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Förord 

Det här stödmaterialet handlar om hur lärare och annan personal kan arbeta med 
frågor om jämställdhet, sexualitet, relationer, normer och könsmönster i ämnesun
dervisningen i grundskolans tidigare år och på fritidshemmet. 
     Skolverkets förhoppning är att materialet ska vara till stöd och inspiration och 
visa exempel på hur lärare kan möta både läroplanens krav och möjligheter. Stöd
materialet presenterar inga färdiga metoder eller lektionsupplägg utan ger, bland 
annat genom citat från lärare, exempel på hur man arbetar med frågor som rör 
jämställdhet, sexualitet och relationer. 
     Materialet är framtaget av flera skribenter och i samarbete med ett antal lärare 
som jobbar i grundskolan. Textunderlag har också hämtats från Skolverkets tidi
gare utgivningar inom sex- och samlevnadsområdet, samt från kursplaner och de 
tillhörande kommentarmaterialen. 

Stockholm i november 2014 

Niclas Westin Tommy Eriksson 
T.f. avdelningschef Undervisningsråd 
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Sex- och  
samlevnadsundervisningens ramar  

Sexualupplysningen har en relativt lång historia i Sverige. När det gäller själva 
undervisningen och upplysningen i skolor tog detta alltmer fart under 1900-talet 
och sexualundervisning blev obligatorisk i Sverige 1955.1 I dag ingår sexualitet, 
relationer, jämställdhet, normer, identitet och andra närliggande begrepp som en 
integrerad del i flera kursplaner, vilket ger nya förutsättningar för en ämnesintegre
rad och lärarledd undervisning inom sex- och samlevnadsområdet. 

Sexualundervisning – en spegling av sin tid 
Varje decennium har haft olika motiv till sex- och samlevnadsundervisning. När 
ett problem har dykt upp med anknytning till sexualitet och relationer har rös
ter höjts om kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen. Det förväntas att 
denna ska förebygga problem i samhället, alltifrån hiv, klamydia och ett ökat antal 
aborter till könsord i språket, sexuell exploatering och hedersrelaterat våld och 
förtryck.2 

HANDLEDNINGAR  

Den första handledningen för folkskolan kom 1945.3 Folkskolan hade på 1940-ta
let sjuårig skolplikt, med möjlighet till fortsatt läsning i högre årskurser. Detta 
innebar att sex- och samlevnadsundervisningen redan då utfördes i motsvarande 
årskurser som detta stödmaterial främst handlar om. Präglad av sin tid föreslog 
handledningen från 1945 detaljerade lektionsförslag, där sexuell avhållsamhet 
framhölls som den riktiga vägen. Handledningen blev kritiserad för sin stränga 
moralistiska ton och framför allt för sin bristande realism. Kritiken var förvånans
värt modern när man ansåg att det inte var skolans sak att moralisera över hur 

1.	  Sexual- och samlevnadsundervisning. Utredningen rörande sexual- och samlevnadsfrågor i undervisnings- och 
upplysningsarbetet, USSU, SOU 1974:59. 

2.	  Uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att genomföra jämställdhetsinsatser i skolan, U2006/9049/S. 

3.	  Handledning i sexualundervisning för lärare i folkskolor, På Kungliga Maj:ts uppdrag utgiven av Kungl.  
Skolöverstyrelsen, 1945. 
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människor levde sina liv eller vad som var rätt och vad som var fel. När handled
ningen för de högre årskurserna kom 1949 hade man försökt tona ned den mora
liserande tonen och lyfte fram mer liberala skrivningar, som att sexualiteten har ett 
värde i sig, inte enbart kopplad till fortplantning.4 

År 1956 kom den första handledningen för den obligatoriska sexualundervis
ningen.5 En i stort sett likalydande upplaga gavs ut 1969. Ett av skälen till att 
sexualundervisningen skulle vara obligatorisk i skolan var att föräldrarna inte 
ansågs vara de som bäst kunde ge barnen upplysning. 

Handledningen föreskrev detaljerat och utförligt exakt vad läraren skulle göra. 
Undervisningen fick uppgiften att vara moralens väktare i en tid som ansågs ha 
stora risker; det var dans, jazz, raggare och nya idolbilder. Gapet mellan barn- och 
ungdomars egen verklighet och undervisningens budskap blev stort och följden 
blev att främst ungdomarna såg undervisningen mindre som stöd och mer som 
något att frigöra sig från.6 

Efter tio års utredning7 kom en ny handledning 1977.8 Budskapet var generellt 
en friare syn på sexualiteten och att kvinnor och män var jämställda. Som en kon
sekvens av synen att sexualiteten inte längre var hänvisad till äktenskapet infördes 
det nya begreppet samlevnad. Begreppet kan också ses som en önskan att uppnå en 
samsyn och en harmoni inom ett hett debatterat område. Handledningen var även 
denna gång nästan i detalj föreskrivande. 

Läroplanen för grundskolan 19949 och de tillhörande kursplanerna innehöll få 
formuleringar kring sexualitet och samlevnad inom ämnena men läroplanen mar
kerade att det vilar på rektor att ansvara för att undervisning inom detta ämnesö
vergripande kunskapsområde genomförs. 

4.	  Centerwall, Erik, ”Med moralen som styrmedel” och ”Obligatorisk sexualundervisning – perspektiv på tre 
handledningar”, i Hela livet: 50 år med sex- och samlevnadsundervisning, Myndigheten för skolutveckling, 
2005. 

5.	  Handledning i sexualundervisning, skriftserie 26. K., Kungliga Skolöverstyrelsen, 1956. 

6.	  Centerwall, Erik, ”Med moralen som styrmedel” och ”Obligatorisk sexualundervisning – perspektiv på tre 
handledningar”, i Hela livet: 50 år med sex- och samlevnadsundervisning, Myndigheten för skolutveckling, 
2005. 

7.	  Sexual- och samlevnadsundervisning, Utredningen rörande sexual- och samlevnadsfrågor i undervisnings- och 
upplysningsarbetet, USSU, SOU 1974:59. 

8.	  Samlevnadsundervisning, Skolöverstyrelsens handledning, Skolöverstyrelsen, 1977. 

9.	  Förordning (SKOLFS 1994:1) om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lpo 94). Utbildningsdepartementet, 1994. 
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KVALITETSGRANSKNINGEN 1999 

Skolverket genomförde 1999 en kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsun
dervisningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Av 51 undersökta grundskolor 
var det bara fyra vars undervisning kännetecknades av tydlig styrning av rektor, 
god elevmedverkan, ett medvetet genusperspektiv, att frågorna lyfts regelbundet i 
kollegiet, en variation i arbetssätt och en balans mellan ett friskperspektiv och ett 
riskperspektiv. Bland de övriga grundskolorna hade ungefär hälften en god kva
litet på sin sex- och samlevnadsundervisning, men variationen var stor inom en 
och samma skola och likvärdigheten brast. I resten av skolorna saknades flera av 
perspektiven, i flera fall bestod undervisningen av enstaka temadagar och undervis
ningen var knuten till enstaka lärare. Grundskolans tidigare år kännetecknades av 
mer fokus på samlevnadsområdet. Det handlade ofta om att sätta ord på känslor 
och få kunskap om kroppen. Ju lägre ner i åldrarna desto mer sammanhangs
skapande och främjande undervisning och lärarna utgick i större utsträckning 
från barnens frågor och erfarenheter. På de flesta skolorna använde man dock inte 
elevernas frågor om just sexualitet i större utsträckning.10 

Skolverkets granskning underströk att frågor om värdegrund, jämställdhet och 
mänskliga rättigheter ska vara integrerade inom varje ämne och i all verksamhet 
där samtliga lärare och all övrig skolpersonal har ett ansvar. I kvalitetsgranskning
en, och den uppföljning som gjordes 2005, uttryckte flera rektorer att kunskaps
området borde finnas uttryckt i kurs- och ämnesplanerna.11 

LÄROPLANEN FÖR GRUNDSKOLAN, LGR 11 

Förutsättningarna för dagens sex- och samlevnadsundervisning befinner sig långt 
från den ”sexualupplysning” som växte fram i slutet av 1800-talet, en diskussion 
som framför allt dominerades av den medicinska professionen med ett problemfo
kuserat och moraliserande preventionsperspektiv. 

I läroplanen, under rubriken Rektors ansvar, står att rektor har ansvar för skolans 
resultat och ett särskilt ansvar för att i olika ämnen integrera ämnesövergripande 
kunskapsområden som jämställdhet och sex och samlevnad.12 

10.	  Nationella kvalitetsgranskningar 1999: Skolors arbete mot mobbning och annan kränkande behandling: sex- och 
samlevnadsundervisningen: undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, Skolverket, 2000. 

11.	  Nilsson, Agneta, ”På jakt efter kvalitet – vad hände efter kvalitetsgranskningen?”, i Hela livet: 50 år med sex- 
och samlevnadsundervisning, Myndigheten för skolutveckling, 2005. 

12.	  Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Utbild
ningsdepartementet, 2010. 
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I grundskolans kursplaner anges ett tydligt centralt innehåll och kunskapsom
rådet sex- och samlevnad har i årskurserna 1–6 synliggjorts främst med begreppen 
jämställdhet, sexualitet och relationer – men också normer, könsroller, könsmöns
ter, sexuell läggning, känslor, kroppsuppfattning, livsfrågor, levnadsvillkor, identitet, 
reproduktion, pubertet, kärlek och ansvar. Andra angränsande begrepp i läroplanen 
är bland annat mänskliga rättigheter, likabehandling, egenvärde och integritet. Då 
begreppen återfinns i de olika ämnena ges eleverna möjlighet att reflektera utifrån 
flera olika perspektiv – såväl historiska, samhälls- och religionsvetenskapliga som 
natur-, litteratur- och språkvetenskapliga. En undervisning som alltså kan ge elever 
flera olika infallsvinklar på frågor om sexualitet, relationer och jämställdhet. 

fritidshemmet 

Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och i de särskilda 
utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i. Fritidshemmet ska enligt 
skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 
meningsfull fritid och rekreation.13 Utbildningen ska utgå från en helhets
syn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga 
kontakter och social gemenskap. Läroplanen är, vid sidan av skollagen, det 
viktigaste styrdokumentet för verksamheten i fritidshemmet. Fritidshemmet 
har därför en viktig roll i arbetet med jämställdhet, sexualitet och relationer. 

13.  Skollagen 14 kap. 2 §. 
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Sex- och samlevnadsundervisningens tre sidor 
Sex- och samlevnadsundervisningen kan ses som tre sidor av en triangel, alla bä
rande och viktiga:14 

enskilda lektioner,  
dagar eller insatser 

Sex och 
samlevna

 
d 

Fånga frågan 
i flykten 

Ämnesintegrering och  
ämnesövergripande arbeten 

Basen i arbetet är de olika ämnena och de diskussioner som varje lärare leder i äm
nesundervisningen. Det ska ge eleverna perspektiv, få dem att se sammanhang, se 
hur synen på sexualitet har präglat hela samhällen och människors livsmöjligheter 
och skapa medvetenhet om de normer och värden som styr oss i dag. 

Den andra sidan av triangeln kan vara enskilda lektioner eller temadagar, där 
eleverna har möjlighet att diskutera olika frågor som hör till exempelvis sexualupp
lysningen. Det kan handla om att ha ett tema om mänskliga rättigheter eller jäm
ställdhet för att tydligt lyfta fram dessa frågor. Skolan kan uppmärksamma World 
Aids Day, Internationella kvinnodagen och Internationella barndagen, eller ha 
en särskild temadag om relationer där eleverna får diskutera frågor som: Hur kan 
människor bilda familj med varandra? På viket sätt är nedsättande ord kopplade 
till normer i samhället? Var går mina egna gränser och hur känns det i kroppen när 
man vill göra något, exempelvis kramas? 

I en sådan undervisning kan läraren till exempel samarbeta med fritidshemmets 
eller elevhälsans personal i upplägg och genomförande. 

Den tredje sidan är vardagsarbetet i skolan, att fånga frågan i flykten. Det händer 
mycket under en skoldag. Det dyker upp många bra tillfällen när eleverna vill ha 

14.	  Nilsson, Agneta, ”Om sex- och samlevnadsundervisningens kvalitet och ämnesövergripande arbete”, i Ung
domar, sexualitet och relationer, Magnusson, Chris och Häggström-Nordin, Elisabet (red.), Studentlitteratur, 
2009. 
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en dialog om existentiella frågor som rör sexualitet, familjen, konflikter, svartsjuka, 
jämställdhet, att göra slut och att bli ihop. Aktuella mediehändelser kanske behö
ver diskuteras. Men mycket annat händer också i skolan till exempel kränkningar, 
hot och ryktesspridning. Företeelser som alla vuxna i skolan behöver ta itu med 
direkt. 

Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. Förskolan och skolan är skyldiga att 
agera snabbt när någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev 
känner sig utsatt för någon form av trakasserier eller kränkande behandling. 
Verksamheten måste utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra 
fortsatta kränkningar. Enligt skollagen måste personalen anmäla vad som 
hänt till förskolechefen eller rektor, som i sin tur måste anmäla vidare till 
huvudmannen för verksamheten.15 

Att ha förmåga att upptäcka utsatthet innebär att våga lyssna, att ta flickans 
eller pojkens berättelse på allvar och att kunna möta de svårigheter som 
eleven tar upp. Att inte lyssna kan upplevas som nya kränkningar.16 

ÄMNESINTEGRERING OCH ÄMNESÖVERGRIPANDE ARBETE 

Att arbeta ämnesintegrerat innebär i detta material att lyfta fram olika perspektiv på 
jämställdhet, sexualitet, kön och relationer i ämnesundervisningen. I några ämnen 
är sex och samlevnad en given del av det centrala innehållet, medan det i andra 
ämnen kan behöva integreras mer medvetet. 

Lärarna i ett arbetslag kan komma överens om att under en viss period sam
ordna arbetet med sex och samlevnad parallellt i olika ämnen – historieämnet ger sitt 
perspektiv, religionskunskapen sitt. Ibland handlar det förstås om att en lärare har 

15.  6 kap. Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:567). 

16.   Till rektor: Hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans ansvar och möjligheter, Skolverket, 2010. 
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flera ämnen i en klass och läraren arbetar då parallellt med perspektiven i olika äm
nen. I språkundervisningen kan till exempel skönlitteraturen ge eleverna möjlighet 
att reflektera över könsmönster, vänskap och normer. Sammantaget får eleverna 
flera olika perspektiv på sexualitet, relationer, identitet och jämställdhet. 

Ett ämnesövergripande arbete innebär inte enbart att sexualitet, jämställdhet och 
relationer integreras eller behandlas i olika ämnen, utan även att läraren eller ar
betslaget gör ett gemensamt ämnesövergripande projekt inom ämnesområdet som 
kan diskuteras utifrån olika perspektiv. 

SEX OCH SAMLEVNAD – EN DEL AV SKOLANS LIKABEHANDLINGSARBETE 

Kopplingen mellan likabehandling och arbetet med sexualitet, relationer och jäm
ställdhet finns på många plan. Diskrimineringsgrunderna17 (kön, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet och uttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, 
ålder och religion eller annan trosuppfattning) berörs på olika sätt av detta arbete. 
Det kan till exempel handla om hur personalen förhåller sig till eleverna. Känner 
sig alla sedda och tilltalade, känner de igen sin verklighet i exempel och material 
och vilka effekter får normativa strukturer på undervisningen? 

Ofta samverkar olika faktorer och skapar utanförskap på olika nivåer. Sex- och 
samlevnadsundervisningen kan i stor utsträckning utgå från att sätta ord på nor-
mer, analysera normstrukturer och arbeta för alla människors rätt att vara trygg i 
sin identitet. Enligt Skolverkets allmänna råd mot diskriminering och kränkande 
behandling bör personal, barn och elever återkommande få tillfälle att diskutera 
normer, attityder och hur man kan främja goda relationer.18 Det är viktiga delar 
i det främjande och förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling. 

EN BREDARE SYN PÅ SEX OCH SAMLEVNAD 

Sex och samlevnad har tidigare tolkats relativt snävt och inte med den bredd det 
rymmer. Flera lärare lyfter fram att det i deras arbetslag finns en föreställning om 
att sex och samlevnad i de lägre årskurserna bara handlar om undervisning om 
puberteten – en undervisning som biologiläraren eller skolsköterskan kan ta hand 
om. 

17.	  Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap. 1 §. Funktionshinder ersätts av begreppet funktionsnedsättning 2015
01-01 (2014:958). 

18.	  Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket, 
2012, SKOLFS 2012:10. 
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När lärare under Skolverkets konferenser Sex och samlevnad – en pusselbit i ämnes
undervisningen19 resonerade kring varför undervisning om jämställdhet, sexualitet 
och relationer är värdefull i årskurs 1–6, formulerade de samtidigt ämnesområdets 
bredd. 

– Vi skrev ner alla de argument vi själva ser för att ge den här under
visningen, och kom fram till att den berör själva livet: identiteten, 
känslorna, att börja bli vuxen – och inte minst existentiella frågor om 
kärlek och relationer. Undervisningen har även potential att skapa 
öppenhet och avdramatisera frågor som rör kroppen och sexuali
teten. Vi tror att den kan göra eleverna trygga genom att tidigt ge 
dem kunskap om exempelvis puberteten och på så sätt möta frågor, 
funderingar och eventuell oro. I undervisningen kan eleverna också få 
öva sig i att förstå och sätta ord på känslor och att kommunicera med 
varandra. Vi kunde se att sådant som vi redan är duktiga på att arbeta 
med i de lägre årskurserna – som hur man är en bra kompis, vikten 
av att må bra och att ha en stark självkänsla, integritet och gränser – 
på ett självklart sätt är en del av sex och samlevnadsundervisningen. 

En annan lärare fyller i: 

– Redan på lågstadiet har eleverna frågor och funderingar och de 
omges av budskap som på olika sätt påverkar dem. Det kan handla 
om utseendeideal, vad som är tjejigt och killigt eller hur familjer och 
kärlek ser ut i media. Det handlar också om ord och budskap som 
berör sexualiteten, intryck de får från reklam, kompisar, filmer och 
kanske pornografin. Vi kan i undervisningen hjälpa dem att bearbeta 
intrycken, reda ut missförstånd och skapa förutsättningar för goda 
samtal på det här området. Menar vi allvar med att vi vill utmana 
heteronormer och begränsande normer som rör kön och familj måste 
vi utan tvekan börja tidigt. Barnen påverkas redan i förskoleåldern av 
det samhälle de omges av, deras värderingar och uppfattningar börjar 
formas tidigt. 

19.	  Skolverket gav under 2014 konferenser på tio svenska orter: Linköping, Hässleholm, Sundsvall, Östersund, 
Skövde, Falun, Umeå, Arlanda, Örebro och Karlstad. Fokus under konferenserna låg på hur frågor som rör 
jämställdhet, sexualitet och relationer kan integreras i ämnesundervisningen. 

SEx- och SAMLEvNADSUNDERvISNINg I gRUNDSkoLANS TIDIgARE åR 15 



   

 

I samtalen under konferenserna blev det tydligt att ämnesområdets bredd innebär 
en trygghet för lärarna själva. ”Det betyder att ansvaret för undervisningen vilar på 
flera olika personer, att eleverna på olika sätt ska få undervisning under alla årskur
ser och att vi på så sätt kan se till att alla elever kan ta till sig den och att den möter 
den heterogenitet som kan finnas i grupperna”, säger en lärare. 

– När man förstår att sex och samlevnad inte bara handlar om att 
prata om mens och sperma, titta på kondomer och att lära sig hur 
barn blir till, tror jag också att ängsligheten kring ämnet kan lätta. 
Ibland möter jag föräldrar som är skeptiska till att eleverna ska få den 
här undervisningen i de lägre årskurserna. Skepticismen försvinner 
när jag förklarar att undervisningen också omfattar kunskap om jäm
ställdhet i världen, hur normer kan påverka elevernas val av kläder 
och fritidsintressen, historiska perspektiv på känslor och drama
övningar som syftar till att göra eleverna bättre på att visa ömsesidig
het och respekt. 

VAD OMFATTAR ARBETET MED SEX OCH SAMLEVNAD? 

Naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga aspekter på ämnesområdet samver
kar på flera plan. Hur det är att känna och förstås sin kropp, eller att vara i puber
teten, handlar om mer än bara kropp och funktion, det handlar till exempel om 
normer om hur flickor och pojkar förväntas vara, föreställningar om barndom och 
vuxenliv och den laddning som kan finnas kring sexualitet, lustkänslor och onani. 
Synen på kroppen påverkas av normstrukturer i samhället och skönhetsidealen 
är en tydlig blandning av biologi och sociala könsmönster. Den mer traditionella 
uppdelningen, som är vanlig i grundskolans högre årskurser och ofta resulterat i 
att NO-läraren ansvarat för kunskap om kroppen och SO-läraren för samhälleliga 
aspekter av sexualitet och relationer, har med de nya kursplanerna luckrats upp. 
Biologiläraren måste nu till exempel i årskurs 4–6 lyfta upp jämställdhet, kärlek, 
identitet, ansvar och relationer i samband med undervisning om pubertet, sexu
alitet och reproduktion. Denna tvärvetenskapliga koppling visar att det inte går att 
isolera kroppen och biologin från samhället, utan att man måste lyfta fram att det 
samhälle man lever i formar synen på kropp och sexualitet. 

Sex- och samlevnadsfrågor är inte lämpligt att avgränsa och behandla under en 
temavecka. Istället bör de finnas med kontinuerligt i många ämnen. En svensklä
rare kan återkommande tala om könsroller och relationer som ett perspektiv när 
eleverna läser olika skönlitterära texter, och en lärare i religionskunskap måste åter
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komma till synen på kön, sexualitet, mänskliga rättigheter och jämställdhet som 
ett perspektiv vid genomgång av olika religioner och livsåskådningar. När läraren 
i samhällskunskap undervisar om till exempel mänskliga rättigheter, jämställdhet, 
familjer, barnkonventionen eller hbt-personers situation runt om i världen bidrar 
denne till att fördjupa kunskaperna om jämställdhet, sexualitet och relationer. 

VEM GÖR VAD I UNDERVISNINGEN? EN ÖVERBLICK 

I vissa ämnen är det lättare att integrera jämställdhet, sexualitet och relationer 
eftersom kursplanerna innehåller flera konkreta skrivningar med anknytning till 
området. Samtidigt är sex och samlevnad i sin breda definition en del av värde
grundsarbetet och därför är alla lärare berörda, oavsett ämne. 

De naturorienterande ämnena ska i årskurs 1–3 bland annat behandla betydelsen 
av sociala relationer för att må bra och människans kroppsdelar, deras namn och 
funktion. 

Biologiämnet ska i årskurs 4–6 behandla kropp, pubertet, reproduktion och sexu
alitet – men även jämställdhet, relationer, kärlek, identitet och ansvar för att visa 
att det biologiska perspektivet bör ses i ett sammanhang. 

De samhällsorienterande ämnena ska i årskurs 1–3 bland annat lyfta grund
läggande mänskliga rättigheter, barns rättigheter och barns, kvinnors och mäns 
levnadsvillkor under olika perioder. Livsfrågor, med betydelse för eleven, som till 
exempel relationer, könsroller och jämställdhet ska också tas upp. 

I historieundervisningen ska eleverna i årskurs 4–6 få möjlighet att lära sig hur 
synen på kön, familj och relationer har förändrats historiskt. Undervisningen ska 
beröra likheter och skillnader i livsvillkor för kvinnor, män och barn utifrån histo
riska källor och kan också ge perspektiv på hur värderingar formas av den tid och 
det sammanhang där de växer fram. 

I religionskunskap finns kön, identitet, sexualitet och relationer som begrepp både 
i syftestexten och i det centrala innehållet. Undervisningen ska i årskurs 4–6 till 
exempel behandla vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars iden
titeter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och 
kränkning. Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors 
identitet, livsstil och grupptillhörighet ska också tas upp i undervisningen. Reli-
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gionernas centrala tankegångar och hur religionen praktiseras genom ritualer och 
religiöst motiverade levnadsregler är andra områden som kommer att beröra tankar 
om mänskliga rättigheter, jämställdhet, kön, sexualitet och relationer. 

I samhällskunskap ska undervisningen bland annat ta upp familjen och olika 
samlevnadsformer i årskurs 4-6. Sexualitet, könsroller och jämställdhet är andra 
begrepp som lyfts fram i det centrala innehållet. Informationsspridning, reklam 
och opinionsbildning i olika medier ska behandlas och hur sexualitet och könsrol
ler framställs i medier och populärkultur. Undervisningen ska beröra mänskliga 
rättigheter men kan också lyfta diskriminering, makt och normer utifrån aktuella 
samhällsfrågor. Alla dessa områden kan kopplas till könsmönster, sexualitet och 
relationer. 

Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska bidra till att eleverna utveck
lar kunskaper om, och ges möjligheter att reflektera över, jämställdhet och arbets
fördelning i hemmet. I samband med det ges även möjligheter att resonera om 
familjenormer och könsmönster. 

Bildundervisningen bidrar i grundskolans senare årskurser med bildanalyser som 
ska beröra skildringar av identitet, maktrelationer, könsmönster och sexualitet. 
Detta arbete kan påbörjas tidigare utifrån skolans övergripande uppdrag att ifråga
sätta traditionella könsmönster och till exempel arbetet med historiska och infor
mativa bilder, eller reklam- och nyhetsbilders utformning och budskap. 

Idrott och hälsa är ett ämne där kön och könsmönster ständigt är aktuella. Hur 
påverkar könstillhörighet förväntningar, resultat, förmågor, intresse och i förläng
ningen hälsan? Undervisningen kan beröra allt ifrån hälsofrågor till kroppsideal 
och bör även motverka könsstereotypa förväntningar på idrotts- och motionsval. 
Undervisningen ska lyfta ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika 
fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och själv
bild. 

Musikundervisningen ska bland annat ge kunskap om ljudets och musikens fy
siska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang, men 
kan också beröra jämställdhet och könsmönster. Det kan handla om förväntningar 
på musicerande med koppling till kön eller hur kön, sexualitet och relationer 
gestaltas i sångtexter eller musikvideor. 
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Språkämnena – svenska, svenska som andraspråk, modersmål, engelska och mo
derna språk – berör dessa frågor i exempelvis litteraturundervisningen där kärlek 
och relationer är vanliga teman. Vid till exempel läsförståelse, textproduktion eller 
samtal kan könsmönster, sexualitet, kärlek och relationer utgöra själva stoffet. Livs
villkor, sociala och kulturella företeelser i områden där språken talas samt uttrycks
förmåga när det gäller känslor och åsikter är andra aspekter av undervisningen. 
Det kan också handla om språkets värdeladdning eller förväntningar på språkbruk 
utifrån vem man är. 

Teckenspråksundervisningen kan utveckla förmågan att uttrycka känslor och 
åsikter. 

I slöjdundervisningen ska ta upp hur olika kombinationer av färg, form och mate
rial påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck och hur symboler och färger används 
inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar. I samband med detta kan 
föreställningar om färger, material och hantverksform kopplas till könsmönster. 
Undervisningen kan också beröra mode och dess påverkan på individen. 

Teknikundervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin 
förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, 
etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling. Vilka förväntningar finns på 
teknikintresse och teknisk kunskap utifrån könsroller och hur påverkar det barn 
och vuxna? 

Matematiken har flera möjligheter att beröra dessa frågor, både i innehållet och i 
upplägget, liksom kunskaper i matematik kan göra det lättare att tillgodogöra sig 
kunskap som berör hälsa, sexualitet och relationer. 

olika arbets- och förhållningssätt 

SAMTALET 

När elever blir tillfrågade om vad de vill ha mer av i sin sex- och samlevnadsunder
visning blir svaret ofta diskussioner och samtal om relationer.20 Eleverna behöver 

20.	 Tikkanen, Ronny Heikki; Abelsson, Jonna och Forsberg, Margareta, Ungkab09 Kunskap, attityder och sexuella 
handlingar bland unga, Göteborgs universitet, skriftserien 2011:1. 
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diskutera olika frågor om känslor, relationer och sexualitet i grupp, ledda av en 
skicklig lärare. Läraren ska finnas med som vuxenstöd, diskussionsledare och boll-
plank. 

Det är lätt att blanda ihop samtal med diskussion.21 I en diskussion är eleven 
en representant för en åsikt. I ett samtal ventilerar eleverna sina tankar för att både 
lära känna människorna som de samtalar med och komma närmare sina egna åsik
ter. Ett samtal handlar om att försöka förstå och att mötas, vilket inte alltid sker i 
en diskussion.22 En lärare berättar: 

– Eleverna är inte bortskämda med att få sitta ner och samtala. De 
lyssnar intresserat på varandra, och blir engagerade av komplexa och 
”vuxna” frågeställningar. I andra sammanhang blir de ofta behand
lade som barn och inte lyssnade till på lika villkor. Därför tror jag att 
min vuxna närvaro är värdefull, även om jag inte alltid lägger mig i 
själva samtalet. Jag visar istället att jag är genuint nyfiken på vad de 
har att säga. 

Att använda samtalet som arbetssätt med eleverna i de olika ämnena kan bana väg 
för det viktiga reflekterandet som är en central del av elevens lärande och motiva
tion.23 

PERSONLIG ELLER PRIVAT  

En av utmaningarna med undervisning om sexualitet och relationer är att balan
sera det personliga med det privata. Att vara personlig handlar om att bidra med 
erfarenheter och tankar från livet på ett generellt och inte utpräglat personbundet 
plan, medan det privata kanske handlar om lärarens nuvarande relation eller erfa
renheter av mer intima slag. Elever har i olika sammanhang berättat hur de vridit 
sig av pinsamhet när någon lärare ”gått över gränsen” och blivit för privat. Att som 
vuxen själv dela med sig av sina erfarenheter av den första kärleken eller upplevel
ser i samband med puberteten kan också riskera att bli normerande. 

