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ETT ERFARENHETSDOKUMENT
Det här är ett förslag till ett innehåll för det ämnesövergripande området sex- och samlevnad
i grund- och gymnasieskolan. Det bygger på sju års samlade erfarenheter av framtagande av
arbetsplaner i sex- och samlevnad på ett tjugotal skolor i Malmö. Lärar- och elevgrupper har
arbetat lokalt med att på respektive skola försöka besvara frågan, vad är ”sex & samlevnad”?
Vi har valt att ge denna skrift namnet Sexualitetskunskap. Syftet med detta är att betona vikten
av att behandla sexualitet som ett brett kunskapsområde, sett ur flera olika perspektiv.
Länge har det saknats en samsyn av innehållet för området sex- och samlevnad. Detta har
gett skolor och pedagoger frihet att själva fylla området med innehåll, men samtidigt skapat en
osäkerhet inför vad sex- och samlevnadsundervisning egentligen bör innehålla. Detta material
kan ses som ett stöd i de utvecklingsprocesser som drivs av kompetenta och engagerade kollegor
ute på skolorna. Förhoppningsvis kan materialet inspirera till kreativa arbetsprocesser där
sexualitet, jämställdhet och likabehandling får stå i fokus. Materialet kan även användas som
inspiration till arbetet med skolans planer för jämställdhet och likabehandling.
Genom att konkretisera det innehåll vi vill fokusera på och de begrepp vi vill lyfta fram, bjuder
vi samtidigt in till en möjlighet att revidera, skapa nya diskussioner och förändra undervisningen
i takt med nya kunskaper i nya sammanhang. Ett innehåll är, och ska vara, i ständig förändring
och en skolas upplägg ska samspela med elevernas önskemål om aktuella teman.
Materialet är upplagt utifrån sex olika teman: Relationer, Sexualsyn, Sex, Informationsvägar,
Kropp samt Makt. Den tematiska uppdelningen har vi gjort utifrån en ämnesövergripande ansats
för att visa på variationen i innehållet samt möjligheter för ämnesintegrering samt ämnesövergripande arbete. Det är upp till pedagogerna att själva hitta samarbeten och kopplingar mellan
och inom teman, men till stöd presenterar vi en lättöverskådlig översikt med nyckelord från Lgr
11 och Gy 2011 där gemensamma begrepp skulle kunna bana väg för nya ämnesöverskridande
projekt.
Varje tema presenteras i en matris med fyra rubriker. Innehållspunkter konkretiserar temats
rubrik. Under Centrala begrepp presenterar vi vilka ord som kan höra till detta innehåll. Forskning
visar dock att det inte räcker med begreppskunskap för att elevernas handlingsmöjligheter inom
sexualitet och relationer ska främjas. Därför har vi formulerat Fokusfrågor vilka ger ytterligare
riktlinjer för hur innehållspunkterna och de centrala begreppen kan fördjupas i mötet med eleverna. Innehållet måste kommuniceras till eleverna genom en involverande pedagogik för att ge
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utrymme åt elevernas egna reflektioner och ställningstaganden. Innehållet i sex- och samlevnads
undervisingen är tydligt inskrivet i både Lgr 11 och i Gy 2011 och detta material ger även förslag
på möjliga Ämneskopplingar.
Vi har utgått från ett normkritiskt perspektiv, med fokus på hur genus och sexuell identitet
förhåller sig till sexualitet. Det är viktigt att visa hur normer hör samman och påverkar varandra.
För oss har det också varit viktigt att skriva fram den enskilde elevens handlingsutrymme, det vill
säga att en individ inte enbart blir påverkad av normer, utan även är medskapare och omskapare
av normer. Materialet är inget metodmaterial, utan vi lämnar fritt till skolorna att själva göra
metodval, dock med en uppmaning om att använda varierade metoder samt att våga testa nya.
Materialet är uppbyggt utifrån en tanke om progression från grundskolans tidigare år upp till
gymnasiet. I stort sett berörs samma områden, fast på olika sätt och utifrån olika problemställ
ningar. Som tidigare nämnts är materialet baseras på sex teman och dessa återkommer i alla skolår
(med undantag temat Sexualsyn som i grundskolans tidigare år är integrerat i de övriga fem).
Detta material innehåller inte någon ordlista över begrepp eller definitioner. Begrepp är i
ständig omförhandling och betydelser skiftar beroende på tid och plats. Vad vi gör är ett försök
att ringa in vad sex- och samlevnadsundervisning kan innehålla, istället för att exakt definiera
vad begreppen betyder. Istället uppmuntrar vi till informationssökning och diskussion om vilka
begrepp som bör användas och hur dessa kan definieras. I texten kan man finna ord som man
kanske upplever som nya. Ett exempel på ett nyfött ord är ”funktionsfullkomlighet”. När vi i detta
material använder oss av det ordet är det i syfte att skapa funderingar kring vad som innefattar en
funktionsnedsättning och att granska utifrån vad som är ”funktionsfullkomligt” – existerar egentligen någon inom ramen för det begreppet?
Detta är ingen regelbok och inte heller något facit. Denna skrift bör ses som ett process
hjälpmedel och en inspiration i arbetet med att lyfta frågor om sexualitet, jämställdhet och
likabehandling. Det här är en present till alla våra kollegor som (precis som vi!) tycker att sexoch samlevnadsundervisningen är det absolut roligaste att arbeta med! Det är en påminnelse till
er som arbetat med frågorna men som tappat fart. Sist men inte minst är detta en skrift till er som
undrar - vad är egentligen Sexualitetskunskap?
Linda, Sara & Simon
Malmö 2012-06-13
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SåSant – ETT SKOLUTVECKLINGSPROJEKT
MED FOKUS PÅ SEX & SAMLEVNAD
I Malmö stads strategi för sexuell hälsa (2010 – 2017) finns följande programmål för sex- och
samlevnadsarbetet på grundskola och gymnasium:
• K
 riterier för ett bra sex- och samlevnadsarbete tas fram i samarbete med
stadsdelsförvaltning och utbildningsförvaltning.
• Sex- och samlevnadsarbetet beskrivs i skolans lokala arbetsplaner.
• Sex- och samlevnadsarbetet följs upp i skolans kvalitetsredovisning.
Programmet för Sexuell Hälsa (Sociala Resursförvaltningen, Malmö stad) har genom ekonomiska
medel från Smittskyddsinstitutet finansierat flera olika skolprojekt. SåSant är ett av dessa projekt. Projektet startade 2004 som ett försök att på fler skolor finna arbetssätt och metoder för att
stimulera skolors processer med att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen.
Projektet har sedan starten 2004 drivits av Linda Leveau. Sara Alfredsson och Simon Ceder
har arbetat som processledare och stöd till lärarnas utvecklingsarbete med sex- och samlevnadsundervisning. SåSant har inom ramen för projektet fått möjlighet att skapa nytt, skapa om och
medskapa tillsammans med tjugo skolor och flera hundra pedagoger på grundskolor och gymnasium i Malmö. Projektet blev utvärderat (Kontigo 2012) och flera framgångsfaktorer identifierades:
”Utvärderingen visar att SåSant till stor del är ett väl fungerande projekt med en driven
projektledare. SåSant är välkänt och har ett gott rykte bland tillfrågade externa aktörer, vilket
visar på extern legitimitet för projektet. Kontigo bedömer vidare att SåSant tillämpar flera
av de metoder som forskningen pekar på som verksamma, baserat på exempelvis Margareta
Forsbergs forskningssammanställning.”
”Projektets förmåga att relatera till lokala behov och förutsättningar hos lärare och elever
har också varit en viktig del i genomförandet. Användningen av elevreferensgrupper och
arbetsgrupper med lärare har varit delar i detta framgångskoncept. En framgångsfaktor har
varit att utbilda pedagogerna och att ge kunskap och verktyg för att arbeta med Sex- och
Samlevnad, samt att de fått möjlighet att träna på genomförandet genom workshops och
övningar.”

