Sex- och samlevnadsundervisning
– en introduktion
Jämställdhet, sexualitet och relationer i läroplanerna

1. Sex- och samlevnadsundervisning
– en inledning
Sexualupplysningen har en relativt lång historia i Sverige1, och det blev obligatoriskt att undervisa och upplysa om det i skolan 1955.
Varje decennium har haft olika skäl till sex- och samlevnadsundervisning.
När ett problem har dykt upp med anknytning till sexualitet har röster höjts
om kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen. Det förväntas att denna
undervisning ska förebygga olika problem i samhället; alltifrån hiv/aids, klamydia och ett ökat antal aborter, sexuell exploatering, sexuella trakasserier och
hedersrelaterat våld och förtryck.2
Studier i flera europeiska länder visar att långsiktiga nationella satsningar
på sex- och samlevnadsundervisning leder till bland annat en minskning av
sexuellt överförbara infektioner, färre sexuella övergrepp och minskad homofobi. Forskningen visar även att satsningarna leder till ökad medvetenhet om
mänskliga rättighet, jämställdhet och ett mer kritiskt förhållningssätt hos unga
personer.3
I dag består sex- och samlevnadsundervisningen av flera olika perspektiv
som tillsammans ger eleverna en helhetsbild av vad som kan ingå i begreppen sexualitet och relationer. Det kan röra sig om ett historiskt perspektiv på
sexualitet och relationer, och om hur olika religioner behandlar ämnet. Det
kan också handla om vad vi kan lära oss från litterära beskrivningar, om hur
normer som relaterar till kön och sexualitet synliggörs i reklam och om vilken
lagstiftning som reglerar relationer i Sverige i dag.
Begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer har sedan
2011 fått en större plats och inkluderats i fler kurs- och ämnesplaner inom
grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det innebär att sexoch samlevnadsundervisningen ingår i en rad skilda kurser och ämnen. Utöver
innehåll i kurs- och ämnesplaner ingår också arbetet med normer och jämställdhet i skolans värdegrunds- och kunskapsuppdrag, och blir därmed alla
lärares ansvar. Elever anser att skolan ger tillräckliga kunskaper om hur man
blir gravid, om kroppen och om kondomanvändning, men att skolan har gett
för lite kunskaper om genus, relationer och jämställdhet, hiv samt normer och
hbtq-perspektiv.4
Kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen har varierat genom åren,
med stora skillnader både mellan och inom skolor.5 Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen, som redovisades 2018, visade
att införandet av begrepp som knyter an till sex- och samlevnadsområdet i
många kurs- och ämnesplaner ser ut att ha haft positiv effekt. Undervisningen
har blivit ämnesintegrerad och fler lärare lyfter frågan inom ramen för sina
olika ämnen. Granskningen visade dock även att det fortfarande finns ett stort
behov av kompetensutveckling för lärare. För att lärarna ska kunna behandla
frågor om sexualitet, identitet och jämställdhet i den utsträckning som kursoch ämnesplanerna syftar till, behöver de både ämnesspecifik kompetensutveckling som kunskap om hbtq-perspektiv och normer. För att få en hög
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kvalitet på sex- och samlevnadsundervisningen behöver skolorna arbeta systematiskt med frågorna och rektor behöver ta ansvar för initiering, uppföljning
och utvärdering av arbetet. Det behövs vidare ett utökat elevinflytande för att
säkerställa att frågor som är viktiga för eleverna behandlas i undervisningen.6

2. Sex- och samlevnadsundervisningens tre sidor
Sex- och samlevnadsundervisning i skolan kan sägas bestå av tre delar och
kan beskrivas med hjälp av en triangel. Samtliga delar är viktiga i planering,
uppföljning och utveckling av undervisningen, eftersom delarna bidrar till en
helhetssyn inom kunskapsområdet.

