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Ärende:           Remissvar gällande ämnesdel biologi 

 

Rädda Barnen är politiskt och religiöst obundna och har barnkonventionen som grund i 
allt vårt arbete. Vårt uppdrag som barnrättsorganisation vid yttranden och i remissvar är 
att sätta fokus på barn och barns rättigheter. Enligt barnkonventionen är alla under 18 år 
barn.   

Läroämnets övergripande syfte åk 1-9 

Vi välkomnar skrivningen: “Undervisningen ska ha ett normkritiskt förhållningssätt och 
genusperspektivet ska beaktas i undervisningen samt värdet av mångfald lyftas.” 

Centralt innehåll 

Under ”Kropp och hälsa” ska eleven utveckla en förståelse för människokroppen som 
helhet, t.ex. kroppens uppbyggnad och organ och pubertet. Vi rekommenderar att det 
skrivs tydligt att information om skillnaden mellan könsidentitet, könsuttryck, biologiskt 
kön och juridiskt kön samt om intersexvariationer och trans ingår hela tiden utgående 
från barnets bästa.  

Kommentarer från ungdomar på Regnbågsfika (augusti 2020) om HBTQIA-frågor i 
skolan: 

”Barnen måste få lära sig i tidig ålder att det är okej och normalt att vara HBTQIA.” 

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att skyddas mot alla former av diskriminering 
(art. 2). FN:s barnrättskommitté skriver att: ”Diskriminering på någon av de grunder som 
anges i artikel 2 i konventionen, vare sig den är öppen eller dold, kränker barnets 
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mänskliga värdighet och kan undergräva eller omintetgöra barnets förmåga att dra nytta 
av utbildningsmöjligheterna.”1 

Kommentarer till implementeringsprocess 

Vi vill lyfta fram att det krävs utbildning och kunskap hos skolpersonal, skolledare och 
övriga ansvariga för grundskolan för att normkritiskt förhållningssätt och 
genusperspektivet ska beaktas i undervisningen och för att värdet av mångfald ska 
lyftas. Olika insatser och fortbildning för lärare behövs för att kunna förstå och tillämpa de 
nya styrdokumenten så som Landskapsregeringen har skrivit och vi på Rädda Barnen 
gör samma bedömning. Förverkligandet av läroplanens intentioner kräver 
kulturförändringar i många skolor.  

Kommentarer från ungdomar på Regnbågsfika (augusti 2020) om HBTQIA-frågor i 
skolan: 

”Lärarna borde få utbildning. Om inte dom kan, vad tror dom att vi ska lära oss?” 

”Lärarna kan man faktiskt tvinga och gå på kurs så dom lär sig mer. Och rektorn.” 

”Lärare måste ha mer respekt. Dom måste förstå.” 

 

Rädda Barnen finns som resurs i arbetet med barnkonventionen och dess 
implementering på Åland.      

 

Mariehamn den 5 september 2020  
 

                 
       
Lotta Angergård   Jonna Varsa 
Vik. verksamhetsledare   Barnkonventionsansvarig  
 

 
1 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 1 (2001): Artikel 29.1: Utbildningens mål. 
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/allmanna-
kommentarer/ak-01-utbildningens-mal.pdf 
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