Utvärderingen pekade även på behovet av att ständigt återerövra frågan genom återkoppling och
nya diskussioner om varför, vad, när, och hur frågor om sexualitet ska tas upp.
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I SåSant har en tydlig arbetsgång utkristalliserats under årens gång. Den följer sex steg:
Steg 1: motivation – För att kunna bedriva ett framgångsrikt arbete med frågor om sexualitet,
jämställdhet och likabehandling krävs ett aktivt stöd från skolledning och ett kollegium som är
beredda att göra annorlunda för att få ett annorlunda resultat.
Steg 2: pedagogisk planering – En arbetsgrupp med representanter från alla arbetslag, flera
ämnen och från elevhälsan tillsätts. Deras uppgift är att ta fram ett innehåll på undervisningen,
koppla till kurs-/ämnes- planer och sammanställa till en pedagogisk planering med en röd tråd
och en tydlig progression.
Steg 3: elevreferensgrupp – En grupp elever från olika skolår tillsätts. Deras uppgift är att
bistå arbetsgruppen med innehållspunkter som känns angelägna för barn och ungdomar.
Steg 4: fortbildning – Arbetsgruppen identifierar vilket behov av kompetensutveckling som
kollegerna på skolan har, kopplat till den pedagogiska planeringen. All pedagogisk personal fortbildas i normmedvetenhet, sexualitet och metoder.
Steg 5: implementering – Skolledningen förankrar arbetet med sina chefer och lyfter fram det
i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetsgruppen träffas ett par gånger per läsår och stämmer
av hur den pedagogiska planeringen genomförs. Elevreferensgruppen fungerar som bollplank
till arbetsgruppen i syfte att diskutera kvalitén på hur den pedagogiska planeringen genomsyrar
undervisningen. Utvärderingsrutiner skapas.
Steg 6: revidering – Den pedagogiska planeringen behöver ses över och omarbetas årligen.
Desto tydligare och mer konkret lärarna lyckats göra planeringen, desto enklare blir det för
personalgruppen att få syn på eventuella normfällor och felaktigheter. Kunskap är en färskvara
– så även sexualitetskunskaper!
Dessa steg följs inte alltid i kronologisk ordning. Det är inte ovanligt att lärarna fått ny inspiration
eller fått upp ögonen för nya perspektiv genom fortbildningssteget vilket gör att den pedagogiska
planeringen behöver revideras redan i steg 4. Det viktigaste med arbetsgången är att skapa tillfällen för skolpersonal att samlas kring frågor om sexualitet, att bjuda in eleverna till att medverka i
planeringen och att vässa sina pedagogiska verktyg för att få till en undervisning som engagerar
och omfamnar alla elever.
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ÄMNESINGÅNGAR
I de kurs- och ämnesplaner som kom den 1 juli 2011 är frågor om sexualitet, jämställdhet och
likabehandling tydligt framskrivet. Det finns både direkta kopplingar och indirekta kopplingar.
Det innebär att det finns både ett ”ska” och ett ”kan”. Våra kurs- och ämnesplaner erbjuder oss
att utifrån många perspektiv belysa komplexiteten och det mångfacetterade i begreppet och
kunskapsområdet ”sexualitet”. Här följer en översikt på ämnesingångar från kurs- och ämnes
planer som kan ses som ett stöd för pedagogen att hitta kopplingar till just sitt ämne.
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UR CENTRALT INNEHÅLL, I DE TIDIGARE SKOLÅREN:
MUSIK
MODER