Enskilda lektioner,
dagar eller insatser

Fånga frågan
i flykten

Sex och
samlevnad
Ämnesintegrering och
ämnesövergripande arbeten

1. Ämnesintegrering och ämnesövergripande arbeten
Basen i arbetet är de olika ämnena och de diskussioner som varje lärare leder
inom sitt ämne. Det kan ge eleverna perspektiv, få dem att se sammanhang, se
hur synen på sexualitet har präglat hela samhällen och människors livsmöjligheter och ge dem en medvetenhet om de normer och värden som styr oss i dag.
2. Vardagsarbetet – att fånga frågan i flykten
Det händer mycket under en skoldag. När eleverna vill diskutera existentiella
frågor om kön, sexualitet och relationer är det bra att fånga tillfället. Diskussionerna uppstår ofta i anslutning till aktuella frågor i medierna eller händelser i vardagen.
Tyvärr finns det också en baksida av det som händer i vardagen – det kan
till exempel vara kränkningar, hot och ryktesspridning. Det är händelser som
de vuxna i skolan behöver hantera så snart som möjligt. Skolan är skyldig att
agera snabbt när någon ur skolans personal får reda på att ett en elev känner sig
utsatt för någon form av trakasserier eller kränkande behandling. Skolan måste
utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.7
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3. Enskilda lektioner eller dagar
Den tredje sidan av triangeln kan vara enskilda lektioner eller dagar, där
eleverna har möjlighet att diskutera olika frågor. Det kan handla om att ha
ett tema om mänskliga rättigheter eller jämställdhet för att tydligt lyfta dessa
frågor. Skolan kan också uppmärksamma World Aids Day eller Internationella
kvinnodagen eller kanske ha en egeninitierad temadag om sexualitet och relationer där eleverna får diskutera frågor inom kunskapsområdet.

3. Vad säger styrdokumenten?
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt
solidaritet mellan människor.
1 kap. 5 § skollagen (2010:800)

Områden som sexualitet, jämställdhet, kön och identitet lyfts i läroplaner
samt i kurs- och ämnesplanerna.
Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet,
läroplanen för sameskolan, läroplanen för specialskolan och läroplanen för
grundsärskolan har rektor ett ansvar för att ämnesövergripande kunskapsområden, som sex och samlevnad, integreras i undervisningen.
Grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan har i uppdrag att
”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om
den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i
skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla
sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

Alla skolor ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön.I grundskolans, sameskolans, specialskolans och grundsärskolans läroplaner står det att
”Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur
eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar
till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan
ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans,
samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen, med samma möjligheter
och på lika villkor oberoende av könstillhörighet.”
Gymnasieskolans och gymnasiesärskolans läroplan beskriver uppdraget att
motverka diskriminering och kränkande behandling på liknande sätt som
grundskolans, sameskolans, specialskolans och grundsärskolans läroplan.
Enligt gymnasieskolans och gymnasiesärskolans läroplan ska alla lärare ”se
till att undervisningen till innehåll och upplägg präglas av ett jämställdhetsperspektiv”. Skolan ska aktivt och medvetet ”främja kvinnors och mäns lika
rätt och möjligheter” och eleverna ska ”uppmuntras att utveckla sina intressen
utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.”
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har dessutom ett ansvar för att
samtliga elever har förmåga att kritiskt granska och bedöma vad de ser, hör
och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor. Rektor ansvarar för att ”eleverna får kunskaper om sex och
samlevnad, konsument- och trafikfrågor samt riskerna med tobak, alkohol,
narkotika och andra droger.”
Enligt skollagen ska var och en som verkar inom utbildningen även främja
mänskliga rättigheter och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Grundläggande värden
Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika
värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.8 Var och en som verkar
inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt
för vår gemensamma miljö. Utbildningen ska fostra individen till rättskänsla,
generositet, tolerans och ansvarstagande. Skolans uppgift är att låta varje
enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet
genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.9
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Tre perspektiv – om, genom och för
Elever ska utveckla kunskaper om till exempel jämställdhet, demokrati och
mänskliga rättigheter, vilket också framgår i läroplaner, kurs- och ämnesplaner.
Elever ska också inhämta och utveckla kunskaper och värden genom att lärare
och annan personal tillämpar demokratiska arbetssätt och genom främjande likabehandlingsarbete samt arbete mot diskriminering och kränkande
behandling. Elever ska också, som en del av värdegrundsarbetet, utveckla
förmågor för att aktivt kunna verka i ett demokratiskt samhälle. Det innebär
till exempel att kunna vara källkritisk och formulera en ståndpunkt.
Arbetet med att förmedla grundläggande värden omfattar alltså både kunskaper och värden som ska genomsyra hela skolans verksamhet. De tre perspektiven skapar tillsammans en helhet, som bidrar till att integrera grundläggande
kunskaper och värden i hela utbildningen.10