21.	  ”Min uppgift är att knyta ihop det”– om kvalitetsgranskningen av tre områden: mobbning och annan kränkande 
behandling, undervisningen om sexualitet och samlevnad samt tobak, alkohol och narkotika, Skolverket, 2001. 

22.	  Nilsson, Agneta, ”Samtalet i skolan – om metoder och etik”, i Hela livet. 50 år med sex- och samlevnadsunder
visningen, Myndigheten för skolutveckling, 2005. 

23.	  Ibid. 
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Att inte bjuda in eleverna att dela privata tankar och erfarenheter kan vara ett sätt 
att skydda deras integritet. Så här säger en lärare: 

– Det är inte alltid de själva vet var gränsen går, och jag tror att de 
ibland berättar sådant som de ångrar efteråt. Jag är därför noga med 
att inte ställa privata frågor. Att jag själv inte är privat kan hjälpa elev
erna att förstå gränserna. Att på olika sätt kommunicera att sex och 
samlevnad är ett kunskapsämne, som inte måste handla om de egna 
inre tankarna och erfarenheterna, tycker jag är en klok strategi. Jag 
brukar uppmuntra eleverna att gå till skolsköterskan eller kuratorn 
om undervisningen har väckt funderingar som de vill tala mer om. 

ATT UNDVIKA ATT MORALISERA 

Att lyssna till barns berättelser och åsikter, att inte stoppa ett flöde som påbör
jats genom moraliserande kommentarer – det är lättare sagt än gjort. Det vittnar 
många lärare om. En lärare säger att ”det finns något i ryggraden som vill rätta till, 
som vill fostra, man börjar moralisera och säger i princip till eleven att så där får 
du inte tänka”. 

Det kan ibland finnas en föreställning om att man som pedagog ska ha de rätta 
svaren, vilket kan bli extra känsligt när lärare och elever tillsammans reflekterar 
över frågor som rör värdegrund, mänskliga rättigheter, kvinnors och mäns lika 
värde, könsmönster, sexualsyn och sexualitet. Sex- och samlevnadsundervisningen 
är i sin grund moraliserande, för det finns vissa värden och viss moral som förmed
las i den, men det är viktigt att lämna utrymme för olika tankar och förhållnings
sätt. Att som elev få tid och möjlighet att utveckla sina tankar och jämföra dessa 
med vad de andra jämnåriga i gruppen tänker brukar vara ett sätt att bearbeta och 
reflektera vad både man själv och andra har sagt.24 Men det är viktigt att som lärare 
vara tydlig, värna om och försvara allas integritet och respekt i diskussionerna. 

SAMARBETE MELLAN ELEVHÄLSAN OCH LÄRARE 

Elevhälsans personal spelar en viktig roll i sex- och samlevnadsundervisningen. 
Med utgångspunkt från den tidigare nämnda triangeln är både de specifika lektio
nerna liksom ”att fånga frågan i flykten” viktiga delar där elevhälsans kompetens 
behövs. 

24. Hela livet: 50 år med sex- och samlevnadsundervisning, Myndigheten för skolutveckling, 2005. 
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I skollagens (2010:800) förarbeten finns inskrivet att elevhälsans medverkan 
är viktig i frågor som rör elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund – det vill 
säga arbetet mot kränkande behandling, undervisning om livsstilsrelaterad ohälsa, 
jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning. Elevhälsan har ett tydligt häl
sofrämjande och förebyggande uppdrag och särskilt ansvar för att bevaka att skolan 
bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor.25 

Skolsköterskan och kuratorn bär på mycket kunskap om elevernas upplevelser 
av arbetsmiljön i skolan, till exempel om sexuella trakasserier är vanliga liksom om 
eleverna förekommer i kränkande situationer på internet. Ett nära samarbete mel
lan lärare, rektor och elevhälsan gör att den ”tysta” kunskap som finns hos elevhäl
sans personal kan kanaliseras på ett bra sätt för eleverna. 

KOLLEGIALT LÄRANDE – MED EXTERNT STÖD 

Eftersom området sexualitet, relationer och jämställdhet är tydligt framskrivet i 
olika ämnen kommer sex- och samlevnadsundervisningen att vila på fler lärare, 
vilket i sin tur kan innebära ett ökat behov av kompetensutveckling. 

Kompetensutveckling innebär inte alltid att ”bli skickad på utbildning”, utan 
lärandet kan ske på den egna skolan. Det kollegiala lärandet har i forskning visat 
sig vara ett effektivt instrument för fortbildning av lärare, men det behöver ofta 
kombineras med externt handledningsstöd för att kompetensen inom en kollegial 
grupp ska kunna lyftas och reflekteras kring på ett djupare sätt. Det kan annars bli 
”rundgång” och ingen ny kunskap skapas i gruppen.26 

Forskaren John Hattie menar att läraryrket borde kännetecknas av ett kontinu
erligt reflekterat och systematiskt kollegialt lärande där skolledares viktigaste upp
gift är att skapa ett klimat där lärare kan tala om sin undervisning och där misstag 
och fel ses som viktiga lärtillfällen.27 Rektor har – precis som i så många andra sko
lutvecklingsfrågor – en nyckelposition i det kollegiala lärandet. Det är rektor som 
kan bana väg för ett arbetsklimat som präglas av både delaktighet och en öppenhet 
gentemot varandra i personalgruppen. Det kan vara svårt för lärare att initiera det 
kollegiala lärandet och rektor kan därför behöva driva på och organisera det. 

25.	  Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Regeringens proposition 2009/10:165. 

26.	  Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken, Skolverket, 2013. 

27.	  Hattie, John A. C., Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement, Routledge, 
2009. 
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några perspektiv på ökad kvalitet 
Vad är god kvalitet i sex- och samlevnadsundervisning? Ett antal perspektiv kan 
uppmärksammas när skolpersonal planerar och följer upp sin egen undervisning. 

STYRNING OCH LEDNING 

Om skolans värdegrundsarbete ska kunna landa hos eleverna på ett likvärdigt sätt 
krävs styrning från rektors sida. För att öka kvaliteten på sex- och samlevnadsun
dervisningen bör rektor följa upp och utvärdera undervisningen regelbundet.28 

Detta är en del i det övergripande systematiska kvalitetsarbetet. Rektor behöver 
lyfta dessa frågor och se till att personalen och eleverna är involverad i utvärdering 
och utveckling av utbildningen. Det kan handla om vilka metoder och arbets
sätt som används, hur man dokumenterar sitt arbete eller vilken fortbildning som 
behövs i kollegiet.29 Vilka medarbetare har god kompetens inom sex- och samlev
nadsområdet och hur tas den kompetensen tillvara? Är skolans arbete med sex- och 
samlevnadsfrågor något som regelbundet lyfts i planeringen av undervisningen och 
i samband med kollegiala samtal – eller hur och när aktualiseras detta arbete? En 
aspekt som synliggjordes vid Skolverkets kvalitetsgranskning 1999 var att den sex- 
och samlevnadsundervisning som bedrevs inte samordnades eller dokumenterades. 
Det handlar i slutändan om att alla elever har rätt till en god och likvärdig sex- och 
samlevnadsundervisning, ett arbete som kräver överblick och styrning. 

BALANS MELLAN BARN- OCH VUXENPERSPEKTIV 

Enligt grundskolans läroplan och skollagen ska eleverna vara delaktiga i att pla
nera, följa upp och utvärdera utbildningen. Elever ska ha ett reelt inflytande över 
innehållet i och genomförande av undervisningen.30 Undervisningen om jämställd
het, sexualitet och relationer i de olika ämnena ska därför så långt möjligt göra 
eleverna delaktiga genom att läraren använder arbetssätt som leder till elevmedver
kan. 

Alla som arbetar i skolan behöver fånga upp elevernas tankar och ge dem 
möjlighet att lära sig mer om frågorna och framför allt diskutera dessa på ett mer 

28.	  ”Min uppgift är att knyta ihop det” – om kvalitetsgranskningen av tre områden: mobbning och annan kränkande 
behandling, undervisningen om sexualitet och samlevnad samt tobak, alkohol och narkotika, Skolverket, 2001. 

29.	  Skolverkets Allmänna råd med kommentarer. Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet, SKOLFS 2012:98, 
Skolverket, 2012. 

30.	  Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Utbild
ningsdepartementet, 2010.  
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strukturerat sätt.31 Det är dock viktigt att läraren fördjupar diskussionen och ställer 
de kritiska frågorna som eleverna kanske inte alltid ställer. 

Under barndomen och tonårstiden kan frågor som berör jämställdhet, sexu
alitet och relationer vara centrala för eleverna. Samtidigt finns det elever som inte 
uppvisar något intresse och av sina lärare kanske uppfattas som oengagerade och 
omogna. Det betyder inte att undervisning om sex och samlevnad inte är relevant 
för dem. Att eleverna är på olika nivå behöver inte innebära ett problem. Eleverna 
kan lära sig av varandra och deras olikheter speglar den olikhet som alltid finns 
inför sexualitetsfrågor. 

VARIATION I ARBETSSÄTT FÖR ATT STIMULERA ETT LÄRANDE 

I undervisningen finns en rad arbetssätt för att stimulera en diskussion kring sexu
alitet, könsmönster, jämställdhet och relationer: samtal, dialog, diskussion, debatt, 
rollspel eller forumspel är några exempel. Att skriva texter, skapa en utställning 
eller göra en film är andra metoder. Genom att variera arbetssätten kan dynamiken 
i klassrummet öka. Det centrala är att eleverna får möjlighet till reflektion och att 
utveckla både inflytande och ansvar i lärandet. 

BALANS MELLAN ETT FRISK- OCH ETT RISKPERSPEKTIV 

Undervisning med fokus på hälsa i skolan har många gånger haft problem som 
utgångspunkt.32 Det är oftare lättare att tala om vad man är ”emot” och vill förhin
dra, till exempel sexuella övergrepp, kränkningar, hedersrelaterat våld33 och sexuellt 
överförbara infektioner, än att tala om vad man vill stärka och stimulera: jämlika 
relationer, sexuell hälsa, självkänsla, ett gott skolklimat, handlingskompetens etce
tera. För lärare ges möjligheter att välja teman utifrån antingen ett riskperspektiv 
eller ett friskperspektiv. Att i undervisningen omfatta goda familjeförhållanden, 
lust, förälskelse, onani och hur man visar att man vill något, kan vara sätt att sträva 
efter ett friskperspektiv. 

En erfaren sexualupplysare förklarar varför friskperspektivet är viktigt redan i de 
tidiga skolåren. 

31.	  ”Kärlek känns! förstår du” Samtal om sexualitet och samlevnad i skolan: ett referensmaterial från Skolverket, 2. uppl.,  
Skolverket, 2000.  

32.	  Är Pippi Långstrump en hälsoupplysare eller hälsorisk?, Skolverket, Liber förlag, 1996. 

33.	  Skolverket har publicerat ett stödmaterial som handlar om hur personal i skolan kan arbeta med hedersrelaterat  
våld och förtryck: Hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans ansvar och möjligheter, Skolverket, 2010.   
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– Förr eller senare kommer det frågor från eleverna om våldtäkt, 
övergrepp och pedofili. Det är ord som de har hört och som de be
höver få en möjlighet att tala om. Om vi inte sedan tidigare har talat 
om kroppen, sexualiteten och varje persons rätt till integritet, kom
mer det att bli svårt att samtala om sexualitetens mörkersidor. Om 
vi däremot redan har en god plattform, ett språk att använda och en 
slags förståelse för sexualiteten, blir det mycket lättare att resonera 
om dessa frågor. 

”Den goda plattformen”, som sexualupplysaren beskriver ovan, kan också bidra till 
att eleverna kan utveckla en relation till kroppen och sexualiteten som är fri från 
skam och inte förknippas med svårigheter. Läraren har en viktig roll i att skapa 
sammanhang för eleverna, att se sexualiteten ur ett större perspektiv, och inge 
hopp och goda förväntningar på framtiden när det gäller relationer och sexualitet. 
Att till exempel vara tydlig med att puberteten kan upplevas som både rolig, spän
nande och svår, eller allt samtidigt, kan vara ett sätt att nyansera budskap om att 
puberteten alltid är en utmanande tid i livet. 

PROGRESSION 

Om eleverna får undervisning upprepade gånger och i olika sammanhang ökar 
möjligheterna för att de ska utveckla en förståelse och kunna integrera kunskapen i 
sina liv. Man kan skapa möjligheter att diskutera frågor om identitet, könsmönster 
och sexualsyn vid flera tillfällen – med erfarenhet, kunskap och nya sociala kon
takter förändras våra perspektiv och diskussionen får nytt bränsle. I olika åldrar 
och vid olika tidpunkter lyssnar man på olika sätt beroende på erfarenheter och 
tidigare kunskaper. 

Progression i lärandet underlättas av att den redan förvärvade kunskapen återak
tualiseras och upprepas. Men det är inte meningen att exakt samma sak ska beröras 
i årskurs 1, 4 och 6, eller i grundskolans högre årskurser och i gymnasieskolan. 
Temat kan vara detsamma, och det kan behövas repetition, men fördjupningen 
behöver vara tydlig och nya perspektiv föras in. Det är viktigt att det finns någon 
form av kontinuitet i arbetet med dessa frågor, så att elevernas möjligheter att lära 
sig mer om identitet, könsmönster och synen på sexualitet inte begränsas till en 
termin eller någon enstaka temavecka. 
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FLICKOR OCH POJKAR – ATT INTE FÖRSTÄRKA SKILLNADER  

En tonvikt på skillnader mellan könen kan leda till att kvaliteten på sex- och 
samlevnadsundervisningen brister. I kvalitetsgranskningen 1999 kunde man se att 
det som flickor erbjöds, erbjöds inte pojkar och vice versa. Flickor kunde många 
gånger ses som offer och pojkar som förövare och i den diskussionen fick de möta 
helt skilda budskap. Eleverna blev på det sättet inte sedda som individer utan kate
goriserades som grupp.34 Det kan leda till att normer som kopplas till kön inte blir 
synliga och riskerar att cementeras istället för att utmanas. 

Det förekommer att sex- och samlevnadsundervisningen genomförs i könsupp
delade grupper. Det kanske kan finnas tillfällen eller enstaka moment då en sådan 
uppdelning kan vara befogad, men då måste det finnas goda skäl till det. Denna 
uppdelning sker ibland av tradition eller oreflekterat. Läraren bör till exempel vara 
medveten om risker och negativa konsekvenser som detta medför - att till exempel 
eleverna tilltalas utifrån antagande om kön och att transpersoner riskerar att ex
kluderas, att det inte behöver betyda att alla känner att de får komma till tals ändå 
eller att heteronormativiteten blir tydlig i grupperna.  Att istället bedriva sex- och 
samlevnadsundervisningen i helklass eller i mindre grupper kan vara ett sätt att 
visa eleverna att känslor, tankar och erfarenheter som har med kroppen, sexuali
tet, känslor och relationer att göra, inte behöver vara relaterade till kön. Det visar 
eleverna att sexualitets- och relationsfrågor angår alla, att samtal som berör detta 
inte behöver föras i könsuppdelade sammanhang och att sex och samlevnad i stor 
utsträckning är ett kunskapsämne, likt vilket annat som helst. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjlighe
ter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav 
och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar 
om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka 
traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och 
utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.35 

34.	  Nationella kvalitetsgranskningar 1999: Skolors arbete mot mobbning och annan kränkande behandling: sex- och 
samlevnadsundervisningen: undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, Skolverket, 2000. 

35.	  Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Utbild
ningsdepartementet, 2010. 
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Barn kan redan i tidig ålder ha en uppfattning om sin könstillhörighet, även 
barn som upplever att deras kropp och könsidentitet inte stämmer överens. 
Alla elever behöver bli bekräftade och tagna på allvar. Det kan gälla sådant 
som att respektera att eleven byter namn eller vill bli tilltalad som ”hon” 
istället för ”han”. Att klassen och skolpersonal har kunskap om trans är vik
tigt, liksom att tala med eleven om hur skolan kan vara ett stöd. Exempelvis 
kan eleven ha önskemål om ändrade rutiner vid omklädning i samband med 
undervisningen i idrott och hälsa. 

normkritiskt förhållningssätt 
Normkritik är ett begrepp som använts alltmer under 2000-talet i litteratur, dis
kussioner och debatter om sexualitet och arbete med likabehandling. Sedan 2006 
har elever genom lagstiftning fått ett starkare skydd mot diskriminering och krän
kande behandling.36 Ett sätt att i praktiken arbeta för att uppnå intentionen med 
lagstiftningen är att aktivt sätta rådande normer i fokus – att upptäcka, reflektera, 
analysera – och låta detta förhållningssätt genomsyra undervisningen. 

I en social gemenskap, både i mindre grupper och i samhället i stort, finns det 
en mängd oskrivna och ofta outtalade regler och förväntningar. Dessa normer kan 
vara bra och nödvändiga och syfta till att hålla ihop gruppen och få den att fungera, 
men normer kan också vara begränsande och diskriminerande. Normer förändras 
dock ständigt och är ofta tids-, plats- och situationsbundna. De förväntningar som 
fanns på människor för 30 år sedan kan se annorlunda ut i dag och de normer som 
gäller hemma kan ibland vara annorlunda än de som finns i kompisgruppen eller 
idrottslaget. Individer kan anpassa sig till olika normsystem i olika situationer. 

Inom området kön, sexualitet och relationer finns det begränsande normer. Ex
empelvis är förväntningar på människor utifrån kön tydliga. Klädsel, frisyr, fritids
intresse, partnerval, studie- och yrkesval, hur en person agerar i olika situationer, 
vilket ansvar man borde ha i hemmet eller vilken musik man borde gilla – allt kan 
påverkas av förväntningar utifrån bland annat uppfattad könstillhörighet. Masku
lina egenskaper premieras i många situationer vilket gör att män och maskulinitet 
generellt ges hög status och oftare maktpositioner i samhället. 

36. 2006–2009 i barn- och elevskyddslagen (2006:67) och från 2009 i diskrimineringslagen (2008:567) och skol
lagen, 6 kap. (2010:800). 
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När det gäller sexualitet finns det förväntningar på med vem, hur ofta, på vilken 
plats, med hur många och på vilket sätt personer ska ha sex. Dessa normer kan 
vara starka och förväntningarna och handlingsutrymmet skiljer sig åt beroende på 
till exempel könstillhörighet.37 

Heteronormativitet handlar om allt det som bidrar till att en viss sorts hetero
sexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva38. Det kan 
vara lagar, strukturer, förväntningar eller handlingar. I dagligt tal benämns detta 
ibland som heteronormen och den reproduceras ständigt på olika sätt i samhället, 
i bilder, i medierna, vardagliga samtal, lagstiftning, i skolans undervisning, vård
kontakter och bemötande i kommersiella sammanhang. Normen är så vanlig att 
många människor upplever att den är svår att upptäcka, men den är förstås känn
bar för personer som inte identifierar sig med den, men tvingas förhålla sig till den. 

När en person inte passar in i gängse normer kan omgivningen markera mot det 
på olika sätt, alltifrån osynliggörande, nedsättande blickar och verbala kränkningar 
till utbredd diskriminering och hatbrott. Det är i grunden en fråga om maktstruk
turer och dess olika uttrycksformer. 

RISK FÖR ETT ”VI OCH DOM” 

Det har tidigare funnits tendenser att skilja till exempel hbt-frågorna39 från den 
övriga sex- och samlevnadsundervisningen som då enbart tar upp heterosexuella 
relationer.40 I stället för att inkludera frågor om hbt i alla moment, och skapa ett 
tilltal som inkluderar olika identiteter och efterenheter, har det skapats speciella 
tillfällen då frågorna berörts separat. Detta gör att hbt-frågorna lyfts fram som 
något avvikande och något att förhålla sig till. Det grundar sig ofta på en föreställ
ning om att alla elever i klassrummet är heterosexuella och att man pratar om 
”några andra”. Detta synsätt upprätthåller heteronormen. 

Ett sådant arbetssätt syftar ofta till att skapa förståelse, tolerans, acceptans och 
respekt för den individ eller grupp som bryter mot gängse normer. Man brukar 
kalla det för ett toleranspedagogiskt förhållningssätt. En risk med detta förhåll
ningssätt är att det förstärker tankar om ett ”vi och dom”, en uppdelning mellan 

37.	 Bäckman, Maria, Kön och känsla, Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet, Makadam, 
2003. 

38.	 Ambjörnsson, Fanny. Vad är queer? Natur och kultur, 2006. 

39.	 Frågor som rör homosexuella, bisexuella och transpersoner. 

40.	 Knöfel Magnusson, Anna. ”När tystnaden tar över”, i Hela livet. 50 år med sex- och samlevnadsundervisningen, 
Myndigheten för skolutveckling, 2005. 
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de ”normala” och de ”avvikande”.41 I praktiken handlar det ofta om att exempelvis 
heterosexuella ges möjligheten att tolerera (eller inte tolerera) homosexuella, som i 
sin tur kanske förväntas vara tacksamma för att inkluderas i gruppen. Detta ger den 
som följer normen en maktposition och ett tolkningsföreträde gentemot normbry
taren – en utgångspunkt som inte kan leda till jämlikhet. Den som lever upp till 
omgivningens förväntningar behöver inte heller reflektera över sin egen position i 
normsystemet, och vilken makt och vilka fördelar denna position kan ge. 

Det går att vända på perspektiven och med ett normkritiskt förhållningssätt i 
stället belysa vilka normer som påverkar och ibland begränsar människors liv – att 
fokusera på det som tas för givet och därför sällan ifrågasätts. Fokus flyttas därmed 
från att skapa tolerans för avvikare, till att belysa och analysera de generella för
väntningar som finns på samhällsmedborgare och lyfta fram de konsekvenser som 
det kan leda till.42 

Att arbeta normkritiskt kan handla om att problematisera tänkta sanningar om 
vad som är ett eftersträvansvärt liv, hur man bör bilda familj, vad det innebär att 
vara vuxen och vilken betydelse och roll sexualiteten, vänner, partner och familj 
kan ha för olika personer. Desto fler jämlika alternativ som människor kan välja 
mellan, desto större är chansen att var och en kommer att kunna leva sitt liv på 
ett sätt som är bra för den personen. Genom att i undervisningen presentera ett 
spektrum av familjeformer, relationer, känslor, erfarenheter och viljor ökar också 
chansen att alla elever i klassen känner sig sedda och bekräftade. 

INTERSEKTIONALITET  

Inga normer är helt isolerade från andra normer och de påverkar varandra i ett 
komplicerat samspel.43 Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som 
innebär att man synliggör specifika situationer av förtryck som skapas i skärnings
punkter för olika maktrelationer.44 En person som uppfattas som kvinna påverkas 
inte bara av normer kring kön utan påverkas också av normer kring till exempel 
sexualitet, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.45 Etnicitet, funktionalitet46, 

41.	 Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakas
serier, 326:2009, Skolverket, 2009. 

42.	 Ibid. 

43.	 Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket, 2011. 

44.	 Elmeroth, Elisabeth (red.) Normkritiska perspektiv – i skolans likabehandlingsarbete, Studentlitteratur, 2012. 

45.	 Hedlin, Maria, Lilla genushäftet 2.0, Linnéuniversitetet, 2010. 

46.	 Ett begrepp som betecknar en persons funktionsförmåga. 
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könstillhörighet, sexualitet, socioekonomisk bakgrund, ålder och religion eller an
nan trosuppfattning är exempel på olika faktorer som samverkar i olika samman
hang och som kan påverka en persons möjligheter, status och makt. 

Enligt Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling är det viktigt att personalen får tillfälle att samtala om diskrimi
neringsgrunderna och sina egna normer och föreställningar. I samtalet kan 
man synliggöra och reflektera över hur detta kan påverka förhållningssättet 
gentemot eleverna och den övriga personalgruppen och i förlängningen hela 
den pedagogiska verksamheten.47 

SEXUALSYN – VAD ÄR VETENSKAP OCH VAD ÄR VÄRDERINGAR? 

Synen på sexualitet är präglad av samhällets lagar och normer, vilket blir särskilt 
tydligt när man läser de olika handledningarna för skolans sexualundervisning, alla 
präglade av sin tid. 

Så här säger Hans Olsson, sakkunnig i sexualundervisning på RFSU: 

– På samhällsnivå kan det finnas ett synsätt, som skiljer sig från det 
man personligen tycker, eller den uppfattning som finns i familjen, 
fotbollslaget, församlingen, partiet eller vilket sammanhang man är 
en del av. Sex- och samlevnadsundervisningen är naturligtvis alltid 
fylld av värderingar och kan inte vara annat. Samtidigt behöver man 
ha lite koll på vad som är vetenskap och vad som är värderingar. Som 
lärare behöver man kunna skilja på kunskaper och åsikter, för att inte 
undervisningen ska bli godtycklig. 

Men vad handlar sexualsyn om rent konkret? Det handlar om frågor som rymmer 
mycket av både samhällets värderingar och normer liksom individers värderingar. 

– Det kanske är så att vi värderar sex med en fast partner annor
lunda än sex med en tillfällig partner. Att vi har idéer om hur många 

47. Skolverkets allmänna råd. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, SKOLFS 2012:10, Skolverket, 
2012. 
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partner vi bör ha – samtidigt eller över en livsperiod – och ganska 
ofta är partners kön avgörande. Vårt val av partner kan t.ex. påverkas 
av socioekonomisk bakgrund, etnicitet, religiös tillhörighet, ålder, 
funktionalitet eller om personen passar in i maskulina och feminina 
normer. Här finns bland annat kopplingar till hedersproblematik där 
familjen kan sätta gränser för valet av partner beroende på ursprungs
land, religion etcetera. 

Som lärare kan det vara värdefullt att reflektera kring sin egen sexualsyn och sina 
föreställningar. Forskaren Maria Hedlin har visat att lärare oftare kan framföra 
könsstereotypa uttalanden när de lämnar den formella lärarrollen, till exempel när 
de blir privata, improviserar eller är skämtsamma utanför själva undervisnings
situationen.48 

Om lärarens egen syn på sexualitet går emot den sexualsyn som utgår från lag
stiftningen, måste läraren alltid förhålla sig till det och vara professionell. Det som 
behandlas i skolan ska vara förenligt med bland annat skolans värdegrund, svensk 
diskrimineringslagstiftning, svensk abortlag och skolans arbete mot kränkande 
behandling. 

SEXUALISERING I DIGITALA MEDIER 

En förändring som gått mycket snabbt och som kan påverka sexualsynen är an
vändningen av digitala medier. I Ungdomsstyrelsens49 rapport Se mig. Unga om sex 
och internet lyfts resonemang om sexualiseringen av det offentliga rummet fram. 
Författarna menar att i stort sett all kultur som vänder sig till den breda ungdoms
gruppen domineras av sexuella koder och symboler. Man kan se det i press, musik, 
reklam och mode. Författarna till en av artiklarna i rapporten talar om en ”spill 
over-process” där porrindustrin tar fler och fler andelar av den populärkulturella 
marknaden och blir en mer eller mindre integrerad del av innehållet och bildsprå
ket inom medier som vänder sig till unga.50 

Rapporten visar att det förekommer en viss sexuell utsatthet på internet bland 
personer i åldrarna 13–25 år. En del av ungdomarna känner sig inte utsatta utan är 
fullt medvetna om vad de gör och gör aktiva val, medan andra utsätts för kränk

48.	 Hedlin, Maria, Lilla genushäftet 2.0, Linnéuniversitetet, 2010. 

49.	 Ungdomsstyrelsen bytte 2014 namn till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

50.	 Daneback, Kristians och Månsson, Sven-Axel. ”Kärlek och sexualitet på internet”, i Se mig. Unga om sex och 
internet, 2009:9, Ungdomsstyrelsen, 2009. 
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ningar som ger oönskade följder. Det framkom tydliga skillnader mellan gruppen 
unga heterosexuella och unga hbt-personer, där erfarenheter av sexuell exponering 
är betydligt större i den senare gruppen.51 Men i rapporten konstateras också att 
digitala medier är viktiga för många ungdomars relationsskapande och i kontakten 
med andra. Detta är extra tydligt för hbt-personer.52 

Att hitta en balans mellan riskperspektiv och friskperspektiv är värdefullt när 
man samtalar med unga om internet. För dem är internet ofta en integrerad del 
av deras liv, en arena där de umgås med sina vänner, söker information, spelar spel 
och flirtar. På internet finns det många sätt att utforska sin sexualitet och internet 
står för de flesta för möjligheter snarare än risker. Exempelvis kan möjligheten 
att umgås på nätet vara mycket viktig för de barn som inte har så stort umgänge. 
2–3 procent av barnen i åldern 10–18 år träffar sällan eller aldrig vänner hemma 
eller någon annanstans, men många av dem träffar kompisar på nätet flera dagar i 
veckan.53 

MEDIEANVÄNDNING OCH KÖNSSKILLNADER 
Det finns vissa könsskillnader i medieanvändandet bland barn i åldern 9–18 
år. Flickor bloggar och läser bloggar i större uträckning är pojkar. De använder 
också mobilen mer och lägger mer tid på sociala medier medan pojkar ser 
mer på YouTube-klipp, spelar mer datorspel och tv-spel och ser mer på porr 
än flickor. De mest påtagliga skillnaderna gäller datorspel och tv-spel. Varan
nan 15-årig pojke spelar minst tre timmar per dag medan noll procent av de 
jämnåriga flickorna gör det.54

     Allt fler barn och unga tillbringar också allt mer tid med olika onlineak
tiviteter och – framför allt – användarna blir allt yngre. Den genomsnittliga 
debutåldern för internetanvändning, d.v.s. den ålder då mer än 50 % av 
barnen använder internet, var 2005 nio år. Idag är den tre år. Så sent som 
2010 använde bara 12 % av 15-åringarna mobilen för att koppla upp sig mot > 

51.	 Se mig. Unga om sex och internet, 2009:9, Ungdomsstyrelsen, 2009. 

52.	 Ibid 

53.	 Barns sociala relationer, Levnadsförhållanden rapport 119, Statistiska centralbyrån, 2011. 

54.	 Ungar & medier 2012/13, Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier, Statens medieråd, 
2013. 
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> internet. Nu gör 94 % det. Dagens åttaåringar mobilsurfar i samma utsträck
ning som 15-åringarna 2010.55

     Bland barn i åldrarna 0–8 år är könsskillnaderna i medieanvändning obe
fintliga bland de yngsta, men större med stigande ålder. Tidigt börjar flickors 
och pojkars val av spel att skilja sig åt och några år senare har de bara ett 
spel gemensamt på fem-i-topp-listan över populära spel. I åldern 5–8 år spe
lar 39 procent av pojkarna minst en timme per dag, medan bara 13 procent 
av flickorna gör det.56 

55.	 Ibid, 2013. 

56.	 Småungar & medier 2012/13, Fakta om små barns användning och upplevelser av medier, Statens medieråd, 
2013. 
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Ämnesövergripande teman 

Nedan följer förslag på tänkbara ämnesövergripande teman, vilka ämnen som kan 
ingå och vad de kan beröra. Dessa ska ses som exempel. 

att må bra med sig själv 
Tankar om kroppen och den egna personen är centrala hos många barn och ung
domar. Duger jag som jag är? I medier kan eleverna dagligen höra och läsa om hur 
man ska äta rätt, träna rätt och minska stressen. De påverkas också tidigt av de nor-
mer om hur flickor och pojkar får se ut och bete sig, vem man förväntas bli kär i och 
familjeideal. Kopplingarna mellan de egna inre tankarna och känslorna och samhäl
lets påverkan är många och lämpar sig därför bra för ett ämnesövergripande projekt. 