NA SPR

ÅK
Associationer, tankar,
känslor och bilder
som uppkommer när man
lyssnar på musik

Intressen, vardagliga
situationer, personer
Åsikter och känslor
Vardagsliv och
levnadssätt

SVENSKA

BILD
Informativa bilder

Förstå och tolka
Vardagsnära ämnen

Vad bilderna berättar
Förmedlar budskap

Upplevelser och erfarenheter
Känslor, kunskaper och åsikter
Kroppsspråk

BIOLO

GI

THEM- OCH KONSUMEN
KUNSKAP
Gemenskap
Uppgifter i hemmet
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Människans kroppsdelar
Sociala relationer
Pubertet, sexualitet
och reproduktion
Identitet, jämställdhet,
relationer, kärlek och ansvar

ATIK

EM
MAT
ENG

Rimlighetsbedömning

Jämförelser och uppskattningar

ELSK
A

Vardagliga situationer

Åsikter, känslor
och erfarenheter

D

SLÖJ

Vardagsliv, levnadssätt
och sociala relationer

Färg
Form

IDROTT

Barn- och
ungdomskulturer

OCH HÄ

LSA

L

RSMÅ

MODE

Människors
upplevelser
och erfarenheter

Danser och rörelser till musik

Känslor, kunskaper
och åsikter

Levnadsvanor, kropps
uppfattning och självbild

Hänsynstagande

ANDRASPRÅK
SVENSKA SOM
N

Förstå och tolka

Livsfrågor

Upplevelser och erfarenheter

Gott och ont

Känslor, kunskaper och åsikter

Rätt och orätt

Människors villkor
och identitets- och livsfrågor

SO-ÄMNE

Kamratskap
Könsroller
Jämställdhet
Relationer
Normer
Barns, kvinnors och mäns
levnadsvillkor
Mänskliga rättigheter
Levnadsvillkor i världen
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UR CENTRALT INNEHÅLL, I DE SENARE SKOLÅREN:
MUSIK

IK
TEKN

MODERSMÅL
Känslor
Nyanser och
värdeladdning
Människors villkor,
identitets-och
livsfrågor

Hur kulturella
föreställningar om
teknik påverkar
kvinnors och mäns
yrkesval och teknik
användning

D

Färg
Form

Föremål i elevens
vardag

Egna erfarenheter,
åsikter och
upplevelser
Identitet, sexualitet,
etnicitet och
maktrelationer

Barn- och
ungdomskulturer
Mode

Etnicitet och kön

T

HEM- OCH KONSUMEN
KUNSKAP
Gemenskap
Arbetsfördelning
i hemmet ur ett
jämställdhets
perspektiv