4. Kurs- och ämnesplaner
Det finns olika begrepp i styrdokumenten med anknytning till kunskapsområdet sexualitet och samlevnad. I läroplanerna finns fortfarande begreppet
samlevnad inskrivet under rektors ansvar, men i kurs- och ämnesplanerna är
samlevnad formulerat med ordet relationer. Kön och könsmönster är begrepp
som återkommer på flera platser i styrdokumenten. Även begreppen normer,
värden, och etik finns med, liksom jämställdhet och sexualitet. Begreppet
identitet finns uttryckt i till exempel ämnesplanerna för idrott och hälsa och
religionskunskap och i kursplanerna för religion och samhällskunskap. I
ämnesplanen för naturkunskap finns också begreppen lust och sexuell hälsa
omnämnda. Andra angränsande begrepp i läroplanen är bland annat mänskliga rättigheter, egenvärde och integritet.
Styrdokumenten anger att vissa ämnen har en central roll i arbetet med
kunskaper om jämställdhet, sexualitet och relationer, eftersom de kurs- och
ämnesplaner som styr undervisningen innehåller flera aspekter av sex- och samlevnadsundervisningen. Samtidigt är sex och samlevnad i sin breda definition
en del av värdegrundsarbetet och därför är alla lärare berörda, oavsett ämne.
I detta avsnitt lyfts ett urval av de tydligaste formuleringarna om jämställdhet, kön, könsmönster, sexualitet och relationer från kurs- och ämnesplaner.
Det handlar främst om de centrala innehåll som konkret tar upp dessa och
närliggande begrepp.

Biologi och naturkunskap
Biologi och naturkunskap är de ämnen som bär upp kunskaperna om kropp,
reproduktion, sexualitet och sexuellt överförbara infektioner. Men det har
tillkommit begrepp i kursplanen, som jämställdhet, global nivå och historiskt
perspektiv, som ökar det tvärvetenskapliga perspektivet.
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Naturorienterande ämnen, grundsärskolan årskurs 1–6
Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion och olika
slags relationer.
Biologi, grundskolan och sameskolan årskurs 4–6, specialskolan
årskurs 5–7
Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet,
jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
Biologi, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet,
relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt
perspektiv.
Naturkunskap, gymnasieskolan
Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer,
rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
Naturkunskap, gymnasiesärskolans nationella program
Människors sexualitet, relationer och sexuella hälsa.

Historia
Historieundervisningen ska ge eleverna möjlighet att lära sig mer om hur
synen på kön, sexualitet och relationer har förändrats under olika tidsperioder
samt hur människors värderingar speglas av den tid och i det sammanhang de
växer fram.

Historia, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till
exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män.
Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
Historia, gymnasieskolan
Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella
förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation,
kön och sexualitet.

Religion
Religionskunskapsundervisningen ska bland annat behandla livsfrågor, etik
och frågor som rör religion och kön, jämställdhet samt sexualitet.
Religion, grundskolan och sameskolan årskurs 4–6, specialskolan 5–7
Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller,
jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
Religion, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i
frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och
sexualitet, skildras i populärkulturen.
Religion, gymnasieskolan
Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till
religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och
historiska och nutida händelser.
Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.

Samhällskunskap
Samhällskunskapsundervisningen ska bland annat beröra mänskliga rättigheter, diskriminering, befolkningsfrågor, politiska ideologier och aktuella
samhällsfrågor. Alla dessa områden kan kopplas till könsmönster, sexualitet
och relationer. Levnadsvillkor och jämställdhet återkommer i både syfte och
centralt innehåll.
Samhällskunskap, grundsärskolan årskurs 1–6
Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt,
kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Samhällskunskap, grundskolan och sameskolan 4–6, specialskolan
årskurs 5–7
Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet
och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Samhällskunskap, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till
exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och
jämställdhet.
Individ och samhälle, gymnasiesärskolans individuella program
Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.
Relationer, kärlek, sexualitet och integritet. Hur man gör egna val samt tar ansvar
för sig själv och andra.