Idrott och hälsa – kan genom rörelse och fysisk aktivitet stärka elevernas kropps
kännedom, öka självförtroendet och få dem att må bättre. Ämnet kan också bidra 
med kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet och vila, liksom problematisera 
myter om träning och bantning. 

Centralt innehåll som kan vara aktuellt: 

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och tränings
former, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. (Årskurs 4–6) 

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer. (Årskurs 4–6) 

Svenska, Svenska som andraspråk, Modersmål och Engelska – kan ge eleverna möj
ligheter att sätta ord på tankar, känslor och erfarenheter som rör den egna personen. 

Centralt innehåll som kan vara aktuellt: 

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. (Årskurs 
1–3) 

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och 
begrepps nyanser och värdeladdning. (Årskurs 4–6) 

Åsikter, känslor och erfarenheter. (Engelska, årskurs 4–6) 
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Musik – kan hjälpa eleverna att utforska sina känslor och på så sätt stärka tilltron 
till den egna kroppen, trygghet till de egna känslorna och självkänslan. Hur kan 
musik användas som en positiv kraft i ens liv och hur kan musik vara en del i ett 
relationsskapande? Kopplingen mellan musik och dans kan också lyftas. 

Centralt innehåll som kan vara aktuellt: 

Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik. 
(Årskurs 1–3) 

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika 
sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella 
sammanhang. (Årskurs 4–6) 

Naturorienterande ämnen och Biologi – kan bidra med kunskap om kroppen och 
dess funktioner. Hur påverkar sömn, balanserad kost, träning och sociala relationer 
människors hälsa? Kunskap om kroppen, exempelvis förtrogenhet med puberteten, 
kan skapa trygghet. 

Centralt innehåll som kan vara aktuellt: 

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. (Årskurs 
1–3) 

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställd
het, relationer, kärlek och ansvar. (Årskurs 4–6) 

Samhällsorienterande ämnen och Religionskunskap – kan utforska samhällets 
och olika religioner och livsåskådningars sätt att finna mening i livet, men också 
ge eleverna möjlighet att utforska vad de tänker och tycker om olika livsfrågor. 
Identitet, relationer och familjeformer. 

Centralt innehåll som kan vara aktuellt: 

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamrat
skap, könsroller, jämställdhet och relationer. (Årskurs 1–3) 

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara 
en bra kamrat, skildras i populärkulturen. (Årskurs 4–6) 
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Samhällskunskap – kan beröra normer och ideal i samhället samt mediernas roll. 
Hur påverkas människor av filmer, tv-program, tidningar och dataspel? Hur skild
ras kvinnor och män, kärlek och familjer? Känns det på olika sätt att följa och att 
inte följa normerna? 

Centralt innehåll som kan vara aktuellt: 

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och 
könsroller framställs i medier och populärkultur (4–6) 

Ett av tre barn mellan 10 och 12 år känner sig stressat på grund av läxor el
ler prov. Nästan ett av fem barn i samma åldersgrupp känner stress på grund 
av de höga krav de ställer på sig själva. Att ha huvudvärk, magont, sömnpro
blem och koncentrationsproblem, liksom att känna sig spänd, nervös, ledsen 
och nere är dubbelt så vanligt bland de stressade barnen som bland övriga 
barn.57 

Dagens elever lever i en tekniskt innovativ och progressiv miljö där saker 
som var otänkbara för tio år sedan idag är vardag för många människor i 
Sverige. Inte minst kommunikationsteknologin genomgår många och snabba 
förändringar.
      Informations- och kommunikationsteknologin kan antas påverka relatio
ner: det är inte nödvändigt att vara på samma plats för att umgås, internet 
ger möjligheter att träffa nya vänner och skapar nya förutsättningar att hålla 
kontakt med människor på andra platser på jorden. Internet har också inne
burit nya möjligheter att utforska sexualiteten, flirta och dejta, hitta informa
tion om kroppen, tillgång till pornografi och möjligheter att ha nätbaserade 
relationer, exempelvis med webkamera. 

57. Barn stressade av läxor och prov, Statistiska centralbyråns statistik, artikelnummer 2013:75, Statistiska central
byrån, 2013. 
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– Vi har ett tema vi kallar ”Rätten att ha det bra”. Det omfattar allt från att 
undersöka barnkonventionen, besöka ungdomsmottagningen och prata om 
barns möjligheter att påverka. En del handlar om att man har rätt att bli 
schysst behandlad på nätet, liksom i skolan och på alla andra platser, och 
vad man kan göra om något inte känns bra. Vad gör man om någon man inte 
känner kontaktar en på nätet? Finns det saker på nätet som man kan må 
dåligt av att se? Hur kan man tänka när man lägger upp bilder på sig själv? 
Mest fokuserar vi på hur man är schysst mot andra, och pratar om hur olika 
saker som kan hända på nätet kan upplevas för andra. 

gränser och integritet  
Kroppslig integritet, självkänsla samt ja- och nejkänslor är värdefulla ämnesom
råden inom sex- och samlevnadsundervisningen. Att lära sig hur det känns i den 
egna kroppen när man vill och när man inte vill något, kunna uttrycka dessa 
känslor och känna tilltro till att man är värdefull och har rätt att bli lyssnad till är 
grundläggande förmågor för att kunna värna sin integritet. Men undervisningen 
kan fokusera lika mycket på hur man kan förstå någon annans känslor, hur man 
visar respekt och hur man tar ansvar för att inte såra eller skada någon i sin närhet. 

Svenska och Svenska som andraspråk – kan bidra med möjligheter att testa tan
kar och känslor, leva sig in i olika situationer och förvärva insikt om att människor 
kan uppleva en situation på olika sätt. Rollövertaganden kan övas i dramaövningar, 
som att skildra ett alternativt slut på en novell eller filmscen. Ämnena kan också 
ge möjlighet att sätta ord på känslor, öva sig i att kommunicera och att lyssna på 
andra. 

Centralt innehåll som kan vara aktuellt: 

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av värl
den. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, 
sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och 
erfarenheter. (Årskurs 1–3) 

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. (Årskurs 1–3) 

42 SEx- och SAMLEvNADSUNDERvISNINg I gRUNDSkoLANS TIDIgARE åR 



  

 

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, 
Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och 
myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. (Årskurs 4–6) 

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och 
begrepps nyanser och värdeladdning. (Årskurs 4–6) 

Engelska – kan liksom andra språkämnen öva lyhördhet, kommunikation och sätt 
att förmedla känslor, önskemål och vilja. I undervisningen kan eleverna få utforska 
hur man kan visa sitt intresse för någon, säga ja och nej eller fråga om någons 
åsikt. 

Centralt innehåll som kan vara aktuellt: 

Olika former av enkla samtal och dialoger. (Årskurs 1–3) 


Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga. (Årskurs 1–3 och 4–6) 


Åsikter, känslor och erfarenheter. (Årskurs 4–6) 


Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter. (Årskurs 4–6)
 

Samhällsorienterande ämnen och Samhällskunskap – kan ge kunskap om vad 
sexuella trakasserier och sexuella övergrepp är, hur man vet om man har blivit 
utsatt och hur man kan få hjälp. Kan också omfatta kunskap om begrepp som 
respekt och ömsesidighet, vilka rättigheter barn har och hur man kan uppträda 
respektfullt mot varandra. 

Centralt innehåll som kan vara aktuellt: 

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang. 

(Årskurs 1–3) 


Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället. (Årskurs 

4–6)
 
De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter 

i enlighet med barnkonventionen. (Årskurs 4–6) 
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Religionskunskap – kan utforska förväntningar på pojkar och flickor i olika si
tuationer, könsmönster som rör möjligheter att uttrycka känslor samt hur normer 
hänger ihop med kränkningar, exempelvis sexuella trakasserier. Genom att utforska 
begrepp som rätt och fel, grupptryck, respekt och ömsesidighet kan eleverna ges 
förutsättningar att handla ansvarsfullt. 

I ämnets syfte står att: 
[Undervisningen] ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla 
ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning. 

Centralt innehåll som kan vara aktuellt: 

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jäm
ställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. (Årskurs 4–6) 

Biologi – kan bidra med resonemang om kroppens gränser, personlig integritet och 
närhet. Hur kan man ta ansvar i en relation? 

Centralt innehåll som kan vara aktuellt: 

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställd
het, relationer, kärlek och ansvar. (Årskurs 4–6) 

”Vad är sexuella trakasserier? Det kan vara tafsningar, att någon rycker av 
handduken ’på skoj’ i omklädningsrummet eller ord som slampa, bögjävel 
och hora. Kunskap och nolltolerans från vuxna kan stärka eleverna i att de 
aldrig behöver stå ut med kränkningar.” Lärare 
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Jämställdhet
 

Jämställdhet kan lyftas ut som ett särskilt tema i undervisningen även om hela un
dervisningen både till upplägg och innehåll ska bygga på ett jämställdhetsperspek
tiv. Ett jämställdhetstema kan lyfta upp normer kring kön som finns runt omkring 
oss och dess konsekvenser i samhället. 

Hem och konsumentkunskap – kan arbeta med jämställdheten i praktiken. Hur 
ser det ut i vardagen, vem förväntas göra vilka sysslor? Vad kan ojämställdhet i 
hemmet leda till? 

I ämnets syfte står att: 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om, och ges möjligheter 
att reflektera över, jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet. 

Samhällsorienterande ämnen och Samhällskunskap – kan beröra jämställdhet ur 
ett samhällsperspektiv och dess koppling till lika rättigheter, makt, inflytande och 
utsatthet. Undervisningen kan utforska könsroller, historiska perspektiv, jämställd
het i skolan och jämställdhet i världen. 

Centralt innehåll som kan vara aktuellt: 

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamrat
skap, könsroller, jämställdhet och relationer. (Årskurs 1–3) 

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet. (Årskurs 
4–6) 

Biologi – kan koppla samman jämställdhetstankarna med naturvetenskapliga 
perspektiv på exempelvis biologiskt kön och sexualitet och de normer och föreställ
ningar som finns kring detta. 

Centralt innehåll som kan vara aktuellt: 

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställd
het, relationer, kärlek och ansvar. (årskurs 4–6) 
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Religionskunskap – kan behandla hur olika religioner och livsåskådningar, och 
deras olika riktningar, ser på jämställdhet och om detta har förändrats ur ett histo
riskt perspektiv. 

I ämnets syfte står att: 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner 
och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. 

Centralt innehåll som kan vara aktuellt: 

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jäm
ställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. (Årskurs 4–6) 
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Sex och samlevnad  
– en pusselbit i ämnesundervisningen  

I detta avsnitt presenteras ett antal av grundskolans ämnen, deras koppling till 
jämställdhet, sexualitet och relationer, liksom det centrala innehållets krav och 
möjligheter utifrån ett antal lärarperspektiv. En del citat förekommer där lärare ger 
exempel på hur de arbetat. Dessa ska endast ses som exempel på hur man i under
visningen kan lyfta perspektiv på jämställdhet, sexualitet och relationer. 

För respektive ämne är texten i det här stödmaterialet indelad i två huvudrub
riker: a) ämnets koppling till jämställdhet, sexualitet och relationer där fokus framför 
allt är på ämnets syfte och innehåll samt b) det centrala innehållets möjligheter där 
exempel ges utifrån skrivningar i det centrala innehållet. 

Kursplanernas struktur  
Varje kursplan inleds med en kort motivering till varför det enskilda ämnet finns i 
skolan. Därefter anges syftet med undervisningen i ämnet. Syftestexten är formu
lerad så att det tydligt framgår vilket ansvar undervisningen har för att eleverna ska 
kunna utveckla de kunskaper och förmågor som anges. 

Texten avslutas med ett antal långsiktiga mål som är uttryckta som ämnesspe
cifika förmågor. Dessa gäller för alla årskurser och ligger till grund för kunskaps
kraven. Målen sätter ingen begränsning för elevernas kunskapsutveckling – det går 
alltså inte att betrakta dem som något som slutgiltigt kan uppnås. 

I det centrala innehållet anges vad som ska behandlas i undervisningen. Innehål
let är indelat i kunskapsområden som i sin tur består av ett antal punkter. Kun
skapsområdena behöver inte motsvara arbetsområden i undervisningen, utan de är 
enbart ett sätt att strukturera innehållet i ämnet. Hur de olika innehållspunkterna 
hanteras i relation till varandra är något som lärare tillsammans med elever måste 
avgöra. Det centrala innehållet säger heller ingenting om hur mycket undervis
ningstid som ska ägnas åt de olika punkterna. I detta material ges exempel utifrån 
enskilda skrivningar i det centrala innehållet, men dessa bör med fördel behandlas 
i större sammanhang i undervisningen med fokus på de långsiktiga målen och 
förmågorna – både inom ämnet och i samverkan med andra ämnen. 

48 SEx- och SAMLEvNADSUNDERvISNINg I gRUNDSkoLANS TIDIgARE åR 



  SEx- och SAMLEvNADSUNDERvISNINg I gRUNDSkoLANS TIDIgARE åR 49 



   50 SEx- och SAMLEvNADSUNDERvISNINg I gRUNDSkoLANS TIDIgARE åR 



  

 

  

 

 

hem- och konsumentkunskap 

ÄMNETS KOPPLING TILL JÄMSTÄLLDHET, SEXUALITET OCH RELATIONER 

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hem-
met påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och 
naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor 
viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val 
som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. 

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hem-
met. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och 
kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet. 
Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om 
vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma 
resurser. 

Kursplanen i hem- och konsumentkunskap lyfter fram vikten av att eleverna 
utvecklar kunskaper om, och ges möjlighet att reflektera över, jämställdhet och 
arbetsfördelning i hemmet.58 En bakgrund till det är att Skolverkets nationella ut
värdering av grundskolan, NU03, visade att det finns traditionella könsskillnader i 
elevernas inställning till och föreställningar om arbetet i hemmet och arbetsfördel
ning vilket blir tydligt i hem- och konsumentkunskap.59 

Inom undervisningen aktualiseras en rad normer som exempelvis hur familjer 
och parrelationer bör se ut, arbetsfördelning av sysslor och syn på kost, träning och 
konsumtion utifrån ett könsperspektiv. Dessa normer kan problematiseras och ut
manas, och medvetna frågeställningar kan vidga perspektiven. Förväntas mammor 
och pappor laga lika mycket mat? Vem förväntas ha ansvar för tekniken hemma? 
Vad behöver man kunna om man själv vill sköta ett hushåll? Hur påverkas männ
iskor av reklam? Vem gör vad i en familj med två mammor? I undervisningen finns 
det gott om möjligheter att låta en mångfald av relationer återspegla sig. 

      I ämnet finns även ett centralt hälsoperspektiv med tydliga kopplingar till 
jämställdhet, sexualitet och relationer. Jämställdhet i samhället ger människor fler 
möjligheter att vara den de vill vara. Skönhetsideal, dieter och reklam påverkar 
människors kosthållning, livsstil och självkänsla. Träning och idrottande kan vara 
en viktig aspekt av identiteten, och ett sätt att umgås, men behöver ske på sätt som 

58. Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap, Skolverket, 2011. 

59. Ibid. 
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får individen att må bra. Andra aspekter, som rätten till integritet och egentid, fa
miljeliv, värdet av vänner och skillnaden på positiv och negativ ensamhet, är också 
nära knutna till en god hälsa. 

DET CENTRALA INNEHÅLLETS MÖJLIGHETER  

Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation. (Årskurs 1–6) 

Barn i åldrarna 8–12 år kallas mycket populärt för tweenies eller 
tweenagers och understryker att tonåren börjar tidigare än någon
sin. Namnet ger en hänvisning till att dessa barn är ”in between”, 
det vill säga mellan barn och tonåring. De har en hel del att säga till 
om hemma då de styr mycket av inköp av livsmedel, datorer, val av 
semesterort och nöjen. Denna grupp har blivit mycket av industrins 
senaste ”kelgrisar” och vi kommer säkert att se mycket mer av denna 
reklaminriktning i framtiden i Sverige.60 

Citatet är från en rapport av Nordiska ministerrådet som, med anledning av att 
övervikten bland barn har ökat, har undersökt reklam som vänder sig till barn. I 
rapporten ”Reklam funkar inte på mig...” visar de att internet innehåller mängder 
med reklam för ohälsosam mat som riktar sig till barn under 12 år. Av all reklam 
på de undersökta webbplatserna var hälften för godis, chips, läsk, glass och kakor. 
Ofta utformades reklamen som underhållning. På sju av tio sidor fanns seriefi
gurer, barnklubb, tävlingar, spel, kalastips, roliga historier och nedladdningsbart 
material.61 

Det kan vara svårt att skilja reklam från information, inte minst för barn. 
Reklambudskap till barn anspelar ofta på deras identitetsskapande och behov av 
tillhörighet och sammanhang, men kunskaper om hur reklamen är uppbyggd 
och påverkar människor kan hjälpa eleverna att möta dessa budskap på ett mer 
reflekterat sätt.62 Att undersöka reklam, inte minst sådan som riskerar att påverkar 
hälsan, kan passa för ett samarbete med undervisningen i idrott och hälsa. Utöver 
konsumtion av onyttig mat och godis, finns det värdefulla hälsoaspekter att upp
märksamma kopplade till skönhetsideal i media, hur kvinnor och män framställs 

60.	 Prinsessmuffins och chokladägg: En analys av livsmedelsreklam till barn, 2008:003, Nordiska ministerrådet, 2008. 

61.	 Ekström, Louise och Sandberg, Helena, ”Reklam funkar inte på mig...” i Unga, marknadsföring och internet, 
TN2010:502, Nordiska ministerrådet, 2010. 

62.	 Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap, Skolverket, 2011.  
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och hur olika produkter kopplas samman med en viss stil, livsstil eller identitet. 
Varför är det snygga och smala personer som gör reklam för läsk, gärna i ett spor
tigt och actionfyllt sammanhang? 

En lärare beskriver det värde hon ser i att undersöka reklamens budskap. 

– Reklamen förstärker de könsmönster och normer som redan finns 
i samhället. Exempelvis är det vanligt att samma produkt finns i två 
utföranden och förpackningar: en till killar, en till tjejer. Reklamen 
framställer dessutom det typiska tjejiga och det typiska killiga på ett 
positivt och eftersträvansvärt sätt. Eftersom reklamen kopplar vissa 
känslor, egenskaper och status till olika produkter eller intressen blir 
det svårare att välja utanför könsgränserna och normerna. Hur det 
här går till kan elever få undersöka, genom att granska reklamfilmer, 
undersöka leksakskataloger eller genom att besöka en butik. 

En annan lärare talar på samma sätt om hur det är möjligt att ge eleverna verktyg 
som gör att de kan identifiera konstruerade könsmönster. 

– Vad är det som gör att man tänker att en sak är till en kille respekti
ve en tjej? Det kan vara färger, attityd, mönster och innehåll. Kamrat
posten avslöjade nyligen att tidningen framöver skulle bli två: Romeo 
by KP och Little miss Juliet. De skrev att nästan alla andra magasin är 
uppdelade efter kön och att det är hög tid att också KP inser att det 
är för stor skillnad på tjejer och killar för att man ska kunna göra en 
bra tidning. Tursamt nog var det bara ett första april-skämt! Någon 
dag senare sa KP-chefen att det är ”helknasigt” att dela upp killar 
och tjejer på det där sättet. ”Vad man har för intressen och vad man 
vill läsa om har så klart inget att göra med vad man har för kön.” 
Exemplet är en bra utgångspunkt för samtal. Varför finns så många 
produkter i könskodade varianter, när det finns exempel på andra 
som inte gör en grej av köparens kön? Vilka konsekvenser och brister 
finns det med könskodade prylar, kläder, böcker och filmer? 
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Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra upp
gifter i hemmet. (Årskurs 1–6) 



Planering och organisering av arbetet i hemmet – som matlagning, städning, 
förberedelser av semestrar, däckbyte på bilen och omsorg om barn – kan studeras 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär att eleverna kan få kunskaper om, 
och ges möjlighet att reflektera över, hur arbetsuppgifter i hemmet fördelas mellan 
män och kvinnor. 

Varför finns det kopplingar mellan sysslor i hemmet och könsroller, och vilka 
konsekvenser får det? Eleverna kan intervjua äldre människor om hur det var när 
de var unga, studera historiska reklambilder eller målningar och jämföra villkoren 
och möjligheterna att arbeta och vara hemma med barn i olika länder. En historisk 
tillbakablick kan åskådliggöra att det inte var särskilt länge sedan det blev en själv
klarhet i Sverige att kvinnor fick utbilda sig och vara yrkesverksamma. Det är inte 
heller så länge sedan gifta kvinnor var omyndiga och maken var förmyndare. 

En lärare berättar att dennes elever har fått skriva texter där de funderar på vad 
som egentligen påverkar hur sysslorna i ett hem fördelas. 

– Handlar det om att man tittar på vuxna i sin omgivning och gör 
som dem? Blir vi påverkade av reklam och filmer? Gör man det som 
man själv känner sig duktig på, och vad påverkar i så fall vilka sysslor 
man lär sig från första början? Vilka lekar leker flickor respektive 
pojkar när de är små? Eleverna har många kloka tankar. De hänvisar 
till hur städleksaker säljs i rosa förpackning till flickor, och att inte 
så många pojkar leker med dockor, spisar och dammsugare. De har 
också själva uppmärksammat att könsuppdelade sysslor i hemmet 
utgår från att det är en man och en kvinna som lever ihop. De tycker 
av den anledningen att det är omodernt – de vill kunna bo själva i 
framtiden, och påpekar att alla inte är heterosexuella. 

Samma lärare menar att potentialen i hem- och konsumentkunskap är stor, efter
som ämnet ger alla elever möjlighet att testa på många olika sysslor. 

– Vi kan diskutera hur vi i gruppen ska fördela sysslor mellan oss, 
och hur vi försäkrar oss om att fördelningen blir rättvis och inte 
görs utifrån föreställningar om kön. Alla elever får göra allt, givetvis, 
men det kan ändå krävas att jag är aktiv och uppmuntrande – och 
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inte minst ställer utforskande frågor. Pojkarna behöver få testa att 
vara pyssliga och dekorera en tårta, tjejerna kan behöva bli lockade 
att testa andra roller än de är vana vid. De kan också behöva hjälp 
med att få upp ögonen för hur märkliga och specifika normerna 
kring hemarbetet faktiskt är. Som att kvinnor förväntas laga mat, fast 
männen förväntas grilla på sommaren. Kvinnor förväntas städa, men 
männen kanske förväntas byta en propp i proppskåpet, laga toaletten 
eller installera diskmaskinen. När vi kommer ner på detaljnivå blir 
det tydligt hur galet det är att vi har föreställningar om vem som ska 
göra vad, när och hur. Bara det faktum att jag med självklarhet låter 
alla testa alla sysslor blir ett sätt att ifrågasätta de föreställningar som 
säger att vissa sysslor är manliga respektive kvinnliga. 

Statistik visar att barn i åldern 10–18 år hjälper till lika mycket hemma, men 
flickor uppger att de i större utsträckning brukar bädda, städa, laga mat till fler än 
sig själva eller hjälpa till med tvätten. Pojkar hjälper i större utsträckning till med 
utomhusarbete.63 Exempel ur elevernas egen vardag, som att reflektera över vem 
som gör vad i deras eget hem och vad de själva brukar hjälpa till med, kan vara ett 
sätt att göra resonemangen mer begripliga. Vilka krav ställs på barnen i det egna 
hemmet? Ser förväntningarna likadana ut på flickor och pojkar? Vad hjälper man 
själv till med, och har man tankar om hur sysslorna hemma kunde fördelas på ett 
annat sätt? 

Måltidens betydelse för gemenskap. (Årskurs 1–6) 

Hemmet är en plats där en stor del av det sociala livet tar plats. Där finns i många 
fall de personer som är viktiga i ens liv, som familjemedlemmar och vänner. Histo
riska studier visar att människor inom alla kulturer och samhällsklasser har använt 
måltiden som social kulturbärare. Genom att äta tillsammans uttrycker människor 
att de hör ihop; de utvecklar och vidmakthåller relationer och bekräftar samhörig
het. I undervisningen i hem och konsumentkunskap utvecklar eleverna kunskaper 
om detta. De har även goda möjligheter att själva få erfarenheter av gemenskap 
under måltider i undervisningen.64 

63.	 Fler flickor städar rummet, Statistiska centralbyråns statistik, artikelnummer 2012:98, Statistiska centralbyrån, 
2012. 

64.	 Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap, Skolverket, 2011. 
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Måltider och mat har dessutom ofta en central roll vid högtider och i olika tra
ditionella eller religiösa sammanhang. En lärare berättar att hon brukar bygga ett 
tema kring det faktum att vi ofta samlas kring mat – både i familjen, när man vill 
lära känna en ny person och när man vill uppvakta någon. 

– Det som är det spännande är att vi ser olika saker framför oss, 
beroende på vad vi tänker oss ska hända i situationen. Eleverna får as
sociera kring ett antal olika sammanhang, som en filmkväll, en lyckad 
dejt, en pizza på den lokala pizzerian och fredagsmys. Vad kommer 
de att tänka på? Vilka är där? Vilka känslor förväntas höra till situa
tionen? De får också resonera kring hur mat kan användas för att nå 
olika syften. Kan känslor uttryckas med matens hjälp? På vilket sätt 
kan en viss stämning skapas i samband med en måltid? 

Det är möjligt att visa kärlek, omtanke, intresse och vänskap med hjälp av mat, 
godis, bakverk eller olika arrangemang, som att bjuda på fika, ge bort choklad eller 
baka en kaka till någon. En lärare berättar att eleverna lyfter fram att själva matlag
ningen eller bakningen är ett sätt att umgås. 

En lärare låter eleverna fundera på vad ordspråk och citat som har med mat att 
göra kan betyda. 

– ”Fastän det är väldigt gott att äta honung, så finns det ett ögonblick 
alldeles innan man börjar äta den som nästan är ännu bättre”, säger 
Nalle Puh. Det citatet brukar leda till samtal om förväntan, och om 
hungerns och längtans betydelse. ”Hellre äta gröt tillsammans än 
oxfilé ensam” är från filmen Tillsammans. Vad är det egentligen som 
skapar det värdefulla i situationen? Kanske är att ge tid åt varandra 
och prata om dagen som har varit viktigare än vad som ligger på tall
riken. ”Närma dig köket och kärleken med mod” vet jag inte var det 
kommer ifrån, men det brukar leda in på samtal om att kärlek kan 
vara både viktig och svår. 
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Språk: Svenska, svenska som andraspråk, engelska  
och modersmål 

ÄMNESOMRÅDETS KOPPLING TILL JÄMSTÄLLDHET, SEXUALITET  
OCH RELATIONER 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera 
och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker 
känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha 
ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och 
verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och 
språk möts.65 

Genom undervisningen i svenska och svenska som andraspråk ska eleverna ges 
förutsättningar att till exempel utveckla sin förmåga att formulera sig och kom
municera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika 
syften, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang och söka 
information från olika källor och värdera dessa.66 

Undervisningen i svenska och svenska som andraspråk ska stimulera elevernas 
intresse för att läsa och skriva. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skil
da medier. Forskning visar att det kan vara viktigt om elever känner igen sig i de 
texter som behandlas i undervisningen. Det innebär dock inte att texterna måste 
handla om personer i samma ålder eller av samma kön som de själva. Texterna ska 
istället göra det möjligt att möta andra personer och andra sätt att leva. Igenkän
ningen kan till exempel ligga i en känsla. De texter man använder i undervisningen 
ska spegla de frågor man arbetar med i klassen och ge eleverna möjlighet att vara 
aktiva deltagare i samtal om viktiga frågor.67 Texter som är en del av elevernas 
vardag kan vara webbtext, serietidningar, sånger, bloggar och böcker. Arbetet med 
jämställdhet, sexualitet och relationer kan även genom underlag, innehåll och upp
gifter integreras i de delar av språkundervisningen som handlar om eget skrivande. 

65.	 Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Utbild
ningsdepartementet, 2010.  

66.	 Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Utbild
ningsdepartementet, 2010.  

