom BINOGI kring 
HBTQI. Dessa finns på 10 olika språk.  

 
Varje höst genomförs en fortbildning kring skolans planer mot diskriminering och kränkande 
behandling riktad till rektorer, kuratorer och nyckelpersoner på skolorna. Här kommer 
diskrimineringsgrunderna särskilt lyftas för att synliggöra hur ett främjande och åtgärdande 
arbete kan bli en del av skolornas systematiska kvalitetsarbete. Det finns även utrymme att 
diskutera vilket stöd som skolor kan behöva i arbetet. Grundskoleförvaltningen lanserar 
under hösten en trygghetsenkät som skolorna kan använda sig av för att kartlägga elevers 



utsatthet, bland annat kopplat till HBTQI. Denna ska tjäna som stöd för skolorna att få syn på 
hur det ser ut på den enskilda skolan, som grund för åtgärder. 
 
Som framgår ovan arbetar Grundskoleförvaltningen aktivt med situationen för unga hbtqi-
personer i grundskolan. Jag har därför inte för avsikt att nu ta några ytterligare politiska 
initiativ på det här området. 
 

3. Genom de breda utbildningsinsatser som grundskoleförvaltningen initierat finns goda 
förutsättningar att säkerställa att personal inom grundskolan har kompetens om hbtqi-frågor 
och att läromedel inkluderar hbtqi-personer. 
 

 
 
 
 
Axel Darvik (L) 
Ordförande i Grundskolenämnden 
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Interpellation av Bettan Andersson (V) till 
grundskolenämndens ordförande om 
situationen för unga hbtqi-personer i 
grundskolan  
 
Skolan har ett omfattande ansvar för att motverka både diskriminering och kränkande 
behandling, samt att aktivt arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och 
mänskliga rättigheter. Detta ansvar är tydligt uttalat i skollagen, diskrimineringslagen och 
i läroplanerna, inte minst i de nya läroplaner som träder i kraft 1 juli 2022.   

I april 2022 presenterades två rapporter för kommunstyrelsen, Hbtqi+personers livsvillkor 
i Göteborg 2021 respektive en rapport om unga hbtqi-personers villkor i skolan - ”Det är 
ingen temadag att vara hbtq – det är man året om”. Den sistnämnda rapporten visar tyvärr 
en sorglig bild av hur unga hbtqi-personer upplever att de inte är inkluderade i vare sig 
undervisningen eller läromedlen. Hela 63% av eleverna på högstadiet och gymnasiet som 
svarat på webbenkäten anger att de inte får lära sig om hbtqi-frågor och hbtqi-personer i 
skolan. 54 procent svarar att hbtqi-frågor och hbtqi-personer inte finns med i de 
läromedel som de använder i skolan och 41 procent svarar att sexualundervisningen inte 
tar upp frågor som berör dem. Samtidigt är det färre hbtqi-ungdomar som känner sig 
trygga i skolan.  

Rapporten pekar också på grundskoleförvaltningens sammanställning av kränkningar 
under 2021. Av de kränkningar som kan kopplas till någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna var kränkningar kopplat till sexuell läggning den tredje mest 
frekvent förekommande diskrimeringsgrunden, och kränkningar kopplat till könsidentitet/ 
könsuttryck den fjärde mest frekvent förekommande.  

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till likabehandling och rätt till utbildning. Det 
är helt oacceptabelt att unga hbtqi-personers rättigheter inte tillgodoses i grundskolan. 
Skolmiljön är också barn och ungdomars arbetsmiljö. En arbetsmiljö där hbtqi-personer 
systematiskt exkluderas, bortses från, eller utsätts för dokumenterade kränkningar skulle 
inte accepteras på någon av Göteborgs stads arbetsplatser, och ska självklart inte 
accepteras i skolan. 
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Med anledning av detta vill jag fråga Grundskolenämndens ordförande följande: 

• Anser du att grundskolan följer skollagen, diskrimineringslagen, barnkonventionen, 
och skolans värdegrundsarbete utifrån det som framkommer i rapporten om unga 
hbtqi-personers villkor? 

• Vilka åtgärder tänker du vidta för att förbättra situationen för unga hbtqi-personer i 
grundskolan? 

• Hur ska du säkerställa att personal har kompetens om hbtqi-frågor och att läromedel 
inkluderar hbtqi-personer?  

 
 
 
Bettan Andersson (V) 
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