Hem- och konsumentkunskap
Hem- och konsumentkunskapsundervisningen ska ta upp reklam och dess
påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor samt belysa hemarbetet
ur ett jämställdhetsperspektiv.
Hem- och konsumentkunskap, grundskolan, grundsärskolan årskurs 7–9,
specialskolan årskurs 8–10
Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Bild
Bildundervisningen bidrar med ytterligare perspektiv på massmediala budskap,
och bildanalysen ska beröra gestaltandet av identitet, sexualitet och makt.
Dessa perspektiv bör även tas upp när det gäller egen bildframställning.
Bild, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer
och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa är ett ämne där kön och könsmönster ständigt är aktuella.
Hur påverkar könstillhörighet de förväntningar som finns, resultat, förmågor,
intresse och i förlängningen hälsan? Undervisningen ska beröra allt ifrån hälsofrågor till kroppsideal och könsaspekten i idrotts- och motionsval.
Idrott och hälsa, grundskolan, grundsärskolan årskurs 7–9, specialskolan
årskurs 8–10
Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt.
Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika
faktorer, till exempel av kön.

Musik
Musikundervisningen berör jämställdhet och könsmönster. Dels kan det
handla om förväntningar på musicerande med koppling till kön, dels om hur
kön, sexualitet och relationer gestaltas i sångtexter eller i musikvideor.

Musik, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer,
med fokus på etnicitet och kön.

Svenska
Svenska och svenska som andraspråk berör dessa frågor främst i litteraturundervisningen där kärlek, sexualitet och relationer ofta finns med som
teman. Det kan också handla om förväntningar på språkbruket utifrån till
exempel kön eller språkets värdeladdning. Vid läsförståelse, textproduktion,
diskussioner eller samtal kan tankar om könsmönster, sexualitet och relationer
utgöra själva stoffet.
Svenska, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och
övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och
livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
Svenska som andraspråk, för grundskolan och sameskolan årskurs 4–6,
specialskolan årskurs 5–7
Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar
av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och
livsfrågor.

Engelska
Engelskundervisningen kan kopplas till sex och samlevnad på ungefär samma
sätt som svenskämnena. I litteraturundervisningen kan resonemang om
kärlek, jämställdhet, relationer och sexualitet vara centrala, och kan också tas
upp i anslutning till aktuella ämnen i medierna eller i jämförelser mellan olika
engelsktalande länder.
Engelska, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och
etiska frågor.
Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika
sammanhang och områden där engelska används.

Modersmål
Modersmålsundervisningen kan precis som undervisningen i svenska, svenska
som andraspråk eller engelska beröra identitet och relationer i samband med
litteraturundervisningen.
Modersmål, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från
olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Slöjd
Slöjdundervisningen kan aktualisera dessa frågor om och när föreställningar
om färger, material och hantverksform kopplas till tankar om kön. Vilka
könsmönster kan urskiljas i detta? Undervisningen ska beröra mode och dess
påverkan på individen.
Slöjdundervisning, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Teknik
Teknikundervisningen ska behandla könsmönster inom teknikområdet och
kursen ska ta upp hur tankar om teknik påverkas av de normer som utgår från
könstillhörighet.
Teknik, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och
teknikanvändning.

Geografi
Geografiundervisningen ska behandla rättvisa och solidaritet utifrån olika
perspektiv som kön, sexualitet, klass och etnicitet.
Geografi, gymnasieskolan
Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring. Urbanisering samt städers framväxt, funktion, struktur och miljöpåverkan. Betydelsen av
migration, utbildning, miljöförändring, försörjningsstrategier, reproduktiv hälsa
och familjeplanering sett ur olika perspektiv, till exempel kön, sexualitet, etnicitet
och socioekonomiska förhållanden.