67.	 Vasquez, Vivian (2010). Getting beyond ”I Like the Book”. Creating Space för Critical Literacy in K-6 Classrooms. 
Second Edition. Newark, Delaware: International Reading Association, Inc. 
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I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika 
tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av 
texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar 
att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. I 
litteraturen återkommer tankar om kärlek, identitet och relationer i många verk 
och dessa teman finns representerade i alla litterära epoker och genrer. Genom att 
ta in litteratur från olika kulturer och tider samt arbeta gemensamt över språkäm
nesgränserna kan man få in fler perspektiv på kärlek, jämställdhet, sexualitet och 
relationer. Detta kan ge ytterligare reflektioner och större förståelse kring dessa 
frågor och också bidra till igenkänning och stärkt identitet hos de elever som har 
erfarenheter av att leva på olika platser, både inom och utanför Sverige. 

Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man 
kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska elev
erna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket. Hur man pratar om 
jämställdhet, kön, sexualitet och relationer kan skilja sig åt i olika sammanhang 
och de ord och uttryck man väljer har olika laddning för olika personer. 

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 
i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska 
används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och 
för skilda syften. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och 
skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift 
och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.68 Hur 
benämner man och pratar om familjen, relationer, kärlek, vänskap, identiteter och 
sexualitet på engelska? 

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla för
mågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. 
Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och 
förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i 
sammanhang där engelska används. Det skulle kunna handla om villkor för pojkar 
och flickor, hur samhället ser på relationer och familjebildning eller om olika 
identitetsuttryck är vanliga. Engelskspråkig populärkultur kan diskuteras utifrån 
ett köns-, identitets- eller relationsperspektiv, som hur kärleksrelationer skildras i 

68.	 Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Utbild
ningsdepartementet, 2010.  
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tecknade filmer eller hur könsmönster ser ut i dataspel, böcker och tv-serier. 
Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna bland annat ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal 
och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, läsa 
och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och reflektera över 
traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet 
talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden. Precis som i svenska, svenska 
som andraspråk och engelska finns många möjligheter att arbeta med jämställdhet, 
sexualitet och relationer som underlag till uppgifter som ska utveckla det talade 
eller skrivna språket och i jämförelser rörande traditioner, samhällsfrågor och kul
turella mellan områden där modersmålet talas och svenska förhållanden. 

DET CENTRALA INNEHÅLLETS MÖJLIGHETER  

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar 
av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, 
lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser 
människors upplevelser och erfarenheter. (Svenska, årskurs 1–3. Likvärdigt 
innehåll finns i Svenska som andraspråk och Modersmål årskurs 1–3) 

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, 
från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, 
dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och 
livsfrågor. (Svenska, årskurs 4–6. Likvärdigt innehåll finns i Svenska som an
draspråk och Modersmål årskurs 4–6). 

Boksamtal kan bli en central del av sex- och samlevnadsundervisningen. Samtal 
om identitet, kärlek och relationer är ämnen som eleverna kan identifiera sig med 
och engagera sig i. På flera skolor studerar eleverna könsmönster i böcker. ”Det 
arbetet kan påbörjas i årskurs ett”, säger en lärare. 

– Varför tror ni att draken är en kille? Kan häxan vara en gubbe? 
Kanske är stora stygga vargen en tjej? I Muminböckerna och Nalle 
Puh har karaktärerna olika specifika egenskaper. Skulle alla kunna 
vara flickor och pojkar? Eleverna kopplar ofta könstillhörighet till 
kläder och ögonfransar, men då pratar vi om det och sedan ritar vi 
ögonfransar på alla karaktärer – killar har ju faktiskt också det! Böck
er om prinsar och prinsessor är bra utgångspunkter för samtal om 
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möjligheter bortom könskategorierna. Barnen får hitta på varianter 
av kända sagor och testa att byta flickorna mot pojkarna, eller berätta 
en saga där alla har samma kön. Hur blir det? 

Läraren menar att hon, förutom att ställa utmanande frågor, visar på alternativ och 
försäkrar sig om att eleverna tar del av olika slags berättelser. 

– Det kan vara de Bamsetidningar som handlar om när Lille Skutts 
bror Happ flyttar ihop med killkaninen Sixten och de adopterar 
kaninbarnet Suddan. Det kan också vara att berätta för eleverna att 
Nicke Nyfiken från början var en flickapa som hette Fifi. Hon döptes 
om i den amerikanska översättningen. Varför det? 

Skönlitteratur kan vara en bra utgångspunkt för att fördjupa samtal och hitta 
öppningar för nya perspektiv kring sexualitet och relationer. Genom en öppen 
läsning och i samtal med klasskamraterna kan eleven förstå sig själv på ett nytt sätt 
men också ta del av hur andra har tolkat en text och därigenom få insikt om att 
människor kan uppfatta samma situation på olika vis. Fiktionen kan ge utrymme 
för distans till den egna verkligheten och göra det möjligt att tala om komplicerade 
frågor som ligger nära eleven, utan att denna behöver lämna ut sig själv. En ökad 
förståelse för andra människors livsvillkor, och att genom litteraturen ha tagit del 
av andras livsöden, kan vara till nytta i det verkliga livet.69 Så här säger en lärare: 

– Boksamtalen leder oss in på frågeställningar som är levande i 
elevernas egna liv: Är det okej med vita lögner? Kan man ”göra slut” 
med en kompis? Varför tror alltid folk att en kille och en tjej som är 
kompisar egentligen är kära? Kan man ha fler än en bästis? 

En annan lärare ser möjligheter i den trend med piratböcker som briserade för 
några år sedan. 

– För ett par år sedan gavs det ut ett stort antal böcker om pirater och 
sjörövare. Alla elever väljer böcker inom temat, och det ger spännande 
möjligheter till samtal om frihet, hjälteideal, drömmar om framgång – 

69.	 Undervisning i sex och samlevnad – ett idématerial, Wallin, Anna; Bengtsdotter Katz, Viktoria; Hermansson 
Adler, Magnus; Katz, Olle; Lustig, Florentina och West, Eva, Göteborgs universitet, 2012. 
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och inte minst könsmönster. Det är många tjejer som är pirater i böck
erna. En del har gått in i manliga könsroller och tagit över dem, andra 
kombinerar det klassiskt feminina och maskulina. Sjörövarböckerna 
ger också möjlighet att prata om vänskap och familj. Piraterna själva 
menar att de är varandras familj, och definierar familjer som människ
or som ger varandra trygghet och stöd. Några lämnar sina biologiska 
familjer för att söka nya. Att hjälten inte klarar sig själv utan behöver 
sina vänner är också ett tema att samtala kring. Kanske är inte genrelit
teraturens enda budskap att ensamma starka manliga hjältar ska rädda 
världen? Våra läsningar visar nya ideal som handlar om att vänner och 
närhet kan komma före individualism och berömmelse. 

Samma lärare nämner att hon försöker göra sina elever till aktiva läsare. ”Det är 
alltid möjligt att göra alternativa tolkningar, att se nya och andra saker och att 
ifrågasätta de sätt man först uppfattade något på.” Hon vill på så sätt göra eleverna 
rustade att möta de värderingar som kulturen kan förmedla. 

– En stor del av populärkulturen är likformig och kommer från USA. 
Eftersom den skapar mening för människor är det farligt att den är 
heteronormativ och könskonservativ. Som lärare har jag därför ett 
ansvar att ifrågasätta den. Jag vill att läsningen för eleverna ska vara 
ett samtal mellan den värld de känner, och den värld de önskar. 

TJEJBÖCKER OCH KILLBÖCKER? 
Hur böcker lanseras som tjejböcker respektive killböcker kan eleverna un
dersöka genom att studera omslag, ta reda på vem som är huvudkaraktär 
och vad böckerna handlar om. Vilka problem finns det med detta? Att pojkar 
generellt avvisar ”tjejböcker”, medan flickor läser böcker från olika samman
hang och genrer, kan ses som ett jämställdhetsproblem. Så här säger en 
lärare: 
– Killar vill helst läsa böcker med killar i huvudrollen, medan tjejer läser om 
både killar och tjejer. Att killar sällan testar tjejers position, eller tar del av 
erfarenheter som skildras av kvinnliga karaktärer, är ett problem. Alla älskade 
Harry Potter, men hade de gjort det om Harry varit en tjej? Flickors breda > 
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>	 läsande övar dem i rollövertaganden, de blir duktiga på att leva sig in i andra 
människors känslor. Pojkar behöver också öva på det. Å andra sidan kan man 
kanske se ett trendbrott. Framtidsdystopier, fantasy och sci-fi är genrer som 
killar brukar läsa. Några av de senaste stora succéerna, som Hungerspelen, 
Cirkeln-trilogin och Divergent, har haft tjejer i huvudrollerna. 
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Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 
(Svenska, Svenska som andraspråk och Modersmål, årskurs 1–3) 

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 
Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. (Svenska, Svenska som andra
språk och Modersmål, årskurs 4–6) 

Åsikter, känslor och erfarenheter. (Engelska, årskurs 4–6)  

I anslutning till dessa centrala innehåll kan undervisningen ta upp hur man ut
trycker intresse, kärlek eller uppskattning för någon. Hur kan man säga att någon 
är fin, på svenska, engelska eller modersmål? Hur beskriver man det där pirret i 
magen när man träffar någon man tycker om? Eleverna kan också få undersöka 
hur olika känslor skildras i dikter, låttexter och skönlitteratur. 

En lärare använder en övning som hon kallar ”Hur säger man …?” 

– Att uttrycka sina känslor eller sin vilja är inte alltid helt lätt. Hur 
säger man att man inte är kär längre? Att man vill att föräldrarna 
alltid knackar om dörren är stängd? Att man har fått mens, eller vill 
köpa en bh? Hur säger man till någon att man älskar den? Eller att 
man blir ledsen när kompisarna retar en? Eleverna får fundera på 
olika sätt att uttrycka sig och sedan testa förslagen i rollspel. 

Eleverna ska få möjlighet att utveckla och fördjupa sin ord- och begreppsförståelse 
på svenska, engelska och eventuellt modersmål. I sex- och samlevnadsundervis
ningen förekommer många ord som kan behöva förklaras. Ord som på olika sätt 
har med sexualiteten att göra är vanliga i deras vardag, men det kan finnas stora 
skillnader i gruppen gällande vilka ord eleverna kan och förstår. I en skola fick 
eleverna göra ett sex- och samlevnadsspel. 



   

– Ett memory – med ord som blygdläpp, mens, hångla, familj, sam
lag, finnar, lesbisk, svartsjuk, hetero, transperson, sambo, målbrottet, 
hormoner, partner och fantasier – ligger i klassrummet för den som 
vill spela på rasten. Eleverna fick börja med att skriva ner ord som de 
tyckte skulle finnas med, eller som de ville ha en förklaring på. Sedan 
fick de låna böcker på biblioteket, och använda ungdomsmottagning
ens hemsida, för att formulera förklaringar. Det här var ett bra sätt 
att komma in på olika slags frågeställningar som har med frågorna 
att göra. Vissa ord, som kärlek, skapade långa samtal eftersom klassen 
tyckte att det var svårt att enas kring en definition. Det i sig hade en 
pedagogisk poäng. 

Genom att prata om ord för känslor, erfarenheter, relationer, kroppsdelar och sexu
alitet får eleverna inte bara ett bredare språk, det monterar också ned lite av den 
tystnadskultur som kan finnas kring dessa frågor. Att skriva upp ord och synony
mer på tavlan och sedan diskutera dessa är ett enkelt sätt att komma in på samtal 
om ords laddning och huruvida de passar olika bra i olika sammanhang. Om sexu
ella ord och uttryck används i klassen kan en sådan metod användas för att skapa 
förståelse och avdramatisera orden. 

Att skriva upp de könsord eleverna kan på tavlan menar en lärare är ett bra sätt 
att avdramatisera könsorganen. 

– Vuxna kan ha problem med vissa könsord, trots att de kan vara 
neutrala, vanliga eller roliga ord i barngrupperna, och det är inte 
min sak att lägga värderingar bakom orden. Däremot kan vi föra 
samtal om att vissa ord kan kännas hemliga, privata eller äckliga. Det 
är eftersträvansvärt att alla elever hittar ord som känns bekväma att 
använda och när vi skriver upp ord för snippan och snoppen visar jag 
att det går att prata om könen. 

Att studera ord och uttryck kan också vara ett sätt att synliggöra den syn på 
jämställdhet, sexualitet och relationer som finns i samhället. Om elever på skolan 
på ett nedsättande sätt använder ord som hora, blatte, bög, miffo och cp kan det 
vara relevant att prata om hur de orden hänger samman med normer i samhäl
let. Det är ovanligt att man hör orden hetero eller funktionsduglig som skällsord. 
Det illustrerar att vissa grupper i samhället har högre status än andra. Att säga att 
någon ”gråter som en tjej” eller ”klär sig bögigt” handlar ofta om att koppla sam
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man något man anser dåligt med något som har med kvinnor och homosexuella 
att göra. Även på engelska finns det många ord som används nedsättande, och som 
dessutom kan vara integrerade delar av etablerade subkulturer. När sådana exempel 
dyker upp ges möjligheter till värdefulla samtal. 

Att undersöka könsneutrala och könsmarkerande ord, som fröken, brandman, 
sjuksköterska, damfotboll, pojkvän, partner och hen, kan vara andra sätt att prata 
om språkets möjligheter och begränsningar. Samtal om ord som queer och hen kan 
också omfatta kunskap om varför orden har uppkommit och hur de används. 

De ord och begrepp på engelska som kan kopplas till ämnesområden som är 
välbekanta för eleverna är många. Det kan exempelvis handla om ord för kropps
delar, känslor och sexualitet. Så här säger en lärare: 

– Eleverna har frågor om ord som straight, gay och lesbian, men 
också sexuella ord och nedsättande ord som används om killar och 
tjejer. First base och second base är vanliga uttryck i romantiska kom
edier och eftersom de inte har någon motsvarighet i vare sig svenskan 
eller den svenska dejtingkulturen, kan de leda till samtal om före
ställningar om hur man kan visa intresse, hur man blir ihop eller hur 
man vet att någon gillar en. Vad är puss, kyss och hångel? Finns det 
sådant, som att kramas, som man måste göra i en kärleksrelation? 

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. (Svenska 
och Svenska som andraspråk, årskurs 1–3) 

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslags
böcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet. (Svenska och 
Svenska som andraspråk, årskurs 4–6) 

Att hitta åldersanpassade och relevanta svar på frågor som rör kropp och sexualitet 
kan vara svårt, inte minst på internet. Att utveckla en förmåga att söka informa
tion från olika källor och att kritiskt granska dessa ger eleverna möjlighet att själv
ständigt finna svar på sina frågor. Tips om sidor på nätet och böcker på biblioteket 
som kan ge svar på frågor om kroppen, känslor och sexualitet hjälper inte bara 
elevernas med deras funderingar – de visar också att läraren har förståelse för att 
sådana funderingar kan finnas, och att rätt information är viktigt, och kan sänka 
tröskeln för samtal som handlar om känsliga ämnen. Läraren kan tillsammans med 
eleverna undersöka sidorna, resonera om vad texterna betyder och vilken informa-
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tion de får när de läser. Undersökande uppgifter där eleverna får botanisera på 
webbsidan kan öka deras förmåga att senare hitta svar själva. 

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang. (Modersmål, 
årskurs 1–3) 

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med 
svenska seder, bruk och traditioner. (Modersmål, årskurs 4–6) 

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 
används. (Engelska, årskurs 1–3) 

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områ
den där engelska används. (Engelska, årskurs 4–6) 

I anslutning till dessa centrala innehåll kan eleverna få jämföra livsvillkor, kultu
rella företeelser, familjeliv och vardag på olika platser i världen. Vilka högtider firas 
och varför? Är villkoren olika för pojkar och flickor – och finns det skillnader inom 
landet eller området? Hur ser klädmodet ut generellt? Får eleverna sexualunder
visning? Att följa nyhetsrapporteringen på en tidningssajt kan vara ett sätt att få 
inblick i aktuella samhällsfrågor. Samtalen kan också utgå från en film om exem
pelvis mobbning eller olycklig kärlek. 

På en skola arbetar eleverna i engelska, svenska och samhällsorienterande ämnen 
med ett tema om barndomen och hur det är att vara barn. 

– I engelskan skriver vi ner ord och meningar som beskriver hur 
eleverna tror att det är att vara barn i ett land där språket talas. Hur 
mycket, och vad, får barnen bestämma över? Vad gör barnen på 
fritiden? Vad är likt och olikt i jämförelse med hur det är i Sverige? I 
samhällsämnena får eleverna lära sig om barnkonventionen och barns 
rättigheter och prata om hur man sett på barn under olika historiska 
perioder. I svenskan har de högläsning av någon bok som skildrar 
barndomens mödor och drömmar, nu senaste läste de Kalle och chok
ladfabriken. 
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musik  

ÄMNETS KOPPLING TILL JÄMSTÄLLDHET, SEXUALITET OCH RELATIONER 

I musikundervisningen kan eleverna få möjlighet att utveckla sin kreativitet, 
musikalitet och tilltro till sin förmåga att sjunga och spela. Musik kan också bidra 
till identitetsutvecklingen och vara en betydelsefull väg till social gemenskap.70 Att 
spela och sjunga tillsammans övar även samspel och förmågan att interagera med 
lyhördhet. 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflekte
ra över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet 
med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att 
eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl 
den egna som andras. 

Grundskolans personal har i enlighet med läroplanens skrivningar ett uppdrag 
att motverka traditionella könsmönster. Både musikproduktion och musikkon
sumtion präglas av könsmönster. Det finns förväntningar på vem – i fråga om kön, 
ålder och etnicitet – som ska skapa vilken sorts musik, men också på uttryckssätt 
och klädval vid musikframträdanden. Musikvideor visar ibland de olika uttrycks
sätt som är tillgängliga för män respektive kvinnor. Musikstilar, och möjligheterna 
att uttrycka intresse för dessa, har också kopplingar till kön. Det kan vara svårt för 
en elev att berätta att man gillar musik som helt bryter mot det förväntade. Även 
mellan instrument och kön finns det stereotypa samband. Eleverna kan i under
visningen få resonera kring dessa strukturer och uppmuntras att fritt utforska olika 
instrument, genrer och uttryckssätt. 

I kursplanen står det att eleverna ska få analysera och samtala om musikens 
uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Det kan exempelvis 
innebära att bekanta sig med tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk från olika 
kulturer och tider. Läraren kan aktivt välja verk och personer som visar musikpro
duktionens bredd. Genom att välja hiphop av kvinnliga artister, band med både 
manliga och kvinnliga medlemmar och låtar som handlar om samkönad kärlek 
bidrar läraren till att utmana begränsande normer. 

Att musikundervisningen omfattar arbete med jämställdhet och normer tycker 
den här läraren är självklart: 

70.	 Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Utbild
ningsdepartementet, 2010.  
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– En sak jag tar upp är att könsfördelningen på festivaler fortfarande 
är otroligt ojämn, männen är i stor majoritet på scenerna. Varför är 
det så? Ibland säger eleverna att tjejer är sämre på att ta för sig, och 
att de inte tror på sig själva. Det är antagligen en del av sanningen, 
men det är viktigt att också prata om de normer som påverkar tjejers 
möjligheter. Vi brukar se Lukas Moodyssons film Vi är bäst och prata 
om ordet ”tjejband” och hur tjejer som tar plats i musikvärlden blir 
bemötta. 

En annan lärare resonerar kring sin roll som pedagog. 

– Om jag bara kör låtar av manliga rockmusikhjältar, vilka signaler 
sänder jag ut då? Jag tror att jag upphöjer männens musikproduk
tion, men också gör det svårare för killar som kanske vill sjunga i kör 
eller spela banjo. Det handlar om hur jag i musiksalen kan kommu
nicera att här jobbar vi med musik som är tillgänglig för alla. 

Musikämnet har kopplingar till identitet och självkänsla. Med musik kan en indi
vid förstärka och kommunicera sin bild av sig själv. En persons musikintresse eller 
musiksmak kan utgöra en del av identiteten och medföra känslor av samhörighet 
med andra. Musikens identitetsskapande möjligheter fungerar emellertid både 
stärkande och begränsande. Om detta skriver Ann Werner i Rundgång. Genus och 
populärmusik: 

I tjejernas kompisgrupper fanns tydliga mönster för vilken musik 
man skulle lyssna på, hur man skulle klä sig och bete sig för att 
uppfattas vara innehavare av en önskvärd smak och därmed passa in. 
Det dröjde inte särskilt länge förrän jag förstod vilka låtar tjejerna 
tyckte var rätt och vilka låtar man fick skämmas för, vilka artister som 
ansågs coola och vilka man inte erkände att man lyssnade på.71 

Ett exempel på detta verkar vara hiphop som kodas mer seriös och manlig medan 
R’n’B, speciellt framfört av kvinnliga artister, ses som mer feminint och ytligt. 
Flickorna i Ann Werners undersökning kryddade sitt R’n’B-intresse med hiphop 
för att få mer status, men undvek att lyssna på för mycket hiphop med risk för 

71. Werner, Ann, ”Tolerant, fri och feminin” i Rundgång. Genus och populärmusik, Makadam förlag, 2009. 
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att anses ”grabbiga”. Undersökningen visade också att de flickor som lyssnade på 
icke engelskspråkig musik från familjens hemländer, Sverige undantaget, ansågs 
ha starka band till sin familj och familjetraditioner och de riskerade därmed att i 
mindre utsträckning stämplas som sexuellt utmanande eller maskulina.72 

DET CENTRALA INNEHÅLLETS MÖJLIGHETER  

Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på 
musik. (Musik, årskurs 1–3) 

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på männis
kan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i 
olika rituella sammanhang. (Musik, årskurs 4–6) 

Att musik berör människan råder det ingen tvekan om. Musik kan 
framkalla kroppsliga förnimmelser såsom gåshud eller värme, inge 
känslor av välbehag eller obehag – men också väcka funderingar.73 

Musik kan vara ett sätt att drömma sig bort, glädjas, sörja eller längta. Den är ett 
sätt att uppleva men också ett redskap för att visa känslor och förmedla idéer och 
tankar. Det finns många sätt att utforska vilka känslor och tankar som olika musik
stycken väcker hos eleverna. I samarbete med bildundervisningen kan eleverna 
få måla de tankar, känslor och bilder som framkallas när de lyssnar på musik. I 
språkämnena kan de skriva texter eller dikter med ett musikstycke som inspiration. 
En lärare arbetar med associationsövningar: 

– Jag spelar upp olika stycken och eleverna får på små lappar skriva 
ner de ord eller intryck de får. Det kan vara sådant de kommer att 
tänka på som färger, bilder, symboler och känslor. Sedan får de sätta 
upp sina lappar bredvid klasskompisarnas så att vi skapar ett moln 
av associationer för varje stycke. Får vi samma tankar och känslor av 
samma slags musik? Vad skiljer sig åt? Vad kan det finnas för skäl till 
att vi uppfattar musik på likartade eller olikartade sätt? 

72. Ibid. 

73. Kommentarmaterial till kursplanen i musik, Skolverket, 2011.  
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Genom att studera hur musik används i filmer eller köpcentrum kan eleverna 
få förståelse för att musik kan påverka människors sinnesstämning och ibland 
används aktivt för att till exempel få oss att köpa något. Men människor kan också 
själva välja att använda musik för att höja sin egen motivation, slappna av eller för 
att skapa stämning på en fest eller i en romantisk situation. Musikens förmåga att 
konkretisera, locka fram och förstärka upplevelser rör också det privata. Exempel
vis har många erfarenheter av att ett särskilt musikstycke kan framkalla minnen 
från ett sommarlov eller en förälskelse. 

Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck 
kan samspela. (Musik, årskurs 4–6) 

Att föra samman musik med bild, dikt, text eller filmsekvenser är ett sätt för elev
erna att utforska hur man kan förmedla känslor och budskap med musik. 

– Vi brukar inleda arbetet med att titta på reklamfilmer och reso
nera kring vad musiken vill få oss att känna eller tänka. Vad händer 
om man byter låt till en reklamfilm? Sedan får eleverna själva välja 
musik till en dikt, ett politiskt budskap eller en dialog. Vad vill de 
lyfta fram? Vilka känslor vill de förmedla? Hur tänkte de när de löste 
uppgiften? 

Forskning visar att barn, och inte minst ungdomar, genom musik kan utveckla 
ett språk som handlar om deras upplevelser av att vara unga just nu, något 
som innefattar såväl existentiella, moraliska och etiska frågeställningar som 
lustbetonade, exhibitionistiska och berättande teman.74 

74. Kommentarmaterial till kursplanen i musik, Skolverket, 2011. 
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Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däri
bland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i 
svensk och nordisk barnvisetradition. (Musik, årskurs 1–3) 

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musika
liska karaktärsdrag. (Musik, årskurs 4–6) 

I musikundervisningen finns möjligheter att på ett konkret sätt beröra ungdoms
kulturer. Musikkultur är bärare av normer i samhället och kan berätta om synsätt 
på kärlek, familj, sexualitet, kvinnor och män. Exempelvis kan musiken förmedla 
en heteronormativ bild av kärlek som hyllar en viss slags förälskelse, tvåsamhet och 
relationsskapande. Hur kärlek formuleras i den musik de själva lyssnar på är något 
eleverna kan undersöka. 

– Vilka ord används för att beskriva kärlek? Vilka teman är vanli
gast? Skiljer sig låtar åt som framförs av manliga respektive kvinnliga 
artister? Inom olika genrer? Finns det kärlekslåtar som handlar om 
samkönad kärlek? Mina elever har fått skriva listor på de ord som 
används för att beskriva män och kvinnor i kärleksmusik. Beskrivs 
de på samma sätt? Vi pratar också om hur skildringarna påverkar oss. 
Eleverna menar att musiken speglar verkliga känslor, men att den 
bild av romantik som uppmålas är överdriven. De tror att många kan 
vara kära utan att känna fullt så starkt och mycket, och att musiken 
kanske får oss att ställa för höga krav på kärleken. 

Jämförelser kan också göras mellan musik från olika länder, kulturer och tidspe
rioder. Har synen på kärlek, kvinnor och män förändrats genom tiderna? Möjlig
gör musiken könsöverskridande uttryck? Hur beskrivs relationer i musiken i olika 
länder? 

– Låttexter kan innehålla rasism, homofobi och kvinnoförakt. Ibland 
anses sådana uttryck härröra från en jargong inom en viss subkultur, 
men det gör dem inte mindre problematiska eller mindre viktiga att 
resonera kring. Varför är det människor som är icke-vita, icke-hete
rosexuella och just kvinnor som beskrivs på dessa sätt? På vilka sätt 
hänger det samman med diskriminerande normer i samhället? 
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Den musik eleverna lyssnar på berör även sexualitetens område, sexualiteten kan 
finnas närvarande i låttexter och inte minst i scenspråk och musikvideor. Det kan 
väcka tankar och funderingar hos eleverna som undervisningen kan bidra till att 
processa. De utseendeideal som förmedlas inom musikområdet kan undersökas 
och problematiseras exempelvis i samarbete med idrott och hälsa, bild och slöjd. 
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Idrott och hälsa 

ÄMNETS KOPPLING TILL JÄMSTÄLLDHET, SEXUALITET OCH RELATIONER 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsi
diga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. 
Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den 
fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska 
även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om 
hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, 
genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen 
också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges 
förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. 

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors 
välbefinnande. Att lyfta fram olika aspekter av begreppet hälsa är en del av ämnet 
idrott och hälsa och i det arbetet ska könsmönster och identitet beröras. Undervis
ningen kan bidra till att skapa en medvetenhet om till exempel identitetsskapande 
i idrottsutövande, reproduktion av traditionella könsmönster, psykiskt välbefin
nande och kringliggande problematik som till exempel gäller kön och könsuttryck. 

Inom idrotten och hälsoområdet finns det begränsande normer som undervis
ningen har potential att utmana. Det kan ske genom samtal om hur kön påverkar 
hur man upplever sitt utseende, att mäns idrottande ges större utrymme i medier 
eller att en stor del av idrottandet görs i könsseparata sammanhang. I vilket lag ska 
man spela om man inte känner sig som vare sig tjej eller kille? Hur kan det vara att 
berätta att man är homosexuell i idrottsvärlden? 

Inom idrotten premieras ofta maskulina egenskaper, vilket blev tydligt i den 
undersökning75 som Gymnastik- och idrottshögskolan genomförde på uppdrag av 
Skolverket. Rapporten visar att undervisningen i idrott och hälsa generellt ”domi
neras av en maskulin norm”, övningarna kan ibland anses vara ”killövningar” där 
pojkarna får demonstrera hur man ska göra samt att det förekommer en så kallad 
”hämmande välvillighet” gentemot flickor i form av att de ibland befrias från vissa 
moment. Undervisningen signalerar att fysiska egenskaper som brukar förknippas 
med maskulinitet – styrka, uthållighet, snabbhet, spelförståelse, bollkontroll och 
”att vilja” värderas högre än egenskaper som brukar förknippas med femininitet, 

75.	 Jämställda villkor i idrott och hälsa – med fokus på flickors och pojkars måluppfyllelse, Larsson, Håkan (red.), 
Gymnastik- och idrottshögskolan, 2010. 
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som rörlighet, koordination, expressivitet, estetik och reflektion. Enligt rapporten 
från Gymnastik- och idrottshögskolan kan man genom att arbeta utifrån syftes
formuleringarna och det centrala innehållet i ämnet idrott och hälsa motverka de 
traditionella könsmönstren. I rapporten betonas bland annat vikten av att se över 
lektionernas innehåll och arbetsformer. 

I läroplanen står det att skolan ska ge utrymme för eleverna att pröva och ut
veckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.76 Som lärare 
kan man fundera över de exempel man tar, eller bilder man visar, och sträva efter 
att synliggöra kvinnor som kör motocross och män som sysslar med konståkning. I 
grundskolan har pojkar högre betyg i idrott och hälsa än flickor. När ämnets inne
håll får en stor tyngdpunkt på bollsporter tenderar detta att gynna pojkars intresse 
och prestationer, något som delvis kan förklara betygsskillnaderna.77 Pojkarna tycks 
också uppleva undervisningen som roligare, och tenderar att ”släppa loss” medan 
flickorna ”håller igen”. Desto fler olika aktiviteter som undervisningen omfattar, 
desto större möjlighet finns att möta elevernas heterogenitet och därmed skapa mer 
jämställda villkor för idrottsundervisningen. Bollsportsdominans, resultatfokus och 
i viss mån utövande måste ge plats år reflektion, deltagande och måluppfyllelse. 
Eleverna måste få testa olika motions- och idrottsformer, utmanas att bryta traditio
nella könsmönster och reflektera över varför detta ibland möts med motstånd. 