RELIGION
Livsfrågor
Synen på kärlek

SAMHÄLLSKUNSKAP
Familjen och olika
samlevnadsformer
Sexualitet, könsroller
och jämställdhet
Ungdomars identiteter,
livsstilar
Socioekonomisk bakgrund,
kön och sexuell läggning
Individer och grupper
Mänskliga rättigheterna
Jämlikhet och
jämställdhet
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Identitet och
grupptillhörighet

Tekniska system i
hemmet

BILD

SLÖJ

Påverkan på människan

Identitet
Livsstil
Grupptillhörighet
Jämställdhet, sexualitet,
sexuell läggning
Relationer
Populärkulturen

FI

GEOGRA

KA
ELS

G

EN

Åsikter, erfarenheter,
relationer, känslor och
framtidsplaner

ANDRASPRÅK
SVENSKA SOM

Levnadsvillkor
Traditioner
Sociala relationer

Människors
levnadsvillkor
Befolkningsfördelningen

Människors villkor

Samhällsplanering

och identitets- och livsfrågor

Hälsa

Känslor, kunskaper och åsikter

Kartor

Nyanser och värdeladdning
Informationssökning
Källkritik

BIO

LO
G

I

Etiska och moraliska
aspekter på språkbruk,
yttrandefrihet och
integritet

MODERNA SPRÅK

Sociala relationer

Intressen

Pubertet, sexualitet
och reproduktion

Vardagliga situationer

Identitet, jämställdhet,
relationer, kärlek och ansvar

Åsikter och känslor

Sexuellt överförbara sjukdomar

Vardagsliv och levnadssätt

Personer

HISTORIA

Oönskade graviditeter
Individ nivå, global nivå
Historiskt perspektiv

Levnadsvillkor
för barn, kvinnor och män
Kvinnorörelsen
Synen på kön, jämställdhet
och sexualitet

SVEN
S

KA

Kroppsspråk
Villkor och identitetsoch livsfrågor
Känslor, kunskaper och åsikter
Värdeladdning
Informationssökning
Källkritik
Etiska och moraliska aspekter
på språkbruk, yttrandefrihet
och integritet

MATEM

IDROTT

ATIK

OCH HÄ

Kroppsideal
Val av idrotter
Kön
Definitioner av
hälsa

LSA

Vardagliga situationer
Problemlösning
Sannolikhet
Bedömningar av risker
och chanser
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UR CENTRALT INNEHÅLL, I GYMNASIET:

IA

OR
T
S
I

H

Social bakgrund, etnicitet,
generation, kön och sexualitet
Förändrade maktförhållanden
Förändringsprocesser

KA

ENGELS

Levnadsvillkor

Synen på människors värde,
på makt och på könsmönster
Mänskliga rättigheter
Jämställdhet

Attityder
Erfarenheter och känslor
Relationer

MATEM

ATIK

SAMHÄLLSKUNSKAP
Makt
Demokrati
Jämställdhet
Mänskliga rättigheter
Identitet, relationer, sociala
livsvillkor
Människor grupperas utifrån
kategorier
Privatekonomi
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Beskrivande statistik
Beräkning av sannolikheter
Privatekonomi

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Situation och mottagare

SVEN
S

Ordförråd

KA

Kön och social bakgrund

NATURKUNSKAP

Utmana till nya tankesätt
och perspektiv
Språklig variation
Vardags och samhällsliv

Göra ställningstaganden
Handlingsalternativ
Normer rörande människans
sexualitet, lust, relationer
och sexuella hälsa
Granskning av budskap och
normer i medierna
Mänskliga rättigheter
och jämställdhet

RELIGION
IDROT

T OCH

HÄLSA

UR ÄMNETS SYFTE

Stereotypa föreställningar
om manligt, kvinnligt
Olika kroppsideal

Kön, socioekonomisk
bakgrund, etnicitet
och sexualitet
Analys av argument
Individers och gruppers
identiteter