5. Att utveckla undervisningen
– några viktiga utgångspunkter
Forskning visar att den mest effektiva sex- och samlevnadsundervisningen är
läroplansbaserad och ledd av lärare med olika kompetenser. Undervisningen
ska utgå från elevernas behov och ta ett helhetsgrepp om ämnesområdet. Det
är viktigt att undervisningen äger rum i trygga förhållanden, anpassas till
ålder samt till elevernas intressen och erfarenheter. Vidare bör den innehålla
varierande arbetssätt och bearbeta de föreställningar och normer som påverkar
våra attityder och sexuella beteenden. Personalen ska vara utbildad och skolledningen ska stödja arbetet.11

Rektors styrning och systematiska kvalitetsarbete
För att öka kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen behöver rektor följa upp och utvärdera undervisningen regelbundet och koppla den till
skolans värdegrundsuppdrag. Rektor behöver se till att personal och elever
är involverade i utvecklingen och utvärderingen av arbetet med frågor om
identitet, sexualitet och jämställdhet.12 Det kan handla om vilka metoder och
arbetssätt som används, hur man dokumenterar sitt arbete eller vilken kompetensutveckling som behövs.13 Rektor ansvarar även för att skolans arbetsformer gynnar ett aktivt elevinflytande. För att undervisningen ska kunna ske
ämnesövergripande behövs samsyn kring uppdraget och tydliga roller där det
framgår vem som gör vad. Rektor behöver därför även skapa förutsättningar
för att lärare ska kunna samverka sinsemellan och med elevhälsan om sex- och
samlevnadsundervisningen.14
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Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Synen på sexualitet är präglad av samhällets lagar och normer. Om lärarens
egen syn på sexualitet går emot den sexualsyn som utgår från lagstiftningen
måste läraren förhålla sig till det och vara professionell. Sedan 2010 anger
skollagen att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.15 För att omsätta skollagens krav på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet krävs ett forskningsbaserat arbetssätt där form och innehåll
i skolans verksamhet bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Dialog och tillfälle för reflektion
Att använda samtal som arbetssätt med eleverna i de olika ämnena kan bana
väg för det viktiga reflekterandet, som är en central del av elevens lärande och
motivation.16 Elever efterfrågar möjligheten att prata med någon om sexualitet
och relationer.17 Eleverna behöver diskutera olika frågor om sexualitet i grupp,
ledda av en skicklig lärare. Läraren ska inte lämna ut privata åsikter och detaljer eller förmana eleverna om hur, om eller när de exempelvis ska ha sex, utan
finnas med som vuxenstöd och diskussionsledare.18
Elevers delaktighet
Under tonårstiden är frågor som berör sexualitet, könsmönster och relationer ofta
centrala för eleverna. Barns och ungas egna perspektiv kan innehålla helt andra
frågor och funderingar än de vuxnas. 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 strukturerat sätt.19 Genom att göra eleverna delaktiga
kan skolpersonalen säkerställa att undervisningen upplevs som relevant.20

SFS 2010:800. Skollag. Utbildningsdepartementet.
Myndigheten för skolutveckling. (2005). Hela livet. 50 år med sex- och
samlevnadsundervisningen. Skolinspektionen. (2018). Sex- och samlevnadsundervisning. 400–2016:11445.
17
Folkhälsomyndigheten. (2017). Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. UngKAB15 – en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16–29 år.
18
Världshälsoorganisationen. (2010). Standards for Sexuality Education in
15
16

Europe. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco). (2018). International technical guidance on sexuality education.
Världshälsoorganisationen. (2010). Standards for Sexuality Education in Europe. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Unesco). (2018). International technical guidance on sexuality education.
20
Skolinspektionen. (2018). Sex- och samlevnadsundervisning.
400–2016:11445.
19