Inom idrotten förekommer uttryck som ”tjejkast” och att ”spela som en kär
ring”: dåliga eller oönskade beteenden förknippas med något kvinnligt. Ord som 
”fjolla” och ”bög” används ibland för att markera brist på maskulinitet. Ämnesom
rådet idrott och hälsa kan bidra med samtal om språkbruk inom idrotten och hur 
det kan kopplas till föreställningar om kön78. 

76.	 Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Utbild
ningsdepartementet, 2010. 

77.	 På pojkarnas planhalva? Ämnet idrott och hälsa ur ett jämställdhets- och likvärdighetsperspektiv, 355:2010, Skol
verket, 2010. 

78.	 Jämställda villkor i idrott och hälsa – med fokus på flickors och pojkars måluppfyllelse, Larsson, Håkan (red.), 
Gymnastik- och idrottshögskolan, 2010. 
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LADDADE OMKLÄDNINGSRUM 
Omklädningsrummet i skolan är en könssegregerad zon som kan uppfattas 
intim, där kropp och sexualitet är ämnen som kan aktualiseras. Att jämföra 
sin egen kropp med andras och titta på varandra, eller inse att andra tittar på 
en själv, kan var spännande och roligt. Men att behöva byta om och duscha 
tillsammans kan också väcka känslor av obehag. I samband med puberteten 
kan kroppen och kroppens utseende för vissa upplevas som mer laddad, 
och kommentarer eller jämförelser kan ske på nya sätt. Transpersoner kan 
vara en särskilt utsatt grupp i sådana sammanhang. För att försäkra sig 
om att alla elever känner sig trygga kan man behöva samtala med dem om 
deras upplevelser av omklädningen i samband med idrotten. Dessa samtal 
kan inledas tidigt, redan innan puberteten. Om kränkningar förekommer kan 
närvaro av vuxna vara nödvändig. Det kan också vara relevant att föra samtal 
om nakenhet, gränser och integritet.  

DET CENTRALA INNEHÅLLETS MÖJLIGHETER  

Ett ifrågasättande av traditionella förhållningssätt, förväntningar och synen på 
kön i idrottsvärlden kan berika undervisningen i idrott och hälsa och appliceras på 
samtliga delar av det centrala innehållet 

En medvetenhet om jämställdhet innebär att eleverna inte ständigt blir mötta 
och sedda som just flickor och pojkar. Ett oreflekterat fokus på kön kan riskera 
att osynliggöra individer och elevernas respektive olika förutsättningar och viljor. 
Slentrianmässiga uppdelningar utifrån kön innebär att elevernas könsidentitet 
ständigt aktualiseras och kan bidra till att förstärka, snarare är utmana, könsskill
nader, även när det görs med förevändningen att ”låta flickorna ta mer plats”. Att 
ge plats åt alla, oberoende av kön och könsuttryck, skulle också innebära att de 
svårigheter transpersoner kan möta i idrottsundervisningen kan minskas. 

SEx- och SAMLEvNADSUNDERvISNINg I gRUNDSkoLANS TIDIgARE åR 77 



   

Enkla lekar och danser och deras regler. (Årskurs 1–3) 

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser 
till musik. (Årskurs 4–6) 

Att dansa kan vara ett sätt att uttrycka rörelseglädje och utforska olika kroppsut
tryck och rörelsemönster. I dansen kan eleverna uppleva glädje, frigörelse och 
gemenskap, ge utlopp för fantasin samt främja förmågan till kroppsligt självbe
stämmande och en positiv kroppsuppfattning. 

Ett sätt att motverka traditionella könsmönster kan vara att förutsätta att alla 
kan gilla dans, oavsett kön, och visa att dansen har ett spektrum där alla kan hitta 
sin favoritstil. I samband med pardans finns möjligheter att utmana normer kring 
kroppskontakt och könsstereotypa kroppsrörelser, exempelvis genom att låta alla 
elever få lära sig att både föra och följa. Ett sätt att utmana traditionella könsnor
mer är genom att sträva efter att eleverna ska dansa med varandra oavsett könstill
hörighet. 

– Dansen är ofta könskodad och heteronormativ. Att den uppfattas 
som intim är inte konstigt, och det kan förklara varför vissa elever 
tar avstånd från den. I undervisningen betonar jag att dans handlar 
om teknik, kondition, koordination och rörelseglädje, vilket gäller 
för många aktiviteter som fotboll, konståkning, ridning och bandy. 
Vi pratar om dansens roll vid högtider, som ett religiöst uttrycks
sätt, en konstform eller ett sätt att ha roligt tillsammans. Att ta del av 
dansens betydelse i olika delar av världen och i olika tider kan bidra 
till att göra dansen till en levande och mångfacetterad aktivitet, långt 
bortom dans med syfte att komma nära en partner. 

En annan lärare lyfter styrkan med dans som inte dansas i par. 

– Jazz och hiphop, popping, line dance och stepp kan dansas enskilt. 
Inspirationen hämtar jag från bland annat scenshower och bak
grundsdans. Även klassiska pardanser går att dansa en och en, se bara 
på träningsanläggningarnas utbud av salsa- och sambadanspass. När 
vi dansar en och en får eleverna en annan frihet att ta ut rörelserna 
och att hitta sitt eget uttryck. De slipper den påtvingade närhet, 
handsvett, rädsla att göra fel och de utmanande undertoner som kan 
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finnas i pardansen. De behöver inte heller förhålla sig till den tradi
tionella rollen som mannen eller kvinnan i danssituationen. Locking 
är en bra dans – den är humoristisk och scenkläderna är färgstarka 
och lite pajasliknande, vilket är en kontrast till klassiskt könskodade 
scenkläder. 

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör 
valet av fysiska aktiviteter. (Årskurs 4–6) 

I samband med det här centrala innehållet låter en lärare eleverna undersöka fri
tidsaktiviteter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

– Eleverna gör en undersökning på skolan och tar reda på vilka 
fritidsaktiviteter tjejerna och killarna ägnar sig åt. Sedan tar de reda 
på vad olika aktiviteter kostar, som medlemsavgifter och utrustning. 
De får också undersöka om det finns lokaler att vara i, på vilken tid 
de är tillgängliga och om det finns något annat som möjliggör eller 
begränsar utövandet av aktiviteten. En elev berättade att hon inte 
kunde börja med brottning för att det inte fanns tillräckligt många 
tjejer så det räckte till en grupp. Vilka lösningar finns på det ”proble-
met”? I samband med redovisningarna för vi samtal om varför man 
väljer eller väljer bort en viss aktivitet; det kan ha att göra med sådant 
som vad ens vänner sysslar med, familjens ekonomi och tidigare 
erfarenheter. 

I samband med exempelvis uppgiften ovan kan föreställningar som säger att flickor 
respektive pojkar bör vara intresserade av olika idrotter och fysiska aktiviteter pro
blematiseras. Finns det olikheter i flickornas och pojkarnas val av aktiviteter? Vad 
händer om man väljer på ett sätt som inte är förenligt med normerna? Är aktivite
ter som ridsport, balett, styrketräning, aerobics, simning och hockey lika öppna för 
alla individer? 
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Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevis
telser. (årskurs 1–3) 

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och 
träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. (Årskurs 4–6) 

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer. (Årskurs 4–6) 

I syftesformuleringen i ämnet idrott och hälsa står att undervisningen ska utveckla en 
tilltro till den egna förmågan. Idrott, lekar och rörelse som förknippas med lustfylldhet 
bidrar till att uppfylla detta och bidrar till att göra kroppen till en positiv och integre
rad del av den egna personen. Att lära känna sin kropp och sina känslor kan stärka 
självkänslan och bidra till skapandet av den egna identiteten och en positiv självbild. 

Det finns många utseende- och könsnormer som påverkar hur barn och ungdo
mar äter och tränar, men också hur de upplever sina kroppar. En studie gjord på 
Göteborgs universitet visade att både flickor och pojkar blev påtagligt mer miss
nöjda med sin kropp och sitt utseende mellan 10 och 13 års ålder.79 En negativ 
kroppsuppfattning kan ha samband med de förväntningar som finns i samhället 
kring hur människor ska se ut och leva. Ätstörningar, träningsberoende och miss
bruk av dopningspreparat är alla relaterade till utseendeideal i samhället. En lärare 
menar att undervisningen kan bidra till att eleverna utvecklar en positiv relation 
till träning som inte i första hand utgår från en vilja att förändra sitt utseende. 

– Lite generellt kan man säga att tjejer tränar för att bli smala, killar 
för att bygga muskler. Det här börjar tidigt i åldrarna. Genom att 
koppla samman träning med friskhet, glädje, trygghet och mental 
styrka hoppas jag att fler kommer att hitta motivation att träna som 
inte bottnar i press från utseendeideal. Att utforska hur fysisk akti
vitet känns i kroppen kan utgå både från upplevelsen av att hjärtat 
slår hårt, av att vara varm och svettig, anspänningen i benen och de 
känslor som träning och rörelse kan väcka hos en, som upprymdhet 
eller lugn. Vi utforskar kroppens reaktioner genom att skriva känslo
dagböcker i anslutning till aktiviteterna. 

En annan lärare beskriver hur han i samtal med eleverna försöker föra in delvis nya 
element, som att prata om lyhördhet i fotboll, kommunikation som en förutsätt

79.	 Lunde, Carolina, What people tell you gets to you, Body satisfaction and peer victimization in early adolescence, 
Göteborgs universitet, 2009.  
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ning för bra basketspel eller omsorg om varandra i gymnastikövningar. Hur känns 
det att släppa in fler i spelet? Hur kan ordlös kommunikation ta sig uttryck? Kan 
ödmjukhet, omtänksamhet och inlevelse vara värdefulla egenskaper i idrottandet? 

TÄVLINGSIDROTT, JÄMSTÄLLDHET OCH KÖNSNORMER 
Professor Håkan Larsson menar att tävlingsidrotten bidrar till att skapa två 
kön genom att särskilja kvinnor och män i dam- och herrkatergorier, och i 
många fall göra skillnad på hur idrotten ska praktiseras. Att kvinnor och män 
skiljs åt, och att deras distanser eller vikter ofta ser olika ut, menar han bidrar 
till en statushierarki där en tävlingsklass är värd mer, uppfattas som bättre 
och svårare och får mer massmedial uppmärksamhet. Mäns idrott får helt en
kelt mer prestige, får mer uppmärksamhet och förknippas med mer pengar.80

      På en skola låter lärarna eleverna arbeta med ett tema kring tävlingsi
drott, jämställdhet och könsmönster. Varför kallas det allsvenska och damall
svenska i vissa sammanhang? Varför är vissa idrotter uppdelade i kön vid 
tävlingar trots att de flesta har liknande förutsättningar att prestera bra inom 
idrotten? Genom grupparbeten låter de eleverna utforska olika ingångar som 
sedan redovisas i en utställning. Nedan presenteras några av de frågeställ
ningar som lärarna har formulerat. 

–	 Höjd på häckar, tävlingsdistans, bruk av skydd, möjligheter att tacklas, 
nätets höjd, antal set samt försök och rundor i olika idrotter kan vara olika 
sätt att göra skillnad på dam- och herridrott. Finns det fler exempel som 
eleverna kan hitta? 

–	 Hur ser bevakningen av dam- och herridrott ut i tv, stora sportevenemang 
och i sportbilagor? 

–	 I skidskytte finns en mixad stafett och både curling och rullstolscurling kan 
spelas i mixade lag. Hur ser det ut i segling, golf, orientering, bordtennis, 
kampsport och motorsport? 

–	 Vilka möjligheter finns det att arrangera idrotten på andra sätt än utifrån 
kön? Skulle barn kunna idrotta i könsblandade grupper? Hur ser det ut i 
idrottsundervisningen i skolan? 

80.	 Håkan Larsson är professor i Idrott på Gymnastik- och idrottshögskolan. Han medverkade i Gymnastik- och 
idrottshögskolans forskarstafett som hade till syfte att ge en historisk överblick och diskutera nutida problem med 
jämställdheten inom sportvärlden. Seminariet sändes i programmet Jämställd idrott, UR Samtiden Tema, 2013. 
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Samhällsorienterande ämnen:  
Samhällskunskap, religionskunskap och historia 

ÄMNENAS KOPPLING TILL JÄMSTÄLLDHET, SEXUALITET OCH RELATIONER 

Genom undervisningen i samhällsorienterande ämnen kan eleverna få olika per
spektiv på jämställdhet, sexualitet och relationer under olika tider och i olika delar 
av världen. Därigenom ges eleverna förutsättningar att orientera sig i världen och 
ta ansvar för sitt eget handlande. 

Samhällskunskap 
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna under grundskole
åren ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer 
och samhällen formas, förändras och samverkar samt analysera och kritiskt granska 
samhällsfrågor ur olika perspektiv. Undervisningen ska också ge möjlighet att ut
trycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och 
argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, söka information om 
samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och 
trovärdighet.81 

Eleverna ska få möjlighet att reflektera över mänskliga rättigheter samt demo
kratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. Jämställdhet och jämlik
het är begrepp som undervisningen kan skapa förståelse kring, inte minst utifrån 
arbetet med att motverka traditionella könsmönster enligt läroplanens skrivningar. 

Ett centralt syfte med undervisningen i samhällskunskap är att eleverna ska 
utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. En helhetssyn 
strävar efter att belysa samhällsfrågor och samhällsstrukturer så allsidigt som möj
ligt. Det är viktigt är att eleverna får förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika 
perspektiv. Det kan till exempel handla om att tillämpa genus- eller klassperspektiv 
eller att se samhällsstrukturer på individ-, grupp-och samhällsnivå, eller på lokal, 
nationell och internationell nivå. Skiljer sig till exempel synen på män, kvinnor, 
familjer och relationer mellan olika grupper i Sverige, och ser vår lagstiftning an
norlunda ut än i andra länder när det till exempel gäller äktenskap? 

Ämnet samhällskunskap lever mitt i den pågående samhällsdebatten, då en stor 

81.	 Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Utbildningsde
partementet, 2010. 
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del av ämnets innehåll handlar om aktuella intressekonflikter eller politik. Jäm
ställdhet, sexualitet och relationer är ständigt aktuella ämnen i samhällsdebatten 
och undervisningen kan ge eleverna förutsättningar att succesivt kunna hantera 
dessa komplexa frågor. 

En grundförutsättning för att eleverna ska kunna delta i samhällsdebatten och 
vara med och påverka utvecklingen är att de har kunskaper om samhällets struktu
rer och samhällsvetenskapliga begrepp. Genom att ta upp aktuella samhällsfrågor i 
undervisningen får eleverna möjlighet att samtala om och reflektera kring förhål
landen och händelser som väcker deras tankar och känslor. Att undervisningen 
behandlar aktuella samhällsfrågor ökar elevernas möjligheter att förstå sin samtid. 
Det ger dem också övning i att uttrycka och värdera olika ståndpunkter och for
mulera argument grundade på fakta och värderingar.82 

Religionskunskap 
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kun
skaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra 
håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur 
människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion 
och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan 
spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sam
manhållning och som orsak till segregation. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika re
ligioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och 
relationer. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställ
ning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna 
utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner 
och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap 
att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.83 

Frågor om kön, jämställdhet, sexualitet och relationer är avgörande för vår syn 
på oss själva och för vår identitet. De är centrala livsfrågor och därför självklara 
perspektiv och utgångspunkter i religionskunskap. I kursplanens syfte kommer 

82.	 Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap, Skolverket, 2011. 

83.	 Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Utbildningsde
partementet, 2010. 
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genusperspektivet till uttryck genom skrivningen att eleverna ska utveckla kunskap 
om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, 
sexualitet och relationer. 

Religioner och religiösa traditioner har genom historien präglat uppfattningar 
om manligt och kvinnligt och om relationer mellan män och kvinnor. Därför är 
det betydelsefullt att eleverna genom undervisningen medvetandegörs om religiöst 
motiverade över- och underordningar; hur de har kommit till uttryck, vilka former 
de har tagit sig och vilka konsekvenser de har haft för människor med olika kön 
och sexuell läggning. 

För att synliggöra mångfalden av tolkningar inom religiösa traditioner är det 
också viktigt att eleverna får stifta bekantskap med alternativa tolkningar av reli
giösa texter och trossatser. Det kan handla om exempelvis tolkningar från feminis
tiskt perspektiv och queerperspektiv. 

Religioner och livsåskådningar rymmer starka föreställningar om kön och sexu
alitet. Om man studerar dessa utan att anlägga ett genusperspektiv innebär det att 
en grundläggande del går förlorad. Det är därför nödvändigt att eleverna ges möj
lighet att utveckla och tillämpa ett sådant perspektiv inom ramen för sina studier i 
religionskunskap.84 

Undervisningen kan lyfta hur synen på dessa frågor skiljer sig åt mellan reli
gionerna som inom respektive religion, och vad är likt mellan religionerna. Sådan 
undervisning kan ge möjligheter att reflektera kring den egna identiteten och hur 
man själv förhåller sig till olika livsfrågor, men också få insikt i att människor med 
olika religion och livsåskådning kan ha olika uppfattningar. Att få insyn i andras 
sätt att tänka kan bidra till en ökad respekt och förståelse för andra människors val 
och sätt att leva. 

Reflektioner kring identitet och livsfrågor, det vill säga frågor om vilka vi är och 
vilka vi vill vara, är centralt för alla människor – inte minst för unga människor. 
Under barndomen och framför allt ungdomsåren brottas de flesta med den egna 
identiteten i förhållande till vänner, föräldrar och övriga samhället. En människas 
identitet är således inget statiskt utan något som ständigt skapas och omskapas i re
lation till det omgivande samhället. Centrala element i denna pågående process är 
till exempel kön, sexualitet, etnicitet, klass, språk, religion och livsåskådning. Här 
är inte minst de så kallade livsfrågorna, det vill säga frågor om vad som är viktigt i 
livet, livets mening, ont och gott, rätt och orätt, angelägna.85 

84. Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap, Skolverket, 2011. 

85. Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap, Skolverket, 2011. 
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Människor som försvarar begränsande och diskriminerande normer i samhället 
hänvisar ibland till religion och till religiösa skrifter. Eleverna kan därför behöva 
kunskap om att religiösa skrifter ofta tillkommit i en annan tid och kultur – men 
också att religion inte måste vara synonym med traditionella könsmönster och ho
mofobi. Begränsande normer gällande kön och sexualitet kan finnas i alla samhäl
len, såväl religiösa som sekulära. Det är värdefullt att lyfta fram det motstånd som 
finns inom religionerna och som erbjuder alternativa tolkningar. Läraren kan också 
visa på historiska förändringar, som att det är tillåtet för kvinnor att vara präster i 
Svenska kyrkan och att vi har en könsneutral äktenskapslagstiftning i Sverige idag. 

”Ett exempel på ett normkritiskt förhållningssätt är att arbeta med religioner
nas syn på kärlek, lust och familj och inkludera alla sexuella läggningar och 
relationer – snarare än att lyfta fram religionernas syn på homosexualitet 
som en isolerad fråga.” 
Lärare 

Historia 
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper 
om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedve
tande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och 
därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnads
villkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella 
sammanhang och levnadssätt.86 

Kursplanen strävar efter att eleverna ska ges möjlighet att följa den historiska 
utvecklingen utifrån givna teman, och inte bara utifrån kronologi och historiska 
tidsperioder. Kursplanen rymmer fyra utvecklingslinjer som återkommer i flera 
kunskapsområden och därigenom kan eleverna följa hur både kontinuitet och för
ändring präglar den historiska utvecklingen. Genom att studera sådana tematiska 
utvecklingslinjer ökar elevernas möjligheter att göra kopplingar mellan det för

86.	 Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Utbildningsde
partementet, 2010. 
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flutna, nuet och framtiden. De fyra utvecklingslinjerna är kulturmöten, migration, 
politik och levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.87 

Den sistnämnda utvecklingslinjen, levnadsvillkor för barn, kvinnor och män, 
syftar till att göra historien levande och ge eleverna möjlighet att utveckla sin 
förmåga att leva sig in i gångna tiders villkor. Att studera människors levnadsvillkor 
öppnar också för diskussioner kring tidsbundenhet, det vill säga människors olika 
förutsättningar och skilda värderingar i tid och rum. Kursplanen kopplar genomgå
ende människors levnadsvillkor till studier och tolkning av historiskt källmaterial. 
Detta görs för att kursplanen vill synliggöra människor som aktörer i historien.88 

Jämställdhet, relationer, familjebildning och identitet är teman som blir aktuella i 
dessa sammanhang. Har kvinnor och män haft samma villkor och möjligheter? Hur 
har livsvillkoren sett ut i olika perioder utifrån dagens syn på mänskliga rättigheter? 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids 
människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar. När sam
tidens tankar om kärlek, sexualitet, kön, jämställdhet och relationer sätts i ett 
historiskt perspektiv kan de bli lättare att förstå. Historiska förändringar blir mer 
tydliga och insikten om att normer i samhällen är i förändring och går att påverka 
kan bli tydligare. 

DET CENTRALA INNEHÅLLETS MÖJLIGHETER  

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga 
föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika 
perioder. (Samhällsorienterande ämnen, årskurs 1–3) 

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om 
likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i 
dag. (Historia, årskurs 4–6)89 

Besök på museum och hembygdsgård, tidslinjer och olika slags tidsresor kan hjälpa 
eleverna att förstå att det som är rättigheter idag inte har varit det historiskt. Till 
bilder, lagtexter, föremål, dokumentära skildringar och historiska brev är det också 

87.	 Kommentarmaterial till kursplanen i historia, Skolverket, 2011. 

88.	 Kommentarmaterial till kursplanen i historia, Skolverket, 2011. 

89.	 Närliggande centralt innehåll: Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer 
kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. (Historia, 
årskurs 4–6) och Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och 
om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. (Historia, årskurs 4–6). 

SEx- och SAMLEvNADSUNDERvISNINg I gRUNDSkoLANS TIDIgARE åR 87 

http:historien.88


   

  

   

 

 

möjligt att ställa frågor. Hur var det att leva under den här tiden? Den frågeställ
ningen utgår en lärare från i sitt arbete. 

– Eleverna får skapa en tidslinje som visar viktiga årtal som berör 
jämställdhets-, sexualitets- och relationsfrågor. Sedan talar vi om 
villkoren för olika människor vid olika tidpunkter. Hur var det att 
vara pappa när pappor inte fick vara hemma med barn? Hur var det 
att vara homosexuell när homosexualitet såg som en sjukdom? Hur 
var det att vara kvinna innan kvinnor fick rösträtt? 

Ett annat sätt att utforska livsvillkoren för olika människor, men också mellan 
olika tider, kan vara att låta eleverna intervjua äldre människor. Bara några gene
rationer bakåt i tiden såg rollerna för män, kvinnor och barn delvis annorlunda ut 
och det kan vara spännande för eleverna både att få höra detta berättas, men också 
ta reda på hur intervjupersonerna förhöll sig till förväntningarna. 

En elevs mormor berättade hur vanligt det var att man såg ner på kvinnor som 
fick barn utanför äktenskapet. Hennes första dotter uppfostrades av sin mormor, 
för att göra det möjligt för hennes själv att kunna gifta sig. Mormodern berättade 
också att hon tyckte att det var fånigt att det smusslades med mens och bindor. 
Eleven sa under sitt föredrag att hon inte tyckte att just det verkade ha förändrats 
särskilt mycket – trots att det gått sjuttio år. 

För att öka förståelsen för att man själv är en del av historien kan eleverna få 
skriva brev till framtida elever som kommer att undersöka hemortens historia på 
samma sätt som de gör nu. 

I en granskning av läroböcker i historia i grundskolan och på gymnasiet visades 
att kvinnor ägnas minimal uppmärksamhet och utrymme. Hur påverkas skole
lever, flickor och pojkar, av att få historien presenterad som en aldrig ifrågasatt eller 
diskuterad manlig angelägenhet med traditionella manliga perspektiv, en historia 
där det ibland knappast verkar ha funnits några kvinnor?90 

Rapporten visar att manliga perspektiv dominerar, också när texten handlar 
om kvinnor och att kvinnor tas upp i särskilda avsnitt. I tre av fyra böcker finns 
skrivsätt som kan ses som sexistiska – och kvinnors historia behandlas knappt alls. 
Författaren påtalar de risker som finns med att flickor inte får tillgång till kvinnliga 
förebilder i historien och att pojkarna möter ett snävt manlighetsideal.91 

90.	 Ohlander, Ann-Sofie, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. En granskning på uppdrag av Delegatio
nen för jämställdhet i skolan, Statens offentliga utredningar, SOU 2010:10, Stockholm, 2010. 

91.	 Ibid. 

88 SEx- och SAMLEvNADSUNDERvISNINg I gRUNDSkoLANS TIDIgARE åR 

http:manlighetsideal.91


  

 

 

 

 

Genus- och rättighetsperspektiv kan anläggas på all historieundervisning. När 
läroböckerna inte räcker till för att ge eleverna ett brett, nyanserat och jämställt 
underlag blir det än mer betydelsefullt att ha en lärare som ställer frågor, visar på 
alternativ och för in nya dimensioner. En lärare gav exempel på några frågor: Hur 
kunde familjer se ut under stormaktstiden eller bronsåldern? Hur var makten och 
sysslorna fördelade mellan kvinnor och män hos mayaindianerna? Hur var det att 
leva i en samkönad relation i början av 1900-talet i Sverige? Hur var kvinnornas 
ställning i Sverige på 1800-talet? 

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, 
jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. 
(Religionskunskap, årskurs 4–6) 

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet. 
(Samhällskunskap, årskurs 4–6) 

Familjen är det sammanhang där de flesta människor först fostras och socialiseras 
in i en gemenskap. Där grundläggs många av våra värderingar och beteenden. Ge
nom att få syn på hur vi formas och präglas inom familjen, kan eleverna få förstå
else för hur människor även socialiseras in i andra grupper och gemenskaper. 

Kursplanen i samhällskunskap lyfter också fram sexualitet, könsroller och jäm
ställdhet som ett centralt innehåll i årskurserna 4–6. Här finns det utrymme att 
problematisera föreställningar om manligt och kvinnligt samt över- och underord
ning. Därigenom kan uppmärksamheten riktas mot könsmönster, arbetsfördelning 
och inflytande över beslutsfattandet i familjen. Det är inte elevens egen familj som 
är det primära studieobjektet, även om det kanske är naturligt att ta utgångspunkt 
i egna erfarenheter. Familjen ska istället i det här sammanhanget förstås i en ab
strakt bemärkelse. Undervisningen ska utgå från att familjer ser olika ut och ingen 
typ av familjebildning är mer angelägen att ta upp än någon annan.92 

Funderingar kring vem man är och vem man vill vara är centrala för många 
människor. Kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, sexualitet, språk, religion 
och livsåskådning kan vara betydelsebärande kategorier som alla är med och skapar 
självbilden. Att tillhöra en grupp som har något gemensamt kan ge känslor av 
delaktighet, samhörighet och glädje. 

Arbetet med vardagliga moraliska frågor kan hänga samman med större existen
tiella frågor och hur man förstår sig själv i sitt sammanhang. Föreställningar om 

92. Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap, Skolverket, 2011. 
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vad som är eftersträvansvärt och lyckat kan behöva utmanas för att inte upple
velsen av de egna möjligheterna ska kännas begränsad. Ett friskperspektiv kan 
fokusera på frågor som: Vad vill jag göra? Vad tycker jag är viktigt? Hur ska jag 
kunna nå dit? Kanske beror vissa livsval på en önskan om att passa in eller få status 
på olika sätt. 

– Samtal om varför förväntningarna är så olika på killar och tjejer 
kan skapa funderingar kring rättvisa och jämställdhet. Det kan också 
handla om mer konkreta frågor som berör kompisar, vem som får 
vara med och vem som utesluts, om klädernas betydelse, vad som 
sker på sociala medier, om status och makt. Hur visar man att man 
ingår i en gemenskap och varför hålls vissa utanför? 

I arbetet med identitetsfrågor kan det vara relevant att tala om att människor 
förändras och utvecklas under hela livet och att det är okej att ändra åsikt. Många 
barn känner igen sig i att de fått en roll i skolan eller hemma som är svår att 
påverka och förändra. Det kan också vara så att man väljer att vara på olika sätt i 
olika sammanhang, kanske mer barnslig hos farfar och mer vuxen på fritids. Efter
som människor helt enkelt kan vara och känna på många sätt samtidigt är det fullt 
möjligt att ha egenskaper och sidor som är motsägelsefulla och spretiga. 

Lärare lyfter också möjligheter att lyfta tankar om vuxenlivet, förutsättningar för 
frigörelse och att diskutera strategier för detta, samt tankar och känslor som kom
mer med detta. 

Sexuell identitet kan undersökas utifrån såväl hälso-, rättighets- och rättvi
seaspekter. Ungdomsstyrelsen har visat att unga homosexuella, bisexuella och 
transpersoner generellt mår mycket sämre, har lägre självkänsla, känner otrygghet 
och hyser sämre tillit till människor än jämnåriga heterosexuella.93 Heterosexuella 
får i regel en rad fördelar – som att ofta känna sig tilltalade av informationsmate
rial och reklam, att inte behöva ”komma ut” och frihet från blickar, kommentarer, 
kränkningar, våld och diskriminering som är kopplade till sexuell läggning. Så här 
arbetar en lärare: 

– Jag brukar fråga eleverna om de tror att det är lättare för en person 
som är heterosexuell, än för någon som är homosexuell, att berätta i 

93.	 Hon, han, hen – En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner, 
Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:2. 
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skolan vem den är kär i? Det tror de alltid att det är. De tror att det 
kan vara svårt att berätta att man är homosexuell eftersom man oroar 
sig för vad de andra ska tycka, att man ska få kommentarer och bli 
mobbad eller att ens vänner ska bli obekväma. Då brukar jag fråga 
om heterosexuella är rädda för samma saker? På det här sättet får vi 
syn på de orättvisor som råder – och kan därefter föra samtal om hur 
vi kan agera för att det ska bli mer rättvist på skolan och i samhället. 
Hur kan vi bidra till förändring? 