Könsmönster, jämställdhet
och identitet
Dans
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BASINNEHÅLL I DE TIDIGARE SKOLÅREN
När man samtalar med barn om frågor som rör sexualitet är det omöjligt att inte häpna över
vilka finurliga tankar som de har när det gäller hur barn blir till, hur en familj kan se ut, hur man
gör när man är kär eller varför snippor ser ut som de gör. Barns frågor förtjänar att bli besvarade
med respekt och med kunskap. Svaren från vuxenvärlden ska vara fria från skam och pekpinnar.
Det är barnens perspektiv, barnens rättigheter och barnens nivå som ska genomsyra innehållet
när skolan undervisar om kön, sexualitet och relationer. Barns syn på normer och barns egen
sexualitet är i allra högsta grad närvarande i de tidigare skolåren men dess uttryck kan se annorlunda ut än ungdomars, vuxnas eller äldres.
När man har sex- och samlevnadsundervisning i de tidigare åren sätts frågorna in i ett
sammanhang där man med pedagogisk fingertoppskänslighet använder ord och förklaringar
som eleverna kan relatera till. Frågor om barns rättigheter, om flickors och pojkars handlings
utrymmen genom tiderna och vilka lagar som reglerar människors gemenskaper kan med fördel
lyftas fram när man går igenom olika historiska epoker. I matematikundervisningen kan räkneexempel om hur Mahmoud och Kevin delar upp Barbieskor få finnas med. I lästräningen kan det
finnas med sagor där prinsar gifter sig med prinsar. Som normmedveten pedagog till elever i de
tidigare åren är möjligheterna till att väcka, bibehålla eller utvidga elevernas öppenhet och nyfikenhet stora. Det kan göras genom vardagliga exempel där man som pedagog medvetet vidgar
föreställningar som styr människors sätt att leva tillsammans. Barn har rätt till kunskaper om
kroppar, samlevnadsformer och rättigheter.
Det finns många möjligheter att lyfta barns perspektiv på förhållanden och vänskaper, på
orättvisor och rättvisor och naturligtvis på lust och kärlek. I de tidigare åldrarna arbetar dess
utom pedagogerna ofta ämnesövergripande och ska bjuda in fritidspedagogerna i arbetet med
frågor om relationer, genus och sexualitet. Fritidspedagogerna är samarbetspartners till lärarna
i sexualitetskunskap och delar av basinnehållet kan med fördel även tas upp på fritids som ett
sätt att fördjupa.
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BASINNEHÅLL I DE TIDIGARE SKOLÅREN

Tema: RELATIONER
I det här temat står identiteter och gemenskaper i fokus. Här får eleverna en möjlighet att ge
sin bild av hur man kan få definiera sig själv, sitt kön och sin personlighet. Pedagogerna kan med
fördel utmana och bredda begreppen genom att visa på mångfalden av sätt att vara och leva.
Temat lockar även till att belysa det historiska perspektivet på hur identiteter för pojkar och
flickor, heterosexuella och homosexuella, parpersoner och singlar formats genom olika tiders
lagstiftningar och maktsystem.
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Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Ämneskoppling

Identitet

Socialt kön, juridiskt
kön, mentalt kön,
biologiskt kön

Vad är identitet?

Biologi

Hur kan man beskriva personligheter?

Engelska

Vilka kön kan man ha?

Geografi

När och på vilka sätt delar skolan upp elever
utifrån kön?

Historia

Könsroller
Heterosexualitet,
bisexualitet, homo
sexualitet
Transpersoner
Cis-personer
Hon/ Han/ Hen
Funktionsfullkomlighet

Tillsammans

Vän, kompis, bästis,
familj, singel, partner,
viktiga vuxna, mentor
Förhållanden

Hur blir man heterosexuell?
Hur kan kläder påverka ens syn på sin egen och på
andras identitet?
När spelar kön ingen roll?
Hur påverkar funktionalitet en persons identitet?

Moderna språk
Modersmål
Musik
Samhällskunskap
Slöjd

Vilka olika slags relationer finns?

Biologi

Vad är likheterna och skillnaderna mellan olika
slags relationer?

Engelska

Hur påverkar relationer ens identitet?
Vilka olika slags kärlek finns?
Vad är vänskap?
Hur kan familjer se ut?

Historia
Religion
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk

Vem kan man bli kär i?
Kontakt

Leka med/vara med

Hur hittar man en ny vän?

Engelska

Vänskap

Vad är att ”fråga chans”?

Geografi

Hur blir man ihop?

Historia

Hur gör man om man inte längre vill vara med
någon?

Moderna språk

Vilka egenskaper är viktiga i relationen till sig själv,
till en vän eller till en som man är kär i?

Modersmål
Religion
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk
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TEMA: RELATIONER FORTS.
Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Ämneskoppling

Känslor

Självkänsla, självför
troende, förälskelse,
kärlek, svartsjuka,
sorg, osäkerhet,
glädje, stress, lycka,
trygghet, ledsenhet,
mod, rädsla

I vilka relationer kan man känna vilka känslor?

Engelska

Vad kan man göra när vissa känslor tar över i vissa
relationer?

Historia

Hur kan det kännas när man vill bli ihop med
någon?
Hur kan man se på någon vilka känslor personen
har?

Idrott och hälsa
Moderna språk
Modersmål
Religion

Hur vet man att man är kär?

Svenska

Hur skiljer sig ”att vara kär” från ”vänskap”?

Svenska som andraspråk

Hur känns kärlek?
Vad är skillnaden mellan självkänsla och själv
förtroende?
Hur känns det när man har självkänsla? Hur kan
man stärka sin självkänsla?
Hur kan man hjälpa sig själv och andra att må bra?
Gemenskaper

Positiv förstärkning
Vara ihop, göra slut,
monogami, polygami
Normer om kön,
sexualiteter,
förhållanden, par,
vänskaper

På vilka sätt visar sig självförtroende? Vad kan
man göra för att få ett större självförtroende?
Vad kan man göra när man leker med någon, är
med någon eller är ihop med någon?
Hur kan man bråka på ett sätt som gör att man
kan fortsätta vara vänner eller vara ihop?
På vilka sätt kan man säga eller göra förlåt?
Hur blir man ihop med någon och hur gör man
slut? Vilka ”regler” finns för att vara ihop?
Vilka anledningar finns till att man vill vara ihop
med någon?

Engelska
Geografi
Hem- och konsument
kunskap
Historia
Idrott och hälsa
Musik
Religion
Samhällskunskap

Hur är en rättvis regel formulerad i klassen, bland
kompisar och i familjer?
När kan grupptryck vara bra?
Hur kan man som grupp stärka en kompis?
På vilka sätt kan aktiviteter som t.ex. lyssna på
musik, spela basket eller baka tillsammans, stärka
en gemenskap?
Sexualpolitik och
lagar

Mänskliga rättigheter,
barnkonventionen

Hur ser en tidslinje ut som handlar om barns rät
tigheter?

Sexualbrott: våldtäkt,
sexuella övergrepp,
sexuella trakasserier

Vilka konskevenser i vardagen var det för kvinnor
utan rösträtt, barn innan förbudet mot aga, homo
sexuella som var utan rättigheter?

Incest

Vad får man och vad får man inte göra enligt
lagen när det gäller sex?

Matematik

Vem får gifta sig med vem?

Samhällskunskap

Likabehandlingsplan
Äktenskapslagen,
sambolagen
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Bild
Engelska
Geografi
Historia

Religion
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Tema: SEX
Temat Sex innehåller olika aspekter på sex utifrån vad som kan vara angeläget att känna till för
elever i de tidiga skolåren. Ett sätt för att ta reda på var eleverna befinner sig kunskapsmässigt är
att genomföra en frågelåda. Lyft frågor som är aktuella för eleverna och svara på undringar som
är kopplade till sådant som de kanske sett på TV eller hört på skolgården. Det är viktigt att inom
ramen för undervisningen ta upp frågor om sex i syfte att skapa ett öppet samtalsklimat fritt från
tabun och skam. I undervisningssituationen förmedlas en positiv syn på sex som en naturlig och
hälsofrämjande del av livet.
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Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Ämneskoppling

Känslor i sex

Lust, glädje,
förälskelse, ”pirr”

Vad är lust? Vad är njutning?

Biologi

Var på kroppen känns det när man tycker om
något? Var känns det när man inte tycker om
något?

Engelska

Attraktion
Pinsamhet

Vilka känslor finns med när man känner sig
attraherad av någon?

Att ha sex

Idrott och hälsa
Moderna språk
Modersmål

Var kan man få svar på frågor om sex om man inte
vill fråga i skolan eller hemma?

Svenska

Onani, kyssar, samlag

Vad är sex?

Bild

Skildringar av sex i
litteratur, musik, film,
konst och teater

Vad betyder ordet sexig?

Biologi

Varför har människor sex?

Moderna språk

Vem får ha sex med vem?

Modersmål

Hur kysser man?

Musik

Vilka ord finns som hänger ihop med sex?

Slöjd

Hur skildras kärlek, sex och relationer i böcker,
musik och film?

Svenska

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk
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Tema: INFORMATIONSVÄGAR
I det här temat ligger fokus på medier och alla de möjligheter som internet erbjuder. Vi lyfter
speciellt fram sociala medier som en plats för möten, inspiration och stöd. Som lärare kan det
vara värdefullt att låta eleverna lära vuxna hur barn använder sig – eller inte använder sig – av
nätet. Skolan kan utifrån den kunskapen bistå eleverna med kompetens i källkritik och risk
hantering och komplettera med sajter där barn kan ha roligt, spela och kommunicera.
Temat lägger även vikt vid när, var och hur man kan få stöd eller hjälp. Elevhälsan spelar en
central roll i det rådgivande arbetet med eleverna men även externa lokala aktörer kan lyftas fram.

24

BASINNEHÅLL I DE TIDIGARE SKOLÅREN

Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Ämneskoppling

Kontakt

Sociala medier, profil

Vad är det bästa med internet?

Bild

Gromning, posering

Vilka sajter är aktuella för barn och ungdomar?

Engelska

Integritet

Vad vill man förmedla med en profil på internet?
Vilka anledningar kan man ha för att vara medlem
på ett ”socialt nätverk” på internet?

Moderna språk

Tillit

Hur lägger man upp, och hur tar man bort bilder
från internet?
Vilka känslor kan finnas kopplade till bilder man
själv lagt ut, någon annan lagt ut på en själv eller
med ett oväntat innehåll?

Modersmål
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk

Hur vet man att personer på internet är den som
den utger sig för att vara? När spelar det någon
roll och när spelar det mindre roll?
Hur kommer det sig att man ibland hittar på ett
annat kön eller en annan ålder när man är på
internet?

Källor

Informationssökning
Källkritik
Myter
Styrdokument
Åsikt/fakta
Pornografi

Vilka internetkällor är pålitliga respektive
opålitliga?
Vilka olika platser finns för att få reda på fakta om
sexualitet, kroppen och känslor?
Hur kan man hitta och hur kan man undvika bilder
på sex på internet?
Var kan man få svar på frågor om barns
rättigheter?

Bild
Engelska
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap

Vad är skvaller?
Hur kan man veta vad som är ”fakta” och vad som
är ”åsikt” i medier?
Råd och hjälp

Hemligheter,
förtroenden
Sajtöversikt
Skolsköterska
Kurator
Stödpersoner/
stödorganisationer

Vem kan man vända sig till när man inte mår bra?

Biologi

Hur vet man när man ska be om hjälp? Till vem
vänder man sig med vilka problem?

Geografi

Vilka hemligheter kan man behålla för sig själv och
vilka kan vara bra att prata om?

Idrott och hälsa
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk
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Tema: KROPP
Fokus i detta tema är på fakta och begrepp kopplat till känslor och förgivettaganden/normer.
Undervisningen utgår från barnens frågor samtidigt som man fyller på med kunskaper om t.ex.
anatomi, flera sätt att bli förälder på och många attraktionsformer. Pedagogerna har här stora
möjligheter att lägga en god kunskapsgrund för vad som kommer att hända med kroppen under
puberteten och längre fram i livet. Dock är det är viktigt att komma ihåg att även ge svar på de
frågor som är angelägna för eleverna i nuet. I det här temat vänds uppmärksamheten också mot
de normer som styr flickors och pojkars syn på sina kroppar.
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Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Ämneskoppling

Njutning

Snippa, snopp, slid
krans, klitoris, ollon,
lubrikation, erektion

Hur fungerar kroppen och den sexuella anatomin?

Biologi

Vilka olika känslor kan uppstå när man njuter?

Engelska

Var på kroppen finns ”skönkänslan”?

Moderna språk

Var på kroppen finns ”brakänslan”?

Modersmål
Svenska
Svenska som andraspråk

Utveckling

Pubertet, mens, pms,
hår, bröst, målbrottet
Hormoner
Känslotoppar
Känslodalar

Vad händer i kroppen innan puberteten?

Biologi

Vad är mens?

Engelska

Hur framställs mens i reklam för bindor och
tamponger?

Idrott och hälsa

Vad händer i kroppen när man kommer i
puberteten?
Vilka förgivettaganden finns kopplade till att
”komma in i puberteten” eller ”att bli tonåring”?

Moderna språk
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk

På vilka sätt är killars och tjejers pubertet lika
varandra?
Hur kan man tänka när känslor känns över
väldigande?
Vem kan man ta kontakt med om man tycker att
vissa känslor känns svåra att förstå?
Befruktning

Samlag, spermie, ägg,
livmoder, IVF, insemi
nering, adoption,
”bonusförälder”

Vem kan bli med barn och hur går det till?

Biologi

Vilka olika sätt finns det att bli förälder på?
Vilka sätt finns det att undvika att bli med barn?

Preventivmedel
Attraktion

Homosexualitet,
bisexualitet, hetero
sexualitet, asexualitet
Egenskaper

Vem pussas man med och vem kysser man?

Biologi

Vem kan man känna lust till?

Geografi

Vad händer i kroppen när man blir kär?

Historia

Vad händer i kroppen när man känner lust och
njutning?

Idrott och hälsa

Vad kan man bli attraherad av?

Moderna språk
Modersmål
Musik
Religion
Samhällskunskap

Kroppar i
verklighet och
i fantasi

Ideal
Retuschering
Genus/könsroll
Förgivettaganden
Funktionsfullkomlighet

Hur framställs pojkar och flickor i tv, film, reklam
och tidningar till barn?
Hur ser kroppar ut på leksaker och vilka likheter
och skillnader finns det med människokroppar?
Vilka ”regler” finns för hur människor får se ut?
Vem har bestämt dem?
Vilka förgivettaganden finns om personer som t.ex
har klänning, smink, jeans eller kort hår?