Balans mellan ett frisk- och ett riskperspektiv
Sex- och samlevnadsundervisningen får ibland ett för stort risk- eller sjukdomsperspektiv och en negativ prägel. Sexuellt överförbara infektioner,
undermålig kondomanvändning, oönskade graviditeter, hedersproblematik,
sexuella trakasserier, tonårsaborter, sexuellt våld, sexism och utsatthet dominerar ibland. Jämlika relationer, självkänsla, ömsesidighet, handlingskompetens,
lust, förälskelse, sexualitetens egenvärde och sexuell utveckling får då stryka på
foten. Det behövs en balans mellan ett frisk- och riskperspektiv, så att inte sexoch samlevnadsundervisningen bara blir problematisk och skrämmande. Det är
bättre att utgå från att främja hälsa än att förebygga problem och sjukdomar.21
Progression
Det är viktigt att anpassa undervisningen till målgruppen. Ett sätt att göra
det är att utgå från elevernas tankar och funderingar i undervisningen. För
elever som inte har gått i svensk skola tidigare behöver skolan säkerställa att
eleverna inhämtar och utvecklar de kunskaper inom området som är rimliga
att förvänta sig utifrån ålder och skolform. Ämnesområdet kan vara detsamma
och återkomma i olika årskurser, med en tydlig progression inom ämnet.
Det kan behövas en grundläggande repetition som bas, men sedan behöver
fördjupningen vara tydlig och nya perspektiv föras in. På så sätt befäster och
fördjupar eleverna sina kunskaper under sin skolgång.22
Normkritiskt perspektiv och förhållningssätt
Undervisningen behöver visa på de möjligheter, förväntningar och begränsningar som påverkar individer och grupper i samhället. Ett normkritiskt
perspektiv innebär ett synliggörande av begränsande normer kopplat till bland
annat kön, könsöverskridande identitet och uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning och etnicitet. Genom att synliggöra och ifrågasätta normer
som skapar begränsningar, diskriminering och exkludering kan vi bemöta
värderingar och fördomar samtidigt som vi skapar förståelse och öppenhet.
Det ger också större möjligheter för eleverna att vara sig själva och känna
sig inkluderade. Ett normkritiskt perspektiv utgör många gånger en viktig
utgångspunkt för de kunskaper som ska förmedlas i sex- och samlevnadsundervisningen.23
Flickor och pojkar – att inte förstärka skillnader
En viktig aspekt av skolans jämställdhetsarbete är att öka medvetenheten
om genusperspektivet. Skolans jämställdhetsarbete bör kombineras med en
försiktighet med att kategorisera flickor och pojkar. En allt för stor tonvikt på
skillnader mellan könen kan leda till att kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen brister. Elever kan, i stället för bli sedda som individer, kategoriserades som grupp24, vilket kan leda till att normer som kopplas till kön
inte blir synliga och riskerar att cementeras i stället för att utmanas.
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6. Att organisera och arbeta
systematiskt med sex och samlevnad
Varje skola ska arbeta för att motverka diskriminering och kränkande behandling.25 I grundskolan har rektor ansvar för att integrera sex och samlevnad som
ett ämnesövergripande kunskapsområde,26 medan rektor i gymnasieskolan har
ansvar för att eleverna ska få kunskap om sex och samlevnad.27
Alla skolor är ålagda att följa läroplanen, men på vilket sätt undervisningen
ska organiseras och genomföras är upp till varje enskild skola.
För att öka kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen behöver
rektor följa upp och utvärdera undervisningen med jämna mellanrum. Syftet
med ett systematiskt kvalitetsarbete är att identifiera och prioritera utvecklingsområden för att uppfylla de nationella målen. Syftet är också att skapa
delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella
brister. Genom att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla
utbildningen kan kunskap om vad som leder till framgång skapas och delas.

Hur blev det?

Hur gör vi?

Var är vi?

Vart ska vi?

Samarbete mellan elevhälsan och lärare
Utöver lärarens ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen, så spelar elevhälsan en viktig roll. Elevhälsans arbete ska bidra till att skapa miljöer som
främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Därför är det viktigt att elevhälsan deltar i skolans värdegrundsarbete och arbetet mot diskriminering och
kränkande behandling. Elevhälsan kan också delta i undervisning om hälsofrämjande levnadsvanor samt ge lärarna stöd i sex- och samlevnadsundervisningen.28 Deras kompetens kan bidra till att höja kvaliteten i de lektioner som
specifikt rör sexualupplysning, men även i arbetet med att diskutera frågorna i
vardagen.
Ett nära samarbete mellan lärare, rektor och elevhälsa gör att den ”tysta”
kunskap som kan finnas hos elevhälsans personal kan spridas vidare hos skolpersonalen och komma eleverna till del.
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Externa aktörer
Läraren ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. För att komplettera undervisningen och det övergripande arbetet med
sex och samlevnad har skolan möjlighet att samarbeta med externa aktörer.
Exempelvis kan skolan samarbeta med ungdomsmottagningar eller frivilligorganisationer. De kan bidra genom fortbildning, material, skolbesök samt
erfarenhet och kunskap inom området.

7. Förslag på ämnesövergripande
teman
Ett ämnesövergripande arbete innebär att sexualitet, jämställdhet och relationer integreras eller behandlas i olika ämnen och att arbetslaget gör ett gemensamt ämnesövergripande projekt inom ämnesområdet som kan diskuteras
utifrån olika perspektiv. Nedan följer ett förslag på ett ämnesövergripande
tema och några fler idéer på områden att utveckla vidare.

Sex på den tiden
Hur har synen på kön, sexualitet, relationer och kärlek förändrats genom
åren? I detta tema kan eleverna få möjlighet att blicka tillbaka och se de historiska förändringarna som skapat dagens syn på sexualitet, få olika perspektiv
på frågorna och möjlighet att blicka framåt.
Historia – berör förändringen av normerna som omger kön och sexualitet
under olika historiska perioder. Hur har lagstiftningen sett ut för män, kvinnor, olika sexuella läggningar och för transpersoner? Vad har familjen betytt
under olika tider? Preventivmedel, abort, familjebildning, sex före äktenskapet,
sexuella handlingar och sexuella rättigheter kan behandlas i undervisningen.

Centralt innehåll i grundskolans läroplan som kan vara aktuellt:
Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till
exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män.
Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Sex på den tiden, forts.
Religionskunskap – berör hur olika religioner har påverkat människans syn
på sexualitet och relationer under olika historiska perioder. Vad har förändrats
och vad lever kvar än i dag?

Aktuell del av syftet i grundskolans läroplan:
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika
religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet
och relationer.
Biologi – kan beröra förändringar i synen på preventivmedel, oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner, främst under de senaste seklen.
Vilka metoder har använts för att undvika oönskade graviditeter och sexuellt
överförbara sjukdomar historiskt och när introducerades dessa metoder i
Sverige? Kondom, p-piller, spiral och andra preventivmedel har några år på
nacken, men hur länge har de funnits tillgängliga i Sverige? Kunskap om
abortlagstiftningen och så kallade dagen efter-piller kan vävas in här.

Centralt innehåll i grundskolans läroplan som kan vara aktuellt:
Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet,
relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar
och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Förslag på fler ämnesövergripande teman
Identitet
Hur påverkas identitetsutvecklingen av omgivningen och kan man själv
påverka vem man vill vara? Detta går att diskutera utifrån många olika perspektiv. Livsåskådningen kan påverka, likaså familjeförhållanden och samhällets syn på individen. Musik och mode finns med på ett hörn. Sexualitet och
relationer är också en del av människans identitet.
Ämnen: svenska och svenska som andraspråk, biologi, musik, religionskunskap,
samhällskunskap, modersmål.

Relationer och familj
Vilken betydelse har familjen haft under olika tidsperioder och i olika kulturer
och hur ser det ut i dag? I detta tema fördjupas relations- och familjebegreppet
och eleverna kan få en breddad bild av vad familjer är och kan vara. Det är
viktigt att inte fastna i heteronormativa antaganden eller traditionella föreställningar om hur familjer ser ut.
Ämnen: svenska och svenska som andraspråk, religionskunskap, biologi, samhällskunskap, hem- och konsumentkunskap.

Reklamens dolda budskap
Vilka könsmönster och normer reproduceras i reklam och massmedier? I detta
tema kan eleverna få granska vilka budskap som reklamen ger om utseende,
kropp, tänkta egenskaper, intressen, sexualitet och välmående.
Ämnen: bild, hem- och konsumentkunskap, samhällskunskap.
” Vi ska genomföra ett lite större reklamtema tillsammans med hem- och konsumentkunskap och bild. I hem- och konsumentkunskap ska eleverna arbeta med reklamen
och mediernas påverkan på vad vi köper och om konsumenternas rättigheter och
skyldigheter, och i bild ska eleverna analysera massmediala bilder och bilder generellt
utifrån framställning av till exempel kön och sexualitet. Vi ska helt enkelt arbeta med
hela kedjan – från mediernas funktion och uppbyggnad, till bildanalys och konsumentpåverkan. Eleverna brukar gilla att arbeta med reklambilder, genomskådar lätt
överdrivna skönhetsideal och stereotypa bilder av intressen utifrån kön. De blir ofta
väldigt kritiska till reklambildspråket efter liknande teman. Vi skrapar på ytan och är
normkritiska, det ger effekt.”
Lärare, Samhällskunskap

Hiv och aids i världen
Hiv och aids påverkar livet för miljontals människor över hela världen. Vad är
hiv och hur överförs det? Skydd, behandling och stigmatisering. Vilka rättigheter och möjligheter till hjälp finns i olika delar av världen? I detta ämnesövergripande tema kan kunskaperna om sjukdomen fördjupas och förståelsen
för de problem som hiv skapar i världen öka. Temat kan också belysa hur det
kan vara att leva med hiv i dag.
Ämnen: biologi, geografi, matematik, samhällskunskap, religionskunskap.
”Jag stöter ofta på elever som ’vet’ att det bara är homosexuella som får hiv. De har
sällan koll på hur hiv överförs eller kunskap om hur det är att leva med hiv. Vissa tror
att det går att bota och andra tror att man dör efter bara en kort tid. När det gäller
sexuellt överförbara infektioner i allmänhet, men hiv i synnerhet, går jag noga igenom
hur viruset överförs, vilka sexuella beteenden som är riskfyllda, varför kondomen är
bra och viktig, vilka grupper som är mest utsatta och vilken behandling som finns i
dag. Jag försöker lyfta fram att alla kan drabbas, oavsett sexuell identitet eller etnicitet, och att säkrare sex är det bästa sättet att undvika detta. När faktakunskaperna är
lite bättre brukar jag lyfta situationen för de med hiv, där stigmatisering, rädslor och
fördomar kan vara vardag. Det är viktigt att lyfta fram att det handlar om människor
med en kronisk sjukdom, inget annat. För att få in det historiska perspektivet visar jag
dokumentären ”När AIDS kom till Sverige” och delar av serien ”Torka inga tårar utan
handskar”. De fångar den oro som spred sig i världen under 80-talet. Det funkar bäst
att arbeta med stigmatiseringen och det historiska perspektivet i nian, diskussionerna
blir oftast lite djupare och mer intressanta då.”
Lärare, Biologi

Könsmönster i vardagen
Tankar om vad som ses som manligt och kvinnligt påverkar elevernas vardag på
många olika sätt. Det handlar om hur de klär sig, vilka intressen de förväntas
ha, vilka egenskaper, vilka utbildningar och yrken de förväntas välja och hur de
ska bete sig i allmänhet. Dessa könsmönster påverkar livet på många olika plan.
I detta tema kan eleverna få möjlighet att fördjupa kunskaperna om mönstrens
ursprung, påverkan och hur de kan skapa förändring inom dessa normer.
Ämnen: idrott och hälsa, teknik, samhällskunskap, bild, musik.

Jämställdhet
Jämställdhet kan lyftas som ett speciellt tema i undervisningen, även om
undervisningen generellt, både till upplägg och innehåll, alltid bör ha ett jämställdhetsperspektiv. Ett jämställdhetstema kan lyfta upp normer för kön som
finns i samhället och normernas konsekvenser.
Ämnen: samhällskunskap, biologi, historia, religionskunskap, hem- och konsumentkunskap, bild, svenska och svenska som andraspråk, engelska, modersmål.
”Jag valde ut fem olika texter som berörde jämställdhet på olika sätt. Det var ett
utdrag från regeringens hemsida, en krönika från en kvällstidning, en debattartikel
från en dagstidning, ett blogginlägg och en insändare. Eftersom alla berörde jämställdhet på olika sätt var det lättare att jämföra form, språk, upplägg och budskap. Vi
diskuterade vilken text som kändes mest seriös, vilken som var mest verklighetsnära,
vilken som var mest underhållande, vilken som var svårast att förstå och vilken som
skulle vara svårast att skriva själv. Budskapet var ibland lite svårt att hitta, likaså syftet, medan eleverna hade många åsikter om avsändarnas trovärdighet och deras reella
möjlighet att påverka. Ungdomarna hade till exempel en mycket större tilltro till bloggarnas möjlighet att påverka än vad jag hade, vilket i sig var intressant i diskussionen.”
Lärare, Svenska
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