Ett sätt att arbeta med det centrala innehållet är genom att undersöka familjen ur 
olika perspektiv. Eleverna kan få studera hur familjer har porträtterats historiskt 
och vilka lagar och normer som har reglerat familjebildning genom tiderna. De 
kan också få samtala om hur människor i en familj påverkas av varandra och vad 
som är viktigt, bra och svårt med att vara en familj. I samarbete med matematik
undervisningen kan eleverna få undersöka statistik som visar att familjer ser olika 
ut och har olika mycket pengar. Det kan tillföra en ekonomisk aspekt, och synlig
gör och bekräftar också de barn som känner sig utanför för att de inte har råd med 
semester eller fritidsaktiviteter, tvingas ljuga om varför de inte kan delta, tar hand 
om syskon när föräldrar jobbar eller helt enkelt lever i fattigdom. 

I samtal om familjer är det värdefullt att som lärare undersöka sitt språk. Ut
tryck som ”mamma och pappa” kan bidra till att reproducera en begränsande bild 
av hur familjer kan se ut. Att tala om ”föräldrar” som de personer eleverna bor 
tillsammans med kan också uppleves som uteslutande för vissa barn. Genom att 
istället säga ”den eller de vuxna som finns där hemma” skapas möjligheter för att 
också omfatta de barn som bor i familjehem, lever i storfamiljer, bara träffar sina 
föräldrar ibland och vars förälder bor i ett annat land eller kanske sitter i fängelse. 

Sexualsyn och normer kring kön påverkar människors levnadsvillkor i världen. 
Befolkningsfrågor och mäns och kvinnors arbets- och livsvillkor på olika platser i 
världen kan kopplas till jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Detta 
berör också ämnet geografi. En lärare beskriver hur han arbetar med utbildning 
och skolfrågor ur ett globalt genusperspektiv. 

– Flickor får i lägre utsträckning än pojkar möjlighet att gå i sko
lan. Orsaker till det kan vara att de behöver hjälpa till i hemmet, att 
familjen inte har råd att låta alla barn utbilda sig eller att de gifter sig 
och får barn när de är mycket unga. Alla dessa skäl vilar på tradi
tionella och diskriminerande könsnormer. Eleverna får samtala om 
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skolmiljön på olika platser: Hur många år går barn på olika platser i 
skolan? Varför är det så viktigt att alla människor får lära sig att läsa 
och skriva? Vilka skillnader finns mellan rika och fattiga länder? Hur 
skulle det vara om vi hade skoluniform och könsseparerade skolor i 
Sverige? 

Aktuella samhällsfrågor i olika medier. (Samhällsorienterande ämnen, årskurs 
1–3) 

Aktuella samhällsfrågor som rör jämställdhet, sexualitet och relationer kan handla 
om uppmärksammade blogginlägg eller diskussioner som förs i sociala medier, 
Pride-festivalens syfte och betydelse, jämställdhetsministerns uttalanden eller 
kungliga bröllop. En lärare nämner potentialen i att skapa samtal kring sådant som 
sker omkring oss. 

– När Conchita Wurst vann Eurovision Song Contest 2014 var det 
många som pratade om det på måndagen. Det gav oss en anledning 
att komma in på transfrågor, stereotypa föreställningar om tjejiga 
och killiga utseenden – men också att det var uppenbart att många i 
Europa hejade på Conchita eftersom hon vunnit tävlingen. Det ledde 
oss in på vikten av att ställa upp för varandra. 

Undervisningen kan på så sätt ge eleverna en fördjupad kunskap om aktuella 
samhällsfrågor, men också ge dem möjlighet att uttrycka tankar och känslor som 
väckts exempelvis i samband med uppmärksammade brottmål, videoklipp, bilder 
och dokumentärer de sett eller rykten de hört. 

”Skolans möjlighet och skyldighet är att vara en mötesplats för ’goda sam
tal’. Att ge möjlighet att reflektera och bearbeta alla de budskap och bilder 
som möter barn och ungdomar.”94 

94.	 Nationella kvalitetsgranskningar 1999: Skolors arbete mot mobbning och annan kränkande behandling: sex- och 
samlevnadsundervisningen: undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, Skolverket, 2000. 
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Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt 
barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barn
konventionen). (Samhällsorienterande ämnen, årskurs 1–3) 

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets 
rättigheter i enlighet med barnkonventionen. (Samhällskunskap, årskurs 4–6) 

Enligt läroplanen har skolan en viktig uppgift när det gäller att förankra de grund
läggande värden som vårt samhällsliv vilar på hos eleverna. Människolivets okränk
barhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, och solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan ska gestalta och förmedla.95 Därför är grundläggande mänskliga rättigheter 
såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter ett centralt innehåll i SO 
för årskurserna 1–3. 

Konventionen om barnets rättigheter är en specifik del av folkrätten som slår fast 
universella rättigheter för alla barn. Kunskapen om att världens ledare och nationer 
har enats om ett antal rättigheter som gäller speciellt för barn, ger eleverna signaler 
om hur viktiga dessa rättigheter är. Barnets rättigheter och alla människors lika 
värde är grundprinciper som det svenska samhället vilar på och kan vara en början 
till att demokratibegreppet längre fram blir begripligt. Barnets rättigheter är dess
utom nödvändig kunskap för den enskilda eleven som genom dem kan förstå om 
hennes egna rättigheter kränks.96 

Rättighetsperspektivet ska genomsyra undervisningen genom alla årskurser och 
kan ge eleverna insikter om sådant som allas rätt att få bli kära i vem man vill, 
må bra i den familj man bor i, rätt till ett privatliv och att säga sin åsikt. Utifrån 
elevernas ålder och progression i undervisningen kan eleverna bekanta sig med 
olika rättigheter, som rätten att få sex- och samlevnadsundervisning, att ingen får 
bli diskriminerad och att alla får välja själva om och med vem de ska gifta sig. Den 
här läraren lyfter fram ett hälsoperspektiv på undervisningen: 

– Genom att få kunskap om sina egna rättigheter stärks självkänslan. 
Det kan behövas en tydlighet kring självklarheter, som att ingen får 
slå ett barn och att vuxna aldrig får göra något sexuellt med ett barn. 
Kunskap behövs också om vilket slags stöd som finns att få om ens 

95.	 Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Utbildningsde
partementet, 2010. 

96.	 Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap, Skolverket, 2011. 
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rättigheter kränks. En del barn har det jobbigt för att de vet något 
om en vän som har det svårt. Hur kan man göra för att hjälpa någon 
annan? 

Barnkonventionen finns i många utföranden, illustrerad och på lättare svenska. 
Redan från tidiga årskurser är det därför möjligt att bekanta sig med rättigheterna. 
Vad betyder det att barn har rätt till utveckling? Eller rätt till lek, vila och fritid? 
Detta, och exempelvis vad rätt till skälig levnadsstandard och utbildning innebär, 
kan undersökas i ett både nationellt och internationellt perspektiv. Hur har barn 
det på olika platser och hur kan människor i Sverige agera för att barn i andra delar 
av världen ska få det bättre? 

En lärare beskriver hur de arbetar med förståelse för de mänskliga rättigheterna 
genom att låta barnen föreställa sig drömvärldar. 

– Eleverna får måla en bra och en dålig värld, det vill säga en värld 
där barns rättigheter är uppfylla och en där de inte är det. När de pre
senterar bilderna får de förklara varför den ena världen är bra och den 
andra är dålig och vad som är viktigt i en bra värld. Vi pratar också 
om vilken av bilderna som är mest lik den värld vi lever i idag. 

Läraren beskriver att de sparar bilderna och går tillbaka till dem vid olika tillfällen. 

– I samband med att vi arbetar med diskrimineringsgrunderna och 
alla människors lika värde pratar vi om vad som krävs i drömvärlden 
för att den ska vara en drömvärld för alla. Hur ska den vara för att 
vara bra för alla tjejer och alla killar? Är den bra för alla barn, oavsett 
hur deras familj ser ut? Hur är det för barn som varken känner sig 
som tjej eller kille? Spelar det någon roll om man har en funktions
nedsättning eller inte, hur mycket pengar man har, vilken sexualitet 
eller hudfärg man har eller vilken gud man tror på? 
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Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, 
kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. (Samhällsorienterande 
ämnen, årskurs 1–3) 

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär 
att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen. (Religionskunskap, årskurs 
4–6) 

Livsfrågor med koppling till identitet kan utforskas bland annat med hjälp av 
rollspel, skrivövningar och samtal. Reflektion kring frågor som saknar givna svar 
kan bidra till elevernas personliga utveckling, och att i samtal få pröva sina egna 
ståndpunkter mot andras uppfattningar ger träning i förmågan att argumentera. 

Den här läraren har en särskild metod när det kommer till frågor som har 
många svar. 

– Av sådana frågor får eleverna bygga en tipsbank. I banken finns 
kort som har en fråga på den ena sidan och förslag på lösningar på 
den andra. Exempel på frågor är: Vad ska man göra om ens kompis 
är kär i en, och man inte är kär tillbaka? Hur gör man om man sagt 
ja till något men ångrar sig? Vad kan man göra om man är olyckligt 
kär? Vad kan man göra om man har dåligt självförtroende? Hur kan 
man få någon att bli kär i en? När gruppen hjälps åt blir det tydligt 
att det går att förstå en situation på olika sätt och att samlad klokhet 
kan leda till en bredd av lösningar. 

På en skola utforskar eleverna livsfrågor med hjälp av populärkulturens leksaker. 

– Vi har Star Wars-, Trash Pack-, Turtles Basic-, Funkeys- och Baku
gan-figurer, Barbies, My Little Ponys, Monster High-dockor, Mind
stormlego och Zhu Zhu pets. Inspirationen kommer från Disney 
Infinity – alltså att karaktärer ur olika världar ska kunna mötas och 
göra saker tillsammans på nya sätt i sammanhang som barnen själva 
skapar. Vad kommer att hända när Merida, Clawdeen Wolf och Luke 
Skywalker går på fest ihop? Vi pratar om vilka de olika figurerna är, 
vad de vill, vad de drömmer om – varför de drömmer som de gör 
– och vad som kommer att hända dem i olika situationer. Det blir 
spännande eftersom eleverna använder sig både av sådant som hör till 
figurernas roller, men också fantiserar själva. Den drivande kraften 
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blir ofta att spränga gränser och tänka ut exceptionella normbrytande 
nya möjligheter, vilket är roligt att se. Eleverna har fått skapa hela nya 
världar åt leksakerna. Hur är det att leva där? Har de någon religion? 
Vad är viktigt i deras liv? Vilken figur skulle jag själv vilja vara? 

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsamman
hang. (Samhällsorienterande ämnen, årskurs 1–3) 

I alla sammanhang där olika individers intressen och behov krockar med varandra 
finns en risk för att det uppstår konflikter. Med utgångspunkt i vardagliga sam
manhang ger kursplanen i SO 1–3 därför möjligheter att låta eleverna reflektera 
över och diskutera varför normer och regler behövs. På så sätt kan kursplanen bidra 
till en djupare förståelse för samspelet mellan individer i samhället, och för hur ge
mensamma behov ibland måste gå före individens. Eleverna kan härigenom också 
utveckla sitt förhållningssätt till gemensamma spelregler i den egna vardagen.97 

Detta öppnar också för att problematisera de normer och regler som omger oss. 
Är de alltid av godo, eller finns det normer som är förtryckande och begränsar 
människors möjligheter? Diskussioner och samtal om normer och regler kan också 
beröra hur man kan bidra till att förändra regler som man tycker är orättvisa. På så 
sätt läggs en grund för elevernas demokratiförståelse.98 

Att utgå från elevernas närmiljö, som skolan, fritidshemmet eller hemmet, kan 
vara sätt att konkretisera normer som annars kan vara svåra att få syn på. Att arbeta 
med en trygghetskarta över skolan och låta eleverna berätta vilka platser på skolan 
som är trygga och bra att vara på, och vilka som känns mindre bra, kan vara ett 
sätt att starta samtal om vilka normer om råder på olika platser och hur de påver
kar upplevelsen av att vara där. Så här säger en lärare: 

– Klimatet på fotbollsplanen, i biblioteket och på skolgården präglas 
av olika normer. Det kan vara okej att leka på en viss del av skolgår
den, medan kraven på att bete sig ”rätt” är högre bland de elever som 
hänger i korridoren på rasten. Stämningen på fotbollsplanen kan vara 
exkluderande för många som får höra att de är dåliga och förstör spe
let, liksom vissa barn undviker att gå till biblioteket av rädsla för att 
bli stämplade som nördar. Med de yngre barnen skriver vi berättelser 

97. Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap, Skolverket, 2011. 

98. Ibid. 
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om utanförskap och svårigheter i skolan och på fritids. När eleverna 
blir äldre diskuterar vi filmer som handlar om könsmönster, hand
lingsutrymme och normer som präglar olika platser i barns liv. 

Många barn deltar i sammanhang där parallella normsystem råder, det vill säga 
vissa normer gäller hemma, andra inom kyrkan, ytterligare andra i skolan eller i 
basketlaget. Det kan handla om att den syn på kärlek, äktenskap och sex som råder 
i skolan inte överensstämmer med föräldrarnas synsätt, eller synsätten inom den 
tro man själv har. Kanske används ord, uttryck och en jargong i fotbollslaget, trots 
att samma uttryckssätt anses kränkande bland ens vänner. Att dras mellan olika 
sammanhang och olika normsystem kan vara jobbigt, och det kan vara skönt att i 
undervisningen få sin upplevelse bekräftad. Hur kan man göra när man befinner 
sig i en sådan situation? Hur ska man veta vad man själv tycker, tänker och vill? 

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexu
alitet och könsroller framställs i medier och populärkultur. (Samhällskunskap, 
årskurs 4–6) 

Kunskapsområdet Information och kommunikation behandlar inte bara källkritik, 
utan tar i de högre årskurserna ett större grepp om mediefrågorna. Syftet är att 
belysa mediernas sätt att fungera och deras roll i samhället. För årskurserna 4–6 
anger kursplanen därför att undervisningen ska behandla informationsspridning, 
reklam och opinionsspridning i olika medier. Genom detta innehåll kan eleverna 
förstå skillnaderna mellan olika sorters information. De kan också utveckla ett 
kritiskt och analytiskt förhållningssätt till budskap i medierna. En viktig aspekt i 
det här sammanhanget är genusperspektivet. Innehållet hur sexualitet och könsroller 
framställs i medier och populärkultur i årskurserna 4–6 låter undervisningen belysa 
hur medierna kan bidra till att skapa och upprätthålla – men också ifrågasätta och 
utmana – stereotypa skildringar av könsroller och sexualitet.99 

Underlaget för att kritiskt undersöka hur kvinnor och män skildras i medier och 
populärkultur är omfattande. Skolinspektionens kvalitetsgranskning av SO-under
visningen i årskurs 7–9 visade att en majoritet av de granskade skolorna behövde 
utveckla sitt arbete med det källkritiska perspektivet. Då källkritik uppgavs vara 
något som redan tagits upp i något annat ämne är risken stor att kritiskt förhåll

99. Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap, Skolverket, 2011. 
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ningssätt uppfattas som något som tas omhand i andra ämnen och därför inte 
behöver prioriteras i SO-ämnena.100

     Eleverna kan till nyhetssändningar, tidningar, tv-program, reklam och 
filmer ställa frågor, såsom: Hur framställs vanligtvis kvinnorna och männen? Vilka 
egenskaper verkar de ha? Vad gör de? Hur klär de sig? Vilka känslor visar de? Vad 
händer om någon bryter mot dessa mönster? Samma frågor kan ställas till skild
ringar av flickor och pojkar i barnprogram, serietidningar, på hemsidor för barn, 
sociala medier, leksakskataloger, bok- och klistermärken och godisförpackningar. 
En lärare menar att det blir extra tydligt när eleverna undersöker bilder, filmer och 
berättelser om fantasifigurer. 

– Hur ser man att barbapapa är en man medan barbamama är en 
kvinna? Hur tror ni att de som har gjort figurerna har tänkt när de 
gjort dem olika? Teletubbies är tänkt att vara könlösa. Trots det – el
ler på grund av det? – har det pågått diskussioner om figurernas kön. 
Många drar slutsatser om huruvida Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa och 
Po är flickor eller pojkar. Det har också diskuterats om Tinky Winky 
är homosexuell. Att det är så svårt för folk att bara låta figurerna 
vara söta och underhållande är rätt märkligt – men det leder till bra 
samtal. Varför är det så viktigt för människor att veta vilket kön och 
sexuell läggning någon har? Om den som skapat en figur har gjort 
den könlös, kan då någon annan ”komma på” vilket kön den har? 
Antaganden om kön vilar förstås på normer om hur en kille respek
tive en tjej förväntas vara och se ut. Resonemang om fantasifigurer 
blottlägger det och utmanar våra invanda tankemönster. Varför drar 
många slutsatsen att Laa-Laa är en tjej? 

Ett område där könsnormer ofta framhävs är inom reklamen. Kommersiella krafter 
tycks se möjligheter i att spela på och förstärka könsmönster i samhället, kanske 
eftersom konsumtion kan vara ett sätt att markera eller stärka sin identitet eller 
grupptillhörighet. En lärare har låtit eleverna utforska hur det här kan gå till. 

– På läskhyllan säljs både Coca Cola Light och Coca Cola Zero – två 
drycker som har ett näst intill identiskt innehåll. Det sägs att Coca 

100. Skolinspektionens granskning So-ämnen i år 7–9, 2013:4, Skolinspektionen, 2013. 

98 SEx- och SAMLEvNADSUNDERvISNINg I gRUNDSkoLANS TIDIgARE åR 



  

 

Cola Zero, med sin svarta etikett, har tagits fram för en manlig 
kundkrets eftersom Coca Cola Light hade blivit en ”tjejdricka”. Kan 
eleverna komma på några andra exempel på samma sak? Spelar det 
någon roll att det är så här? 
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Slöjd  

ÄMNETS KOPPLING TILL JÄMSTÄLLDHET, SEXUALITET OCH RELATIONER 

Ambitionen att vidga slöjdämnets innehåll framträder på flera sätt i kursplanens 
skrivningar, inte minst i det centrala innehållet. Genom att koppla undervisningen 
till barn-och ungdomskulturer, identitetsutveckling och aktuella trender vill 
kursplanen sätta in slöjdämnet i ett nutida sammanhang och visa på dess betydelse 
inom olika områden.101 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika 
lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen 
bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika 
material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.102 Slöjdpraktiker och 
material har kopplingar till könsmönster i samhället. Kan det vara så att pojkar 
förväntas vara intresserade av att arbeta med grövre material som trä och metall 
medan till exempel textil associeras med det kvinnliga. Genom att diskutera och 
problematisera strukturerna – och uppmuntra eleverna att överväga olika idéer, 
material, tekniker och utföranden – kan undervisningen bidra till att eleverna 
känner nyfikenhet, frihet och lustfylldhet. Det ökar förutsättningarna för att de 
ska tillägna sig en bred repertoar av färdigheter och de könsmönster som eventuellt 
blir synliga kan lyftas till diskussion. 

I undervisningen ryms även samtal om mode, trender, prydnadsföremål, arki
tektur och design. När det gäller kläder, smycken och inredningsstilar finns det 
klara kopplingar till kön och könsmönster. Vad pojkar och flickor förväntas gilla 
och vilka möjligheter och begränsningar exempelvis klädmode kan medföra kan 
vara relevant att ta upp i slöjdundervisningen. Normbrott uppmärksammas och 
markeras, och kopplas inte sällan ihop med föreställningar om sexuell läggning el
ler könsidentitet. Undervisningen kan bidra till att öka kunskapen om hur normer 
inom området kan påverka och begränsa individer. 

101. Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd, Skolverket, 2011. 

102.	 Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Utbildningsde
partementet, 2010. 
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DET CENTRALA INNEHÅLLETS MÖJLIGHETER  

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och 
muntlig värdering av arbetsprocessen. (Årskurs 1–3) 

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och 
värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en 
helhet. (Årskurs 4–6) 

En utmaning i relation till det här centrala innehållet kan vara att locka eleverna 
att förutsättningslöst prova på och lära sig olika slags tekniker, arbeta med olika 
material och inte begränsas av könsmönster i val av design och färg. Ett sätt att 
arbeta på beskrivs av den här läraren: 

– Jag visar vad eleverna kan välja att tillverka, och försöker lyfta fram 
sådant som inte på förhand är behäftat med könsförväntningar. Det 
kan vara en plånbok, nyckelring eller ett ställ för en pekplatta. Sedan 
uppmuntrar jag dem att skapa med hjälp av flera olika hantverkstek
niker samtidigt. Jag tror att slöjdämnet så starkt präglas av könsnor
mer eftersom teknikerna, som stickning och svarvning, var vanligare 
förr och då också mer traditionellt knutna till könsroller. Men ett 
pekplatteställ kan byggas i trä men kläs i tyg, en virkad plånbok kan 
ha täljda utsmyckningar och ett spänne av metall. 

En annan lärare låter eleverna plocka ihop ”hemliga lådor” åt varandra: 

– Eleverna får var och en skissa på en idé: vad de vill tillverka, med 
vilka material och vilka verktyg. Sedan får de plocka ihop det som 
krävs för att realisera idén och lägga allt – utom skissen! – i en låda. 
Sedan byter eleverna lådor med varandra, och får tillverka något uti
från de möjligheter lådan ger. Redovisningen blir väldigt spännande. 
Det är intressant att höra hur eleverna varit kreativa utifrån förutsätt
ningarna, vad de sett framför sig – och inte minst vilka olika alster 
som går att framställa med samma material och verktyg. 

Kan eleverna se några könsmönster i valen som görs och varför måste i så fall krea
tiviteten hämmas av dessa föreställningar? 
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Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck. (Årskurs 1-3) 

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de 
signalerar. (Årskurs 4–6) 

Kläder, accessoarer och prylar kan vara stilmarkörer och uttrycka grupptillhörig
het. Kläder kan vara stilmarkörer och uttrycka grupptillhörighet. Vissa klädesplagg 
uttrycker religiös, politisk eller kulturell hemvist. Klädstil kan också relateras till 
föreställningar om mognad och subkulturer. Att dela attribut av olika slag kan vara 
ett sätt att känna gemenskap, och att få klä sig som man vill är för många en värde
full del av att uttrycka sin identitet. Kläder och smycken kan också vara ett sätt att 
utforska och uttrycka sexualitet och könstillhörighet. 

Plagg som förväntas bäras av män respektive kvinnor utformas och färgsätts 
vanligtvis på olika sätt. Det gäller även smycken, skor och huvudbonader. Finns 
det till exempel ryggsäckar som är tänkta bara för pojkar eller flickor och varför är 
det i så fall så? På barnklädersavdelningen är kläder i samma storlek ibland olika 
stora på flickavdelningen respektive pojkavdelningen. Flickkläderna förväntas sitta 
tajtare mot kroppen än vad pojkkläderna förväntas göra. Det handlar då både om 
både utseendeideal och möjlighet till rörlighet. 

Att göra eleverna uppmärksamma på att klänning och kjol är plagg som bärs 
av män i många länder, och att byxor för en tid sedan var ett otänkbart plagg för 
kvinnor i Sverige, kan bidra till förståelsen för att könsnormer kring kläder på 
intet sätt är givna eller självklara. Att rosa historiskt har varit en färg som män bar, 
medan blått var en färg för kvinnor, kan ge värdefulla perspektiv på att normer 
förändras över tid. 

Vad använder klädtillverkarna för att kommunicera att ett plagg är tänkt att 
bäras av en kille respektive tjej? En lärare låter eleverna ta reda på det. 

– De får göra ett besök i en klädaffär och skriva listor. Färger, om 
tygerna är tunna och silkiga eller grövre och mer robusta, men också 
symboler och mönster – som fjärilar, änglar, blommor, robotar, flyg
plan och dödskallar – kan vara särskiljande markörer. Sedan får de 
skissa på kläder som blandar färger, stilar och tryck på sådana sätt att 
det inte längre blir självklart vem som ska bära dem.  

Läraren vill uppmärksamma hela kedjan av könskodning, från hur tillverkarna 
utgår från traditionella könsnormer och förstärker och utnyttjar dessa, till hur 
marknadsföring för såväl tjej- och killkläder som slöjdmaterial utformas. 
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– Till och med stämningen på ett byggvaruhus och i en garnbutik 
är olika. Reklambilder, inredning, personalens framtoning – ja, allt 
kommunicerar kön! Jag har noterat att liknande skillnader finns i 
salarna för textil- respektive träslöjd på skolan. Den ena är ombonad, 
mysig och städad, den andra bullig och grov. I textilsalen förväntas 
eleverna sitta tyst och duktigt och arbeta, i träslöjdssalen är det okej 
att vara högljudd och stoja. Vi kan behöva fundera på hur vi kan 
ändra på det här, och kanske kommunicera till eleverna att vävning 
kan vara tungt arbete på samma sätt som du kan behöva vara pysslig 
och försiktig när du arbetar med trä. 

Att slöjdpraktiker avslöjar mycket om könsmönstren i samhället, tar också en an
nan lärare upp: 

– I renoverings- och hemmafixarprogram på tv är det ofta män som 
sågar, bär och kryper på golvet medan kvinnor arrangerar blom
mor och pyntar. Inbyggt i detta finns ideal om att leva i olikkönade 
relationer. Det finns en viktig aspekt av att kunna hantera många 
olika slöjdtekniker som vi inte ska glömma – det gör eleven självstän
dig och gör det möjligt att sköta allt i ett hushåll eller leva i en mer 
jämställd relation. 

Kommentarmaterialet till slöjd103 lyfter fram att det centrala innehållet har ett 
tydligt samhällsperspektiv och betonar vikten av att eleven görs medveten om vad 
olika uttryck signalerar och hur de kan uppfattas av andra. Vilka värden associeras 
med vilka stilar? Vad ”säger” olika kläder? Undervisningen kan behöva genomföras 
med varsamhet så att den inte resulterar i påståenden om olika grupper och olika 
kläders budskap. Det är individen som bär ett plagg som har tolkningsföreträde, 
och olika utryck kan bäras och uppfattas på olika sätt av olika utövare och tolkare, 
liksom att detta kan förändras över tid och ha olika innebörd i olika sammanhang. 

Hur kopplingen mellan sexualitet och kläder ser ut kan beröras i undervisning
en på det sätt den här läraren beskriver. 

– I en musikvideo kan killen ha säckiga byxor och långärmad tröja 
medan tjejen har bh och små trosor. I min klass brukar vi tala om 

103. Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd, Skolverket, 2011. 
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badkläder och de diskussioner som förs på badhus där kvinnor vill 
ha rätt att få bada utan överdel. Vad säger klädmodet om samhällets 
idéer om nakenhet och varför gäller olika normer för kvinnor och för 
män? 

Förebilder inom slöjd- och hantverksområdet kan vara ett annat sätt att 
arbeta med jämställdhet och könsmönster, säger en lärare. 
– För att få inspiration i arbetet studerar vi glasblåsares, smycketillverkares, 
knypplares och smeders verk. Det finns otroligt duktiga hantverkare i Sverige, 
och jag är noga med att lyfta fram kvinnliga båtsnickare och skinnberedare, 
manliga korgslöjdare och brodörer. 
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bild 

ÄMNETS KOPPLING TILL JÄMSTÄLLDHET, SEXUALITET OCH RELATIONER 

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 
bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter 
av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbud
skap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter 
att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom 
undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om 
olika typer av bilder i det egna bildskapandet.104 

Bilder har betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva 
och omvärlden – det gäller inte minst för områdena jämställdhet, sexualitet och 
relationer. Bilder som visar stereotypa kvinnor och män, kärnfamiljer, olikkönade 
relationer, vita människor och personer utan synliga funktionsnedsättningar är 
överrepresenterade i samhället. Det gäller oavsett om man tittar på reklambilder, 
nyhetsbilder, film, konstbilder, i resekataloger, läroböcker eller informationsma
terial. Undervisningen kan synliggöra detta genom att ifrågasätta varför det bara 
är vissa människor som syns. Vilket budskap förmedlas i dessa och på vilket sätt 
påverkar det oss att bilderna bara visar en del av verkligheten? 

Manliga konstnärer har historiskt blivit mer uppmärksammade, och har ofta en 
mer given plats i konsthistorien. Läraren kan lyfta fram kvinnliga konstnärer och 
fundera på vilka verk som eleverna får ta del av, men också föra samtal om varför 
kvinnors konst ofta är mindre känd och kanske även mer sällan bevarad. 

Många kommunicerar idag med privata bilder genom att dela dessa på nätet. En 
anledning kan vara en vilja att uttrycka sin identitet, vilket kan vara en spännande 
ingång i undervisningen. Vilka redigeringstekniker, exempelvis filter, används för 
att förmedla budskap och stämningar i bilder? Eleverna kan fundera på vilka bilder 
på sig själv de vill dela med andra, och varför? Vilka problem kan det leda till när 
man delar bilder på nätet? 

Förekommer det att elever delar bilder för att kränka andra? Det kan vara bra att 
diskutera med eleverna vilka bilder som kan vara kränkande, hur det känns att hamna 
i situationer där kränkande bilder sprids och hur de kan undvika dessa situationer. 

104.	 Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Utbildningsde
partementet, 2010. 
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DET CENTRALA INNEHÅLLETS MÖJLIGHETER  

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (Årskurs 1–3) 

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och il
lustrationer till text. (Årskurs 4–6) 

I det egna bildskapandet kan eleverna uttrycka vänskap i färg, rita sin familj eller 
göra ett födelsedagskort till någon de tycker om. Sexualitet, känslor och relatio
ner kan utforskas genom att eleverna illustrerar berättelser eller sagor om vänskap 
och kärlek, liksom konflikter och komplexa känslor som avundsjuka, längtan och 
stolthet. Det övar inlevelseförmågan och ger möjlighet till identifiering. Genom att 
prata om tolkningar av karaktärer kan man hitta ingångar till samtal om köns
mönster och identitet. 

En lärare menar att barnkultur både kan reproducera och utmana normer. 

– I sagor är ett giftermål ett tecken på ett lyckligt slut, prinsessorna 
älskas för sin skönhet och modiga killar räddar världen från ondskan. 
Jag ser poänger med att låta eleverna få syn på detta, men också att göra 
dem uppmärksamma på alternativa tolkningar. De sju dvärgarna som 
Snövit träffar är sju män som lever ihop som en familj. Kanske är Frodo 
och Sam i Sagan om ringen kära i varandra? Många av Disneys hjältin
nor är modiga och starka. Hur vanligt är det med kvinnliga skurkar? 

”Jag använder det egna bildskapandet som ett sätt att väcka tankar och starta sam
tal”, menar en lärare. 

– Jag försöker ställa frågor som kan öppna upp deras sätt att tänka. 
Hur hade det också kunnat vara? När vi har tecknat historiska hän
delser har vi utgått från den frågeställningen. Eleverna har låtit alla 
soldater under andra världskriget vara kvinnor och målat en kvinna 
som skidade mellan Mora och Sälen eller som upptäckte Amerika. 
De har skildrat hur en annan arbetsfördelning hade kunnat se ut i 
jägar- och samlarsamhällen. 

I arbetet med informativa bilder finns möjligheter att samarbeta med andra äm
nen, till exempel kring arbetet med kroppen. Eleverna kan göra bilder som visar 
vilka ställen på kroppen som är känsliga, eller hur kroppen förändras i puberteten. 
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– Bildserier kan förklara vad som händer i en kropp som blir köns
mogen. Serier kan också användas för att förklara och levandegöra 
vad som händer steg-för-steg när man besöker en ungdomsmottag
ning. 

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och 
fungerar.(Årskurs 1-3) 

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap. (Års
kurs 4–6) 

Eftersom den moderna människan dagligen möter en mängd synintryck, varav 
bilder utgör en väsentlig del, krävs kunskaper om vad bilderna handlar om, hur de 
är framställda, vem som skapat dem och i vilket syfte de är gjorda. 

I elevernas strävan efter en egen identitet kan bilder i medierna, på gott och 
ont, fungera som förebilder. Genom att studera olika mediebilder är det möjligt 
för eleverna att få syn på budskap som försöker påverka, locka och övertala dem på 
olika sätt. Det kan till exempel handla om budskap som syftar till att sälja, infor
mera eller propagera för något. Att urskilja sådana bildbudskap och kritiskt kunna 
granska dem innefattar också att känna till olika slags genrer som kan användas för 
att förmedla budskap, till exempel reklamaffischer och bildkonst.105 

Bildanalys syftar till att träna elevernas förmåga att undersöka en bilds syfte, det 
vill säga få syn på de budskap i bilden som försöker påverka, locka och övertala 
mottagaren på olika sätt. Att ställa frågor till bilderna är ett sätt att ta reda på mer 
om dem. Vad händer på bilden? Vad känner personerna? Ser de ut på det här sättet 
på riktigt? 

Inte minst bilder som visar barn och ungdomar kan vara värdefulla utgångs
punkter i undervisningen. När är barn med på nyheterna? Vilken roll får de spela 
då? Skildras pojkar och flickor på samma sätt? En lärare berättar: 

– Eleverna på min skola, en skola med elever från många olika länder, 
säger själva att de bara visas på bild när det handlar om problem, 
kriminalitet eller konflikter. Det är ett budskap från samhället som 
givetvis påverkar eleverna. 

105. Kommentarmaterial till kursplanen i bild, Skolverket, 2011. 
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Ett sätt att arbeta med hur könsmönster och könsuttryck skildras är att låta elev
erna jämföra vad männen och kvinnorna på bilderna gör, vilka känslor de visar och 
vilka kläder de har på sig. Vad händer om man ändrar ett klädesplagg, ett ansikts
uttryck eller ett sammanhang? Är det skillnad på hur reklam för parfym, rakhyvlar 
och kläder ser ut för kvinnor och män? En lärare berättar hur han arbetar: 

– Vi tittar på reklamfilmer och jag låter eleverna berätta vad de ser. 
De lägger snabbt märke till att kvinnor gör reklam för städprodukter 
medan män gör reklam för trädgårdsmaskiner och byggvaruhus. Vi 
har kommit in på intressanta resonemang om hur det ”skämtas” med 
könsroller i reklamfilmer. Exempelvis framställs mannen ibland som 
en löjlig, bortkommen pappa – en karaktär som också finns i många 
filmer. Vilket budskap sänder det? 

En annan lärare låter eleverna prata om hur de som barn påverkas av reklam. 

– Barnen är angelägna om att ha rätt saker och kläder, det kan handla 
om att få status i gruppen eller att undvika att stämplas som en tönt. 
Det kan också handla om att markera att man går från att vara ett 
litet barn, som kanske leker med vissa leksaker, till ett större barn 
med nya intressen och en ny stil. Vi pratar om att ens identitet och 
vem man är som kompis inte hänger ihop med konsumtion – men 
att vårt samhälle på många sätt påverkar oss att försöka köpa oss stil, 
status och vänner. 

I många fall skildrar reklambilder utseendeideal som är svåra att leva upp till och 
som påverkar möjligheterna för människor att känna sig nöjda med sina egna 
utseenden. Undervisningen kan ge insikter om att reklambilder är till för att sälja 
produkter och att deras syfte rent av är att få människor att känna att de inte är bra 
som de är. Kunskaper om de möjligheter som finns att redigera foton och film kan 
göra det lättare att förstå att bilder är tolkningar av verkligheten. 

110 SEx- och SAMLEvNADSUNDERvISNINg I gRUNDSkoLANS TIDIgARE åR 



  

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumen
tära bilder från hemorten och konstbilder. (Årskurs 1–3) 

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, 
hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar. (Årskurs 4–6) 

Bilder från olika tidpunkter och sammanhang kan användas för att utforska män
niskors livsvillkor på olika platser. De kan berätta om hur människor levde, bodde 
och arbetade, hur familjer sett ut och vilka känslor männen förväntades uttrycka 
på 1700-talet. Genom att studera konsthistoria, eller undersöka dokumentära bil
der från samma plats under olika tider, kan eleverna utveckla kunskap om att män
niskors möjligheter och begränsningar kan förändras och påverkas. Det kan gälla 
vilka kläder som ansågs passande, hur synen på familj, relationer och nakenhet såg 
ut, vilken form av fysisk närhet som accepterades offentligt eller utseendeideal för 
män och kvinnor. Vilka könsmönster är tydliga i bilderna?  

På en skola får eleverna undersöka bilder som handlar om kroppen och puberte
ten i biologiböcker och informationsmaterial. 

– Vad visar bilderna? Hur framställer de puberteten? Vilka känslor 
skildras? Visar de tjejers och killars kroppar på olika sätt? I många 
böcker finns bilder som är tänkta att spegla hur barn och ungdomar 
känner och tänker. Känner eleverna igen sig? Vi tittar också på hur 
pubertetsbilder såg ut i böcker från förr, och hur de ser ut i läroböck
er från andra länder. 

Skulpturer och statyer kan också vara en utgångspunkt för undervisningen. Män 
och kvinnor har exempelvis fått stå staty i olika stor utsträckning. En stadsvand
ring kan ge möjlighet att ställa frågor, som: Hur många statyer visar kvinnor och 
hur många visar män? Poserar de på olika sätt? Är de påklädda eller nakna? Den 
här läraren brukar ta med sig sina elever till Mosebacke torg i Stockholm. 

– Där finns en staty som heter Systrarna. Den visar två nakna kvinnor 
som står med ryggarna mot varandra. Konstnären Nils Sjögren ska 
ha inspirerats av två kvinnor som dränkte sig tillsammans 1911, men 
det har ifrågasatts varför konstnären valt att ge statyn just det nam
net. Kvinnorna var nämligen inte systrar, de var med stor sannolikhet 
ett par. Vi talar om hur det kan ha varit att vara lesbisk i början av 
1900-talet, och om det kan ha varit så att konstnären ville visa eller 
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dölja det. Hade det varit lättare att uppfatta en staty på en kvinna 
och en man, som stod på samma sätt, som kärleksfull? 

Samma lärare ser kopplingar mellan arkitektur och jämställdhet, könsmönster och 
relationer. 

– Hur en stad är utformad hänger ihop med föreställningar om kvin
nor och män. Vi brukar studera varuhus och kaféer – platser som 
traditionellt har byggts åt kvinnor respektive män. Bostäder utformas 
efter idéer om hur vi ska leva vårt familjeliv – idag byggs de flesta 
lägenheter för små familjer. Varför byggs det inga bostäder för stor
familjer och människor som vill leva i kollektiv? Hur skulle sådana 
bostäder kunna se ut? Hur hela staden organiseras – med bostäder, 
parker, butiker och arbetsplatser – spelar roll för hur det är för männ
iskor att leva i den. Hur ser en stad ut där man kan leva ett bra liv? 
Skulle staden kunna byggas på sätt som gör vardagen bättre för barn? 

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bild
montage. (Årskurs 4–6) 

Collage är ett tacksamt format för att åskådliggöra och utmana normer, menar en 
lärare. Eleverna kan leta efter bilder i dagstidningar, magasin, informationsmaterial 
och reklam som hör till teman, som kärlek, vänskap, familj, utseendeideal, ensam
het, konflikter, jämställdhet, män och kvinnor. 

– Tjugo bilder på kärlek kommer antagligen att visa heterosexuella, 
unga, snygga par som har ljus hy. Det är svårt att hitta bilder på tre 
personer som är kära i varandra, eller bilder som visar personer som har 
funktionsnedsättningar. Frågeställningen som eleverna får arbeta med 
är varför bilderna ger en så snäv bild av kärlek. Hur blir vi påverkade 
av det? Samma snävhet visar collage med bilder på familjer. Ett sätt att 
gå vidare är att låta eleverna bredda sin tolkning av vilka bilder som 
visar familjer – kanske kan bilder på äldre människor, flera personer 
av samma kön, djur och bilder som visar människor med olika et
niskt ursprung höra dit? Vi gör collage som visar både samkönade och 
olikkönade par – och det blir extra starkt om de samkönade paren är i 
majoritet. Tänk vad ovana vi är vid att heterokärlek inte är i centrum! 
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En lärare nämner att det är intressant att koppla bilder ur en resekatalog till 
föreställningar om lycka. Lycka presenteras i resekataloger som att kunna ligga på 
en paradisstrand, något långt ifrån alla har råd med, men kanske också att ha en 
partner, familj och barn, vara smal och ständigt glad, säger hon. 

– På bilderna springer barnen hand i hand på stranden medan man
nen bär kvinnan i famnen i solnedgången. Var är alla snoriga bebisar, 
fattiga människor, arga tonåringar, ointresserade föräldrar och trötta 
par? Vi pratar om hur bilder skapar förväntningar och att det kan 
vara svårt att känna sig nöjd med sitt liv när det finns så många skild
ringar av lycka som är svåra att nå upp till. Eleverna får skapa egna 
resekataloger med alternativa bilder som också skildrar lycka, men i 
mer nyanserade och verklighetsnära former. Varför inte ett barn och 
en förälder som äter en glass ihop på en brygga i Sverige? 
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naturorienterande ämnen och biologi 

ÄMNETS KOPPLING TILL JÄMSTÄLLDHET, SEXUALITET OCH RELATIONER 

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig 
själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frå
gor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.106 

Undervisningen kan bidra till förståelse för att sexualitet och samlevnadsformer 
kan se ut på olika sätt. Normer i samhället avspeglas i synen på kroppen och dess 
funktioner. Skönhetsideal, förväntningar på sexualitet, normer kring reproduktion, 
förväntningar på sexuell identitet eller relationsbildning kan vara några frågor att 
behandla. På så sätt kan eleverna möjlighet att sätta kropp och sexualitet i ett sam
manhang och få diskutera på vilket sätt biologin är en del av samhället. 

Lust, kärlek, sexualitet och normer verkar i ett komplext samspel. De biologiska 
aspekterna på sexualiteten går inte att särskilja från frågor om identitet, jämställd
het, relationer och värdefrågor. Eftersom kroppen och sexualiteten existerar i ett 
sammanhang kan de inte förstås utan att undervisningen också omfattar samhället 
och de normer som omgärdar sexualiteten. 

Undervisningen behöver vila på en förståelse av att barn har en sexualitet. Den 
kan ta sig uttryck i nyfikenhet, intresse för sin egen och andras kroppar, frågor 
och lustkänslor. En del barn onanerar eller upptäcker kroppens erogena zoner, 
och vissa testar att leka lekar eller utforska kroppen tillsammans med sina vänner. 
Sexualiteten kan, för barn liksom för vuxna, vara olika viktig, uttryckas på olika 
sätt och se olika ut under olika perioder av livet. Att ha kunskap om de kroppsliga 
förändringar som sker eller kommer att ske under puberteten kan ge känslor av 
förtrogenhet och trygghet och göra förändringarna begripliga. Det är ett skäl till 
att ge den här undervisningen redan från de första årskurserna. 

Men sexualitetsfrågor handlar inte bara om den egna sexualiteten. Barn och 
ungdomar lever i ett samhälle där sexualitet på olika sätt kommer till uttryck. 
Många av elevernas frågor är reaktioner på sexualiserade bilder, situationer i skolan 
eller något de sett på tv. För att förstå och bearbeta de budskap och bilder som 
omger oss och på olika sätt väcker tankar och känslor behöver eleverna tillgång till 
samtal och vuxna som kan ge andra perspektiv, bidra till kunskapen och ställa de 
där tankeväckande frågorna. 

106.	 Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Utbildnings
departementet, 2010. 
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UNGDOMARS SEXUELLA HÄLSA – VARFÖR BEHÖVS TIDIGA INSATSER? 
Information och undervisning om relationer och sexuell hälsa bör inledas före 
den sexuella debuten107. Det handlar om att stärka individen i sin kunskap 
och handlingsberedskap inför framtida sexuella relationer. Sådan information 
gör inte barn mer sexuellt aktiva, myten om att skolans sex- och samlevnads
undervisning kan ”väcka den björn som sover” stämmer inte. 

DET CENTRALA INNEHÅLLETS MÖJLIGHETER  

De naturorienterande ämnena ska i årskurs 1–3 bland annat behandla betydelsen 
av sociala relationer för att må bra och människans kroppsdelar, deras namn och 
funktion. Biologiämnet ska i årskurs 4–6 behandla kropp, pubertet, reproduktion 
och sexualitet – men ska även lyfta jämställdhet, relationer, kärlek, identitet och 
ansvar för att visa att det biologiska perspektivet bör ses i ett sammanhang. 

Det finns många möjligheter att möta det centrala innehållets formuleringar om 
identitet, kärlek och ansvar. Identitetsfrågor kan för eleverna handa om funderingar 
kring hur man ser på sig själv, vem man är i förhållande till sin familj, vad andra 
tycker om en, vem man vill vara och vilka intressen som är viktiga. Det kan också 
handla om jämförelser med kamrater – som vilka som fått mens eller kysst någon 
– men också om könsidentitet och sexuell identitet. Alla barn känner inte att de 
passar in i de föreställningar som finns kring hur man borde vara eller vem man 
borde bli kär i. Kunskap om att människor är olika samt resonemang som lyfter 
fram fördelarna med att alla får vara sig själva är sådant som kan göra det lättare att 
lära känna sig själv. 

Kärlek i barndomen kan ta sig uttryck i förälskelser, avståndskärlek, kärlek till 
en vuxen eller för den delen hjärtesorg. Kärleken kan också rymma möjligheter till 
pussar, kramar och närhet. Samtidigt kan eleverna ha funderingar kring vuxenvärl
dens relationer, otrohet, separationer och nya familjekonstellationer. Det går att 
undvika att skildringen av kärlek blir snäv genom att synliggöra sådant som läng
tan efter kärlek, att man kan vilja pussas fast man inte är kär, att vissa varit kära 
och andra inte, att en del tycker att kärlek är ointressant och att man kan känna 
kärlek till flera personer samtidigt. 

107. Ungdomars sexuella hälsa – internationella kunskapssammanställningar och svenska erfarenheter av förebyggande 
arbete, Socialstyrelsen, 2007. 
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Kring kärlek finns stora möjligheter att bygga ämnesövergripande projekt. 
Eleverna kan få måla och dikta kärlek, undersöka hur kärlek skildras på film och 
dramatisera de känslor kärlek kan väcka. Kärleken kan också ställa krav på förmåga 
att ta ansvar, exempelvis att inte såra någon onödigt mycket i samband med att 
man gör slut, säger en lärare. 

– Jag kommer in på ansvar alla gånger jag talar om respekt och hur 
man kan vara mot varandra i skolan, om schyssta relationer och hur 
vi tillsammans kan arbeta mot diskriminering i samhället. Inom sexu
alitetens område handlar ansvaret kanske mer om att förstå vikten av 
att respektera varandras gränser, lyssna in varandras känslor och förstå 
att två personer kan uppleva en situation på olika sätt. 

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. (Naturorienterande ämnen, 
årskurs 1–3) 

Kroppen kan tidigt få en särskild laddning. Det kan handla om att det är blygt 
att visa sig naken, att snoppar och snippor är hemliga och att det är pinsamt att 
prutta. Att kunna ord för kroppsdelar kan göra det lättare, och mindre laddat, att 
tala om sin egen och andras kroppar, förklara om man har besvär med något och 
att ställa frågor. Att som lärare sätta ord på snippan och snoppen, blygdläpparna 
och pungen, är ett sätt att visa att de är betydelsefulla delar av kroppen som det är 
tillåtet att prata om. Så här säger en lärare: 

– Det kan kännas tidigt att prata med lågstadieelever om könsorga
nen, men då kan det vara bra att påminna sig om att de antagligen 
varit nyfikna på snippor och snoppar sedan de var några år gamla och 
att man i förskolan läser böcker om kroppen och använder ord också 
för könsorganen. Att inte prata om snippan och snoppen kan istället 
kommunicera och förstärka att de delarna av kroppen är skamliga 
eller att det är fult att prata om dem. 

I samband med undervisning om kroppens delar och funktioner ges möjligheter 
att prata om sådant kroppen är bra på, inte bara hur den ser ut. En lärare säger 
att hon försöker leda dem vidare om de stannar vid beskrivningar av utseendet. 
”De får försöka komma på situationer när en kropp är stark, smidig, mjuk, varm, 
uppmärksam, känslig, stilla och snabb.” 
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Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. 
(Naturorienterande ämnen, årskurs 1–3) 

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala 
relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur 
de kan förebyggas och behandlas. (Biologi, årskurs 4–6) 

I barndomen är relationen till vårdnadshavarna och eventuella syskon kanske den 
mest centrala, men också vänskapsrelationer och kärleksrelationer kan vara vik
tiga. Om relationerna förändras kan det kännas omtumlande och väcka frågor. En 
lärare menar att det med stigande ålder blir vanligare med intriger och svek mellan 
klasskamraterna och att det kan kännas både spännande och smärtsamt att inse att 
familjen blir mindre viktig i ens liv. 

Undervisningen kan beröra hur relationer påverkar människors välmående och 
vilken betydelse de kan ha i ens liv. Så här säger en lärare: 

– Att inte ha vänner kan vara svårt. När vi pratar om vänskap, hur 
en bra kompis ska vara och hur man kan få nya vänner är jag därför 
noga med att synliggöra att långt ifrån alla har någon att vara med. 
Detsamma gäller samtal om familjer. Det är inte säkert att alla mår 
bra i den familj de bor i, och de kan behöva få höra att de har rätt att 
ha det bättre. Vi pratar om att bra relationer kan stärka självkänslan, 
skapa trygghet och vara en källa till glädje. Det finns många sätt att 
vara vänner på, och vänner går att hitta på många olika platser. Det 
kan vara spännande att diskutera, särskilt med de elever som har 
starka förväntningar på bästisrelationer. 

Samarbeten kring frågor som berör sömn, kost, motion och hygien kan utformas 
med idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap. Temaområden kan vara 
hur stress påverkar kroppen och hur man kan undvika stress, hur mycket sömn 
och vilken mat som får kroppen att må bra och på vilka sätt ens hygienvanor kan 
behöva ändras i samband med puberteten. Skönhetsideal, kostråd och träningstips 
kan problematiseras. Att med stigande ålder mer och mer se sig själv med andras 
ögon kan leda till att barnet blir mer reflekterande kring sig själv och den egna 
kroppen, vilket ger anledning att arbeta med frågor om självkänsla. Den här lära
ren vill att eleverna får en helhetsförståelse av hälsan. 

118 SEx- och SAMLEvNADSUNDERvISNINg I gRUNDSkoLANS TIDIgARE åR 



  

 

 

– Ledsenhet, oro och ensamhet kan visa sig i form av magont, 

huvudvärk och trötthet. Att ens föräldrar ska flytta isär kan göra att 

det blir svårare att klara av skolan, fast man kanske inte själv riktigt 

förstår sina känslor. På samma sätt kan träning, få nya intressen eller 

ta det lugnt göra att man blir gladare och piggare. 


NORMKRITISKT OM SEXUALITET OCH IDENTITET 
När kunskap ges om begreppen heterosexualitet, homosexualitet och 
bisexualitet är det värdefullt att dessa presenteras på ett likvärdigt sätt. Det 
innebär att inkludera frågor om homo- och bisexualitet kontinuerligt, så att 
inte undervisningen blir heteronormativ. 

Trans är ett paraplybegrepp för personer som på olika sätt bryter mot de 
föreställningar som finns kring kön och könsidentitet. En transperson kan 
vara någon som känner att identiteten och kroppen inte stämmer överens, 
men också personer som inte trivs med etiketterna ”kille” och ”tjej”, som 
känner sig som något annat eller både och. Ett inkluderande arbetssätt inne
bär att belysa hetero-, homo- och bisexualitet samt transpersoner i under
visningen, och att synliggöra och utmana de normer som begränsar möjlig
heterna för människor att vara sig själva och uttrycka sin identitet, kärlek och 
sexualitet. 

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, 
jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. (Biologi, årskurs 4–6) 

Både i årskurserna 4–6 och 7–9 tar kursplanen i biologi upp frågor om sexualitet 
och reproduktion. I årskurserna 4–6 ligger fokus på individen genom ovanstående 
innehåll. Syftet är att eleverna ska utveckla kunskaper om den biologiska grunden 
för kroppens förändringar under puberteten samt om sexualitet och reproduktion. 

Kursplanen i biologi tar, liksom kursplanerna i religionskunskap och sam
hällskunskap, upp värdefrågor i anslutning till sex och samlevnad. Eftersom de 
biologiska aspekterna av sexualiteten inte kan särskiljas från frågor om identitet, 
jämställdhet och andra värdefrågor, ska eleverna också ges tillfälle att i en respekt
full anda diskutera detta. Genom att anlägga en helhetssyn på sexualitet avser 
kursplanen att öka elevernas möjligheter att känna sig trygga i den egna kroppen 
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och identiteten. Kursplanen vill också bidra till förståelse för att sexualitet och 
samlevnadsformer kan se ut på olika sätt.108 

Elever kan uppleva puberteten på olika sätt – vissa välkomnar den nya kroppen 
medan andra känner sig främmande inför den. I och med puberteten upplever en 
del att de på ett nytt sätt blir betraktade som blivande män och kvinnor. För vissa 
är det en positiv bekräftelse, andra känner sig obekväma och intvingade i en ny 
roll. Puberteten kan innebära särskilda utmaningar för den som är transperson. Att 
utveckla till exempel skäggväxt och bröst kan upplevas problematiskt. Före puber
teten kan det ha varit lättare att röra sig mellan könskategorierna. 

Att börja bli vuxen kan också väcka tankar på framtiden. Några ser fram emot 
att börja på högstadiet, få köra moppe eller bestämma mer själv. Andra tycker att 
det är underligt att kroppen börjar bli vuxen fast man själv känner sig som ett 
barn. Kanske känns det som att tankarna och känslorna inte riktigt hänger med. 
En lärare uppmuntrar eleverna att skriva dagbok på fritiden, men ger också möjlig
heter i skolan för reflektion kring identitetsfrågor, bland annat genom diskussion 
av filmer som utspelar sig under pubertetsåren. Hon låter dem också skildra ”allt 
med pubertetsåren”. 

– De får välja om de vill göra teckningar, associationskartor eller 
collage, men utmaningen är att visa så mycket bredd, spretighet 
och mångfald som det går på samma papper: mycket hår och lite 
hår, lycklig och jätteledsen, ont-i-magen-mens och mens som känns 
häftig, bråk med familjen och frukostmys, nya vänner och irritation 
på gamla kompisar. 

I samhället betonas och förstärks ofta olikheter mellan mäns och kvinnors krop
par. Det bidrar till att skapa stereotypa bilder som gör det svårare för människor 
att vara nöjda med sina kroppar och utseenden. Ett normkritiskt arbetssätt kan 
innebära att synliggöra att människor kan se ut på olika sätt, utan att koppla skill
naderna till kön. Att fokusera på likheter mellan människors kroppar kan innebära 
att ge kunskap om att både mäns och kvinnors bröstkörtlar kan vara ömma under 
puberteten, att alla får en mörkare röst under puberteten liksom att alla kan få hår 
på benen, rumpan, könsorganen, magen, bröstet och i ansiktet. 

En lärare menar att detaljerad kunskap kan göra det lättare att må bra under 
puberteten. 

108. Kommentarmaterial till kursplanen i biologi, Skolverket, 2011. 
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– Översiktliga förklaringar riskerar att missa det eleverna mest av allt 
vill veta. Hur mycket mensblod det kommer, vilka färger blodet kan 
ha, att menscykeln kan vara oregelbunden, hur en binda ser ut och 
var man kan köpa den är kunskap eleverna behöver få. Detsamma 
gäller sperman: mängd, färg och att det kan både droppa och spruta. 
Annan kunskap som kan vara relevant är exempelvis vad abort och 
preventivmedel är, och att snoppar, bröst och blygdläppar kan ha 
olika storlek och form. 

En del barn har utforskat olika sätt att onanera, vid något tillfälle, i perioder – el
ler så långt tillbaka de kan minnas. Andra upptäcker onanin i pubertetsåren eller 
senare i livet. Vissa människor onanerar aldrig. Läraren kan i undervisningen göra 
det tydligt att det är något som varje individ bestämmer över själv. Myter om ona
ni, som att något kan ändras eller bli fel med kroppen om man gör det, behöver 
bemötas. Likaså kan det vara värdefullt att förmedla att onani är vanligt hos både 
män och kvinnor, att det kan vara ett sätt att lära känna sin kropp och att de flesta 
gör det för att de tycker att det är skönt – själva eller tillsammans med någon. 

Barn och ungdomar har ibland en del frågor om till exempel sexualitet, sexuell 
hälsa och preventivmedel som de kan ha hört om från äldre syskon, via medier 
eller andra kanaler. Det är viktigt att bemöta elevernas funderingar och frågor. I 
årskurs 4–6 kan undervisning om sexuellt överförbara infektioner innebära att ge 
kunskap om vilka infektioner det kan handla om, hur de överförs, hur man skyd
dar sig och hur de kan behandlas. I samband med det visar en lärare kondomer för 
eleverna. 

– Syftet är inte att de ska lära sig allt om kondomer. Jag berättar vad 
en kondom är och de får titta och känna på en. Stämningen blir fnitt
rig, men jag tror att det känns tryggt för eleverna att veta hur den ser 
ut och att tröskeln för att använda den i framtiden blir lägre. Jag får 
också tillfälle att berätta att en kondom behöver användas när en kille 
och en tjej, eller två killar, ska ha samlag med varandra. Två tjejer som 
har sex med varandra kanske inte behöver använda kondom. 

Alla människor kommer inte att ha sex med någon annan, och yngre barn kan ha 
bestämt sig för att aldrig ha det. Genom att synliggöra allas rätt att välja till eller 
välja bort sexualiteten kan man undvika att förstärka föreställningar om att alla 
kommer att vilja samma saker i framtiden. 
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– För att undvika att skapa normativa förväntningar säger jag alltid 
om – och inte när – man blir kär, ska ha sex, skaffar barn eller vad det 
nu kan vara. En del elever oroar sig över sexuella saker de tror att de 
kommer att vara tvungna att göra i framtiden. Genom att tala om 
vad onani och lust är, hur kroppen fungerar samt ja- och nejkänslor 
blir det lätt att tala om det självklara i att sexuella handlingar bara är 
bra om de känns bra. 

HUR BARN BLIR TILL 
Normkritisk undervisning om reproduktion kan synliggöra alla sätt som barn 
kan bli till på. Det kan innebära att förklara att ägg och spermier kan blandas 
genom att en man och en kvinna har samlag, genom att spermier tas från 
en manskropp och förs in i en kvinnokropp, på egen hand eller på en klinik, 
eller genom IVF. Genom att berätta att ägg och spermier inte alltid kommer 
från den eller dem som ska bli barnets föräldrar, och att barn ibland föds av 
en kvinna som inte kommer att ta hand om det – som vid adoption och sur
rogatmoderskap – ges kunskap om hur exempelvis en ensamstående kvinna, 
två kvinnor eller två män kan skaffa barn. Att i undervisningen ge eleverna 
kunskap om olika tillvägagångssätt visar dels på de möjligheter de själva har 
att i framtiden bli föräldrar. Det är också ett sätt att sträva mot att alla elever 
i klassen får information om det sätt de själva blivit till på. 

Eleverna kan ha många frågor kring sex och samlag. Frågorna kan spänna över ett 
brett spektrum från förvånande funderingar kring om de egna föräldrarna har haft 
sex, till undringar om hur ett samlag genomförs eller frågor om ord de hört, som 
porr, analsex, dildo och stånd. En bred beskrivning av varför människor har sex bör 
inte bara omfatta njutning och reproduktion, utan även till exempel vilja till när
het, tidsfördriv, att känna sig vuxen, uppleva avslappning, att göra något förbjudet 
och spännande eller att det är ett sätt att känna samhörighet. 
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SLIDKRANSEN 
Begreppet mödomshinna är problematiskt och missvisande, och ordet 
ersätts alltmer av ordet slidkrans. ”Mödomshinnan” är egentligen inte en 
hinna utan en öppning där slidans yttre del övergår i den inre delen av slidan. 
Öppningen kan ha en oregelbunden form och öppningens kant kan vara lite 
veckig eller flikig. Hur öppningen ser ut skiljer sig åt. Den påverkas dock inte 
om man rider, sportar, använder tampong eller gör en gynekologisk undersök
ning. Inte heller ett slidsamlag brukar förändra öppningen till den inre delen 
av slidan.109 

Att det inte syns på en kvinna om hon har haft samlag med någon och att 
det inte är meningen att sex ska göra ont, kan vara kunskap eleverna behö
ver få. Information om att det finns en stor bredd av sexuella handlingar att 
välja mellan kan utmana generella tankar om att heterosexuella slidsamlag 
som det mest ”riktiga” sexet. Det kan göra det möjligt för eleverna att välja 
friare och att i lägre utsträckning förhålla sig till exempelvis förväntningar 
på att vara eller bli av med sin oskuld. Sådan kunskap ligger till grund för 
fördjupade samtal i senare årskurser om hur kvinnors sexualitet på olika sätt 
kontrolleras i samhället, vad föreställningar om just oskuld rymmer och mäns 
och kvinnors olika handlingsutrymme. 

109. Christiansson, Monica och Eriksson, Carola, ”Myten om mödomshinnan. En genusteoretisk betraktelse av 
mödomshinnans natur och kultur”, i Kropp och genus i medicinen, Hovelius, Birgitta och Johansson, Eva E. (red.), 
Studentlitteratur, 2004. 
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KEMI OCH FYSIK – VETENSKAP OCH KÖNSMÖNSTER? 
En lärare talar med eleverna om synen på vetenskap och vetenskapsmän, 
delvis utifrån att de studerar sina egna läroböcker. Han hänvisar till Skolin
spektionens granskning av kemiläromedel för årskurs 4 och 5 som påvisat 
att en majoritet av bilderna i böckerna visar pojkar och att vetenskapen knyts 
till den västerländska kultursfären. Skolinspektionen framhåller i sin rapport 
att det är av största vikt att både pojkar och flickor på ett positivt och inklude
rande sätt ges möjlighet att identifiera sig med läromedlen.110 

”Stereotypen av den galna vetenskapsmannen, eller professorn, är vida 
känd. Vi diskuterar vilka egenskaper Skalman, Doktor Frankenstein, Oppfin
nar-Jocke, Professor Kalkyl, Baxter Stockman, Dexter, Doktor Grym och Doktor 
Octopus har. De är opålitliga enstöringar och genier, intelligenta men virriga, 
och inte alltför socialt kompetenta. De är nästan alltid män, och ofta vita. Poi
son Ivy i Batman är faktiskt en kvinna, men hon är inte klädd som de andra. 
Varför har hon så lite kläder på sig?” 

Undervisning i kemi och fysik kan synliggöra kvinnor i vetenskapshistorien 
och problematisera kopplingen mellan vetenskap och manlighet. En lärare 
säger: 

”Genom att lyfta fram kvinnliga kemister och fysiker bidrar jag till en mer 
nyanserad historieskrivning, men också till att skapa viktiga förebilder. Marie 
Curie, Jocelyn Bell Burnell, Lise Meitner, Dorothy Crowoot Hodgkin, Cecilia 
Payne-Gaposchkin, Rosalind Franklin, Maria Goeppert-Mayer och Ida Noddack 
var alla framstående vetenskapskvinnor. Eleverna får skriva om deras upp
täckter, men också ta reda på om de fick något erkännande för sitt arbete. 
Vilka motgångar har vetenskapskvinnor mött historiskt? Hur ser det ut idag?” 

110. Innehåll i och användning av läromedel. En kvalitetsgranskning med exemplet kemi i årskurs 4 och 5, Skolinspektio
nens rapport 2011:1, Stockholm, 2011. 
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matematik  

ÄMNETS KOPPLING TILL JÄMSTÄLLDHET, SEXUALITET OCH RELATIONER 

Sex- och samlevnadsfrågor kan integreras som underlag i matematikundervisning
en, liksom kunskap i matematik kan göra det lättare att ta del av information som 
har med jämställdhet, sexualitet och relationer att göra. Uppgifter om barns vill
kor, attityder och jämställdhet uttrycks ofta i matematiska termer. För att kunna ta 
till sig viss information behöver eleverna hantera begrepp som mer än, hälften av, 
vanligt förekommande och exempelvis en majoritet av. 

Samarbeten med andra ämnen kan ske genom undersökningar av statistik över 
samlevnadsformer eller siffror som kartlägger obetalt arbete i hemmet, men också 
genom att eleverna gör egna undersökningar av exempelvis hur eleverna på skolan 
mår. Att något uppmärksammas i medier – exempelvis en studie som visar att 
många människor hittar sin partner på nätet eller att ungdomar utsätts för sexuella 
trakasserier i idrottsföreningar – kan vara en ingång till ett ämnesövergripande 
projekt. 

Inlärning underlättas av att elever känner ett intresse, vilket i sin tur leder till 
ett intresse att söka nya kunskaper. Den här utvecklingsspiralen är betydelsefull för 
elevers samlade kunskapsutveckling.111 Ett sätt att väcka elevernas intresse kan vara 
genom att knyta matematikundervisningen till teman och frågeställningar som 
handlar om jämställdhet, relationer och känslor – ämnen som berör eleverna och 
på olika sätt är en del av deras vardag. Så här säger en lärare: 

– Vad kostar det att ha ett barn? Vilken budget behövs för att kunna 
bjuda med en partner på en dag på Liseberg eller Gröna Lund? Hur 
fördelar sig taltiden i klassrummet mellan tjejerna och killarna? För 
att lösa uppgifterna behöver eleverna kunna söka underlag för sina 
beräkningar, fundera ut hur de behöver räkna för att få fram använd
bara svar och även presentera sina resultat för klasskamraterna. 

111. Kommentarmaterial till kursplanen i matematik, Skolverket, 2011. 
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Endast 23 procent av professorerna på Sveriges högskolor är kvinnor. Allra 
lägst andel kvinnliga professorer finns inom forskningsområdena matematik 
och teknikvetenskap. Där utgjorde kvinnorna 2011 endast 11 procent.112 

Att fundera på hur man som lärare bemöter eleverna och aktivt uppmuntrar 
flickorna kan bidra till att utmana föreställningar om att matematik inte är för 
kvinnor. 

Ett normkritiskt arbetssätt kan innebära att fundera över de exempel man tar i 
undervisningen och eftersträva att dessa speglar olika slags relationer, familjer och 
etnisk bakgrund, menar en lärare. 

– Innan tog jag exempel av gammal vana. Jag har fått upp ögonen för 
hur jag reproducerar normer, genom att så ofta ta exempel med hete
rosexuella par och kärnfamiljer som ska köpa hus och resa på semes
ter. Det är en enkel sak att börja uppmärksamma fler människor, som 
två kvinnor som renoverar och behöver en budget för virket, eller en 
farfar och hans barnbarn som jämför telefonabonnemang som gör 
det möjligt att ringa till barnets pappa i Etiopien. 

DET CENTRALA INNEHÅLLETS MÖJLIGHETER  

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situatio
ner. (Matematik, årskurs 1–3 och 4–6) 

Utifrån detta centrala innehåll kan eleverna få undersöka frågeställningar som är 
relaterande till jämställdhet, sexualitet och relationer, säger en lärare. 

– Ett tema kan vara familj. Enkäter kan ta reda på hur många som 
vill ha en stor respektive liten familj i framtiden. Hur många skulle 
vilja bo tillsammans med kompisar? Hur många skulle vilja bo själva? 
Eleverna har fått associera kring ordet ”familj” och sedan visa med 

112. Universitet och högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2011, artikelnummer UF23SM1201, Statistiska 
centralbyrån, 2011. 
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stapeldiagram vilka ord som var vanligast att tänka på. Vilka svar ges 
på frågan vad som är bra med en familj? 

På en skola samarbetade lärarna ämnesövergripande på temat kroppskunskap 
genom att utforma en frågesport. 

– I biologin skrev eleverna frågor om ungefär hur många spermier en 
killkropp kan tillverka under en sekund, hur många ägg det generellt 
finns i tjejkroppar, hur mycket vatten som ryms i en kondom, hur 
många dagar mensen pågår och vad testikel, livmoder och hormoner 
är. Alla skolans femmor fick göra tipsrundan i samband med den 
årliga orienteringen, och på mina lektioner sammanställde eleverna 
resultaten. De undersökte till och med om det fanns samband mellan 
antal rätt svar och hur snabbt lagen hade klarat orienteringen! De 
rätta svaren sattes upp i ljushallen tillsammans med mer fakta om 
varje fråga. 

Undervisningen kan också lyfta samhällsfrågor som handlar om beräkningar och 
matematiska förhållanden. Hur ser en el-räkning ut och vad innehåller den för 
information? Vem förväntas ha hand om ekonomin i ett förhållande? Vad innebär 
det att ta ett sms-lån och vad kostar det? 

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och 
beskriva resultat från enkla undersökningar. (Matematik, årskurs 1–3) 

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av 
data i tabeller och diagram. (Matematik, årskurs 4–6) 

Statistiska metoder är användbara när eleverna ska beskriva eller förstå sin omgiv
ning och olika fenomen i närmiljön och världen. Eleverna kan få möta statistik 
som beskriver uppfattningar, upplevelser och erfarenheter hos barn i deras egen 
ålder. Det kan handla om uppgifter om ohälsa bland unga, hur barn mår i sina 
familjer, siffror som visar när människor kommer in i puberteten eller hur antalet 
barn varierar i olika tider i olika familjer. Hur många människor gifter sig och hur 
många skiljer sig per år? 

Eleverna kan presentera undersökningarna på olika sätt, med stöd av bilder eller 
digital teknik. Ett sätt att utveckla sitt kunnande är att lära sig att ställa frågor till 
den information som finns i tabeller och diagram, säger en lärare. 
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– Statistisk information uppfattas ofta som sanning, trots att det 
kan finnas fler sanningar, beroende på hur man formulerar frågan. 
Exempelvis kan statistik om ett ökat antal skilsmässor uppfattas som 
att fler och fler människor är olyckliga i sina relationer. Kanske tolkas 
skilsmässorna som misslyckanden. Men samma information skulle 
kunna berätta för oss att människor har blivit bättre på att lämna 
relationer när de inte längre är bra och att det är en positiv möjlighet 
att under sitt liv kunna ha flera bra relationer. Kanske är siffrorna ett 
tecken på fler nöjda, snarare än olyckliga, människor i samhället? 

Många gånger presenteras siffror i nyheterna som handlar om en negativ utveck
ling av något slag. Det kan vara att unga människor råkar illa ut på nätet, är miss
nöjda med sitt utseende eller blir deprimerade i ung ålder. Sådan nyhetsförmedling 
kan påverka hur man uppfattar sin omvärld och själv relaterar till den. En lärare 
berättar att hon låter eleverna testa att presentera samma information, men med 
betoning på de som gör goda erfarenheter på nätet, är nöjda med sin kropp och 
mår bra under tonåren. Hur känns det att läsa sådan statistik? 
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teknik 

ÄMNESOMRÅDETS KOPPLING TILL JÄMSTÄLLDHET, SEXUALITET  
OCH RELATIONER 

Undervisning i teknik ska bidra till att eleverna känner tilltro till sin förmåga att 
bedöma tekniska lösningar och kan relatera dessa till frågor som rör bland annat 
könsroller. Att rikta uppmärksamheten mot könsroller, och använda det begrep
pet vid analyser inom olika teknikområden, kan ge eleverna en viktig dimension i 
förståelsen av relationen mellan människa och teknik.113 

Förväntningar kopplade till kön kan påverka framtida utbildnings- och yrkesval, 
men också vilken roll man tar på en arbetsplats eller i en relation. Undervisningen 
kan därför behöva fokusera särskilt på att uppmuntra och intressera flickorna, 
liksom att inte reproducera föreställningar om att alla pojkar och män är teknikin
tresserade. 

Könsnormer gör att många kopplar samman män med tekniska färdigheter 
och intresse för teknik. Läsåret 2013/14 läste drygt 20 000 pojkar på gym
nasieskolans teknikprogram, men endast cirka 4 000 flickor114 Inom forsk
ningsområdet teknikvetenskap är endast 11 procent kvinnor.115 

Ett sätt att ifrågasätta föreställningarna är att uppmärksamma eleverna på att 
många av de sysslor som kvinnor traditionellt har utfört har ställt krav på teknisk 
kunskap, så som arbete med hushållsmaskiner och symaskiner. Kvinnor arbetar 
ofta i fabriker, men kanske är problemet att en klädfabrik inte uppfattas som tek
nisk på samma sätt som en bilfabrik. Att kvinnor inte anses vara tekniska handlar 
delvis om att den egenskapen sällan uppmärksammas hos kvinnor. Exempelvis kan 
en kille kallas för teknisk medan en tjej kallas för pysslig, trots att de visar prov på 
samma förmåga. Detsamma kan gälla synen på vad som alls är teknik. Högljudda 

113.  Kommentarmaterial till kursplanen i teknik, Skolverket, 2011. 

114.  Skolverkets officiella utbildningsstatistik, Skolor och elever i gymnasieskolan läsår 2013/14, tabell 5A, www.skolver
ket.se 

115.	  Universitet och högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2011, artikelnummer UF23SM1201, Statistiska  
centralbyrån, 2011.  
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industrimaskiner anses ofta vara teknik, medan en symaskin inte uppfattas på 
samma sätt. 

Att uppmärksamma och ifrågasätta kopplingen mellan manlighet och teknik 
kan vara värdefullt eftersom det kan vara svårt för kvinnor att få plats på teknik
området så länge teknisk kompetens är en aspekt av att definiera maskulinitet. Ett 
sätt att göra det är genom att undersöka teknikens roll i populära filmer, säger en 
lärare. 

– I många filmer spelar kameraövervakning, vapen, hemliga chip och 
mutantkroppsdelar en central roll. De manliga hjältarna har tekniska 
superkrafter, eller är själva en robot eller terminator. Tekniken kopp
las på så sätt samman med hjältemod och manlighet. Eleverna får i 
läxa att se en spännande barnfilm och undersöka hur ofta tekniska 
lösningar används, och vem som använder tekniken. Vilken roll 
spelar tekniken i filmen? Vilken roll har kvinnorna, och vilken teknik 
använder de? 

Ett av syftena med att eleverna studerar teknik är att göra den teknik som finns 
i samhället synlig och begriplig. När det kommer till jämställdhet, sexualitet och 
relationer är internet ett tekniskt område att uppehålla sig vid. Informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT) är en del av det sociala livet, och ger möjligheter 
att träffa nya vänner och kanske hitta den där pirriga relationen. Internet ger också 
möjligheter att möta människor som delar ens intressen och erfarenheter, liksom 
möjligheter att spela spel, se film, uttrycka sina åsikter, forska om specialintres
sen och lära sig mer om sina hobbyer. Barn och ungdomar som mår dåligt kan på 
internet träffa likasinnade och inse att de inte är ensamma om det som känns svårt. 
På internet är det också möjligt att uppleva självständighet och ha relationer och 
aktiviteter som andra inte nödvändigtvis måste veta allt om. Internet kan också 
vara en central arena för att utforska sin identitet och sexualitet. 
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DET CENTRALA INNEHÅLLETS MÖJLIGHETER  

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans 
behov. 

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.(Teknik, årskurs 1-3) 

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, 
förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. 

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska 
lösningar. (Teknik, årskurs 4–6) 

Tekniken behöver förstås i det sammanhang som den har skapats i, liksom i det 
sammanhang den ska komma att användas. Föreställningar om kvinnor, män, 
sexualitet och relationer blir i det avseendet en värdefull ingång. Är tekniken tänkt 
att användas av män eller kvinnor? Är den skapad av män eller kvinnor? Vilka före
ställningar om kön hade den som utformade den tekniska lösningen? 

Så här utmanar en lärare i årskurs 1–3 föreställningar om vad som är teknik, 
och ifrågasätter antaganden om vem som förväntas använda olika föremål. 

– Vi lägger ut olika prylar på golvet som vi vill prata om. Vad är det 
för något, och vilka behov var orsaken till att föremålet skapades? 
Jag pratar också om vad som är teknik, och varför eleverna tycker att 
vissa saker är och inte är det. Vem tror de kommer använda saken? 
Varför tror de som de gör? Kan den göras bättre på något sätt? 

En lärare i årskurs 4–6 på samma skola säger att en fördjupning av arbetsområdet 
sedan kommer naturligt. 

– Till att börja med försöker jag vidga föreställningen om vad teknik 
är. Det är inte bara bilar, broar och mobiltelefoner, utan lika mycket 
en dunjacka, bestick och en cykel. Både stekpannan och elgrillen är 
teknik. 

En lärare berättar att hon arbetar för att få upp ögonen för hur teknik och genus 
hänger samman. Hon låter numera sina elever undersöka vad tekniska lösningar 
avslöjar om könsmönster. 
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– Motorsågen och skruvdragaren är grova, har mörka färger och 
robusta ytor. Greppet är stort, och kanske är maskinen tyngre än den 
måste vara? Elvispen och stavmixern är vit och har en nättare form. 
Produktens namn kan vara skrivet i skrivstil. Utformningen kanske 
visar att de förväntas användas av män respektive kvinnor. I samar
bete med bildundervisningen får eleverna skissa på alternativ. Vad är 
design och vad är ”nödvändig” form? Hur skulle de också kunna se 
ut? Hur ser en elvisp ut som är utformad i samma stil som en borr
maskin? 

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid. (Teknik, årskurs 1–3) 

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några 
orsaker till detta. (Teknik, årskurs 4–6) 

Vispen och elvispen, rakhyveln och rakapparaten, lien och slåttermaskinen. Beho
vet är detsamma, och en teknisk lösning var redan uppfunnen, när elektriciteten 
gjorde det möjligt med innovativa nyutvecklingar. Tekniska föremål har förändrats 
över tid, och inom vissa områden går förändringarna mycket fort. 

Även teknikanvändandet förändras över tid. När bilen kom användes den i 
huvudsak av män men idag är kvinnor självklara bilister. Ekonomi och socioeko
nomisk bakgrund är också värdefulla aspekter. Ny teknik är ofta dyr och tillgänglig 
för ett fåtal. 

Att uppmärksamma eleverna på att kvinnorna i samhället under det första och 
andra världskriget utan svårigheter tog över en stor del av de tekniska arbetena, 
medan männen var i krig, är ett sätt att belysa att teknikutövning inte behöver 
handla om kompetens utan om förväntningar och möjligheter, menar en lärare. 

– Kvinnor har inte uppmärksammats historiskt, varken som tekniskt 
kunniga eller som teknikutvecklare. Precis som vi arbetar med att 
lyfta fram kvinnliga författare i litteraturen kan vi i teknikundervis
ningen lyfta fram teknikens historiska kvinnor. Vi kan också ställa 
viktiga frågor, som varför dessa kvinnor inte är uppmärksammade 
och varför det har varit svårt att vara en kvinnlig uppfinnare? Svenska 
exempel är Ninni Kronberg som var näringsfysiolog och uppfann 
den torrmjölk som gör det möjligt att göra modersmjölksersättning, 
narkossköterskan Monica Dahlstrand som skapade en narkosmask 
för spädbarn och Barbro Hjalmarsson, en sjuksköterska som uppfann 

134 SEx- och SAMLEvNADSUNDERvISNINg I gRUNDSkoLANS TIDIgARE åR 



  

 

metoden att mäta sänka. Det var en kvinna som skapade den stav 
man lägger efter sina matvaror på rullbandet i butiker. Det här är 
sådana slags uppfinningar man kanske inte blir uppmärksammad för. 
Varför är det så? 

Läraren låter också eleverna fundera på om de tror att något hade varit annorlunda 
om det varit lika många kvinnor som män som genom tiderna utformat tekniska 
lösningar. Vilken teknik skulle de själva vilja utveckla? 
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ord och begrepp
 

Nedan följer en genomgång av några av de begrepp som förekommer i arbetet med 
sexualitet, jämställdhet och relationer. Definitionerna bygger på underlag från 
Diskrimineringsombudsmannen, Riksförbundet för sexuell upplysning, Riks
förbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, Statens 
folkhälsoinstitut och landstingens gemensamma ungdomsmottagning på nätet 
(UMO). 

Asexualitet – avsaknad av aktiv sexualitet och intresse av sexuella relationer. Är inte i 
lagens mening en sexuell identitet eller sexuell läggning. 

Biologiskt kön – kategorisering utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer och 
ibland även hormonnivåer. 

Bisexualitet – när en person känner sig känslomässigt och/eller sexuellt attraherad av 
personer oavsett kön. 

Cis-person – en person vars könsidentitet stämmer överens med det biologiska, juridiska 
och sociala könet. 

DSD – Disorder of Sex Development. Medfött tillstånd i vilket könets kromosomala, 
gonadala (rör könskörtlar, dvs. testiklar eller äggstockar) eller anatomiska utveckling är 
atypisk. Begreppet intersexualism används ibland. 

Etnisk tillhörighet – nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande för
hållande. Känsla av tillhörighet till en viss grupp människor med gemensamt ursprung 
och språk och gemensam kultur. 

Etnocentrism – förhållningsätt där utgångspunkten är att den egna etniska gruppen är 
måttstock och centrum. Utgår oftast från den dominerande gruppen i samhället. 

Funktionalitet – ett begrepp för funktionsförmåga med koppling till diskriminerings
grunden funktionshinder. Används ibland i till exempel intersektionella analyser. 

Funktionsnedsättning – varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsning
ar av en persons funktionsförmåga som fanns vid födelsen, har uppstått till följd av en 
skada eller en sjukdom eller kan förväntas uppstå. Det innebär en begränsning av fysisk, 
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Ersätter begreppet funktionshinder i lagstift
ningen från och med 2015-01-01. Lag (2014:958) 
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Genus – de förväntningar som finns på personer, som utgår från deras biologiska kön, 
gällande t.ex. kläder, intressen, agerande och utseende. Ett annat ord för detta kan vara 
socialt kön. 

Genusvetenskap – akademisk disciplin som fokuserar på vilken maktposition, vilka 
för—delar och konsekvenser genustillhörighet kan ge i olika sammanhang. Isärhållande 
(manligt och kvinnligt är helt olika saker och varandras motsats) och rangordning (män 
och manlighet är norm och har högre status) är två centrala begrepp vid denna analys. 

Hbt(q) – ett samlingsbegrepp som innefattar homosexuella, bisexuella, transpersoner 
och queer. 

Hen – subjektsform av ett könsneutralt pronomen (motsvarar språkligt han eller hon). 

Heteronormativitet och heteronormen – handlar om allt det som bidrar till att en viss 
sorts heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva. 
Det kan vara lagar, strukturer, förväntningar eller handlingar. Det är en etablerad norm i 
samhället som i grunden utgår från att det finns två kön, att dessa förhåller sig till vissa 
givna mönster, samt att människor intresserar sig för det motsatta könet emotionellt och 
sexuellt. 

Heterosexualitet – när en person känner sig känslomässigt och/eller sexuellt attraherad 
av personer av motsatt kön.

Homosexualitet – när en person känner sig känslomässigt och/eller sexuellt attraherad 
av personer av samma kön.

Intergender – könsidentitet eller uttryck som innebär att personen befinner sig mellan, 
bortom eller i båda sociala könen.

Intersektionalitet – samhällsvetenskapligt begrepp som innebär att man synliggör speci
fika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för olika maktrelationer. Det är 
ett begrepp för en bred analys av maktrelationer där grundtanken är att flera perspektiv 
samverkar med och påverkar varandra både positivt och negativt. Kön, etnicitet, sexu
alitet, socioekonomisk bakgrund, religion och funktionsnedsättning är olika faktorer som 
kan samverka i detta sammanhang.

Intersexualism – se DSD. 

Juridiskt kön – det kön som anges i t.ex. folkbokföringen, i passet och som reglerar ut
formandet av personnumret. Det finns två juridiska kön i Sverige – man och kvinna.

Jämställdhet – begrepp som innebär att alla personer har samma rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter oavsett könstillhörighet. 

Könsidentitet – en persons självupplevda kön, det personen själv definierar sig som. 
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Könsöverskridande identitet eller uttryck – när en könsidentitet eller ett könsuttryck hela 
tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen. Diskrimineringsombudsmannen har valt 
att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck. Alla människor har köns
identitet och könsuttryck, inte bara transpersoner. Med könsidentitet eller könsuttryck 
avses en persons identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller med 
avseende på kön. Se även transpersoner. 

Könssocialisation – ett begrepp för hur de förväntningar och de normer som finns på 
människor utifrån könstillhörighet införlivas under uppväxten. En anpassning till rådande 
könsmönster. 

Könsuttryck – se socialt kön. 

Matriarkat – ett ord för att beskriva att kvinnan har makten i familjen och i samhället i 
stort. Denna maktposition reproduceras ständigt och ger kvinnan fördelar i många olika 
situationer. Jämför med patriarkat. 

Mentalt kön – se könsidentitet. 

Normer – oskrivna och ofta outtalade regler, förväntningar och ideal som beskriver vad 
som anses vara önskvärt, fördelaktigt och eftersträvansvärt och vad som inte är det. 
Dessa normer är föränderliga över tid, de är plats- och situationsbaserade och har ofta 
en stark koppling till makt. 

Normkritiskt perspektiv eller förhållningssätt – ett förhållningssätt där normer och sam
hälleliga strukturer kring t.ex. kön och sexualitet synliggörs och granskas. Flyttar fokus 
från individer och avvikande grupper till samhällets normstrukturer. Perspektivet belyser 
maktaspekterna i systemet. 

Patriarkat – ord för att beskriva att mannen har makten i familjen och i samhället i stort. 
Denna maktposition reproduceras ständigt och ger män fördelar i många olika situatio
ner. Jämför med matriarkat. 

Poly – kortform för personer som går emot tvåsamhetsnormen och vill leva eller lever 
med flera partner. Det kan till exempel handla om polyamori som innebär att under sam
tycke från alla parter ha flera kärleksrelationer parallellt och polygami som är att vara gift 
med flera samtidigt (månggifte). Polygami är inte tillåtet i Sverige. 

Queer – ett perspektiv där samhällets normer kring kön, sexualitet och makt ifrågasätts, 
eller en identitet för personer som utifrån detta perspektiv vill gå emot eller ifrågasätta 
kategorisering utifrån sexualitet och kön. Det handlar om att tänka bortom de förväntade 
uppdelningarna och ifrågasätta heteronormen. 

Queerteori och queerforskning – en vetenskaplig inriktning som utgår från queerperspek
tivet. 
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 Sexuell identitet – en persons känslomässiga och sexuella preferens som definieras 
av personen själv. De vanligaste definitionerna är bisexuell, heterosexuell eller homo
sexuell men många väljer att inte identifiera sig inom dessa kategorier. En persons 
sexuella identitet överensstämmer inte alltid med personens förväntade sexuella praktik. 
En person som har sex med någon av samma kön behöver t.ex. inte identifiera sig som 
homo- eller bisexuell och en person som bara har sex med personer av motsatt kön 
måste inte vara heterosexuell enligt sin egen definition. 

Sexuell läggning –definieras i lagtext som homosexuell, bisexuell eller heterosexuell. 

Socialt kön – de förväntningar som finns på personer, som utgår från deras biologiska 
kön, för t.ex. kläder, intressen, agerande och utseende. Andra ord för detta kan vara 
könsmönster och genus. 

STI – förkortning som betyder sexuellt överförbara infektioner (från engelskans ”sexually 
transmitted infections”). 

Toleranspedagogik – ett pedagogiskt förhållningssätt där normbrytaren sätts i fokus och 
syftet är att den utsatta gruppen eller individen ska tolereras, accepteras och respekte
ras av normföljarna. Jämför med normkritiskt perspektiv. 

Transperson – en person vars könsuttryck eller könsidentitet i perioder eller konstant 
avviker från det kön som registrerats vid födseln. Det är ett samlingsbegrepp som kan 
omfatta bl.a. transsexuella, transvestiter och intergender. Begreppet berör alltså perso
ner vars biologiska, juridiska, mentala och sociala kön inte alltid överensstämmer. 

Transsexualism – en medicinsk diagnos för personer vars könsidentitet inte sammanfal
ler med det juridiska eller det biologiska könet. 

Tvåsamhet – att leva i en parrelation. Förväntningarna kring att alla ska vilja leva i två
samhet och endast med en partner kan vara starka i samhället. 

Transvestism – ett könsöverskridande uttryck där personen i kortare eller längre perio
der för sin egen skull använder eller lever med ett annat köns stereotypa attribut (t.ex. 
kläder) eller beteende. 
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Det här stödmaterialet riktar sig till lärare i grundskolans tidigare 
år och ger exempel på hur frågor om jämställdhet, sexualitet 
och relationer kan integreras i ämnesundervisningen. Materialet 
visar hur lärare kan möta både läroplanens krav och möjlig
heter. Skolverkets förhoppning är att materialet ska bidra till att 
utveckla en undervisning där eleverna får ökade möjligheter 
att samtala om och reflektera kring sex och samlevnadsfrågor 
utifrån såväl historiska, samhälls och religionsvetenskapliga,  
som natur och språkvetenskapliga perspektiv. 
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