Bild
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
Slöjd

Vad är funktionsfullkomlighet?
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Tema: MAKT
Temat Makt innehåller kunskaper om maktsystem och rättvisesystem. Ett stort fokus läggs
här på jämställdhet och jämlikhet. Temat betonar vikten av stå upp för sig själv, och för andra.
Temat återkommer även till normer i syfte att visa på möjligheter för eleverna att själva få skapa
sin identitet och öka handlingsutrymmet.
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Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Ämneskoppling

System

Genus, jämställdhet,
etnicitet, klass,
heteronormativitet,
funktionsnedsättning

Hur känns det när man går in och ur normer?

Bild

Vem har vilka uppgifter i hemmet och i skolan?
Hur har det förändrats genom historien och hur
kan det komma att se ut i framtiden?

Biologi

Hierarki
Normer

Vilka idrotter och hobbys är mest jämställda?

Hem- och konsument
kunskap

Vad innebär det att vara jämställd i skolan,
i familjen och i parrelationen?

Historia

På vilka sätt tar vuxna ibland förgivet vad barn vill
och kan?

Språk

Snippa, slidkrans, flata,
bög, partner, hen

Kultur
Jämställdhet
Heteronormen

Idrott och hälsa
Religion

Vilka saker tar leksaksaffärer förgivet att barn vill
leka med beroende på vilket biologiskt kön de
tillhör, vilken ålder de är i och vilket område de
kommer från?

Samhällskunskap

Hur har följande ord skapats: tjejband, snippa, slid
krans, partner, hen?

Biologi

Flickvän/pojkvän kan kallas partner, han/hon kan
kallas hen – vilka funktioner har könsneutrala
begrepp?

Makt i litteratur,
musik, film, konst
och teater

Geografi

Slöjd

Engelska
Moderna språk
Modersmål

Vilka ord finns för olika kroppsdelar, för olika
personer och för olika känslor? Vilka värden har
de orden och när använder man dem?

Svenska

Hur framställs flickors och pojkars relationer i
filmer?

Bild

Vilka kända pjäser finns om kärlekar? Vem har
makten i de relationerna?
Hur påverkar musik ens sinnesstämning?
Vilka förväntningar kan finnas på vilken musik man
ska lyssna på?
Vad visar bilderna på personer i läroböcker, i konst
verk och på skivomslag? Vad berättar bilderna om
tjejer, killar, barn och vuxna?

Svenska som andraspråk

Engelska
Moderna språk
Modersmål
Musik
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk

Hur framställs barn, ungdomar, vuxna och äldre i
sagor och berättelser?
Lagar och påver
kansmöjligheter

Mod
Skolans lika-
behandlingsplan,
trakasserier,
kränkningar
Diskrimineringslagar

Hur beskrivs ”att vara modig” för flickor och för
pojkar?
Hur blir man modigare?
Vilka oskrivna regler finns i t.ex. klassrummet, på
skolan, på fotbollsplanen eller i replokalen? Hur lär
man sig dem? Hur kan man förändra dem?

Geografi
Historia
Matematik
Religion
Samhällskunskap

Vilka åldersgränser finns och varför finns de?

Svenska

Varför finns det lagar som handlar om jämställd
het och likabehandling?

Svenska som andraspråk

Vilka lagar som rör sexualitet, jämställdhet och
familj kommer att finnas i framtiden?
När kan det vara bra att säga ifrån? När kan det
vara bra att säga ifrån åt någon annan?
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Tänk att på lektionstid få möjlighet att formulera sina egna tankar om relationer, kärlek och sex!
Och tänk att få höra vad andra har för uppfattningar kring flirt, lust och parsamhet. Och dessutom
få använda sina kunskaper om historiska skeenden, sina matematiska analyser och sina språkliga färdigheter i frågor som hör ihop med sexualitet. I Sverige har sex- och samlevnadsundervisningen varit obligatorisk i mer än ett halvt sekel. Undersökningar har visat att kvalitén på
undervisningen varierar både mellan skolor och inom skolan. På så vis brister likvärdigheten –
eller allas rätt till samma kunskap! Genom att ansvarsfördela vilka teman eller frågor som vilken
lärare ska fördjupa, ökar möjligheterna för fler elever att få de sexualitetskunskaper som de har
rätt till.
Arbetet med att lyfta frågor om sexualitet ur ett intersektionellt perspektiv är utmanande
för såväl pedagoger som för elever. Nya tankar får samsas med äldre och tillsammans skapa stoff
för utvecklande och respektfulla diskussioner. Här finns ett faktainnehåll att förmedla i nära
relation till reflektioner om vilka relationsroller som påverkar synen på lust, kärlek och rättvisa.
Forskning visar att den mest centrala frågan för elever är hur man får en relation att fungera. En
fråga som skolan självfallet inte kan ge ett entydigt svar på, men där skolan kan fungera som en
plats där man kan få lov att ställa olika perspektiv mