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Svar på motion av Tobias Smedberg (V) och 
Hanna Victoria Mörck (V) om feministiskt 
självförsvar i skolan  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

 

Ärendet 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 25 mars 

2019 att kommunfullmäktige ska utreda möjligheten till att erbjuda kurser i 

feministiskt självförsvar till alla tjejer i högstadie- och gymnasieskolan. 

 
Motionen återges som bilaga. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och utbildningsförvaltningen.  

Perspektiven för barn och unga samt jämställdhet har beaktats i ärendet. 

Föredragning 

Utbildningsnämnden delar utgångspunkten att alla barn och ungdomar ska känna sig 

trygga såväl på gator och torg som i skolan.   

Som anges i skollag och läroplaner ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag 
främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Alla 

som arbetar i skolan ska aktivt motverka kränkande behandling och sexuella 

trakasserier.  

Utbildningsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
 2019-10-02 KSN-2019-1197 

  
Handläggare:  

Boekhout Sophie 
Håkansson Katarina 
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Skolorna arbetar utifrån sina olika förutsättningar för att arbeta främjande och skapa 
gott skolklimat. Att stärka elevers självkänsla ingår som en naturlig del i skolans 
uppdrag.   

Det ingår också ett jämställdhetsperspektiv i kursplanerna och i ämnesplanerna för 
flertalet ämnen. Frågor om jämställdhet, könsmönster, sexualitet och relationer ska 

integreras i ämnesundervisning. Att utmana normer kring maskulinitet och femininitet 

är en del av detta arbete.  

Lärare väljer i samspel med kollegor och rektor, undervisningsmaterial och 
lektionsupplägg som ska anpassas till den aktuella elevgruppen.  

Ett arbete med att stärka självförtroendet ska genomsyra undervisningen för alla 

elever och att ge endast flickor, som en utvald grupp, utbildning i självförsvar, ligger 
inte inom ramen för läroplanernas uppdrag.   

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2 oktober 2019 

• Bilaga, Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om 

feministiskt självförsvar i skolan 

 

Utbildningsförvaltningen 

 

Lars Romanus 

Tf Utbildningsdirektör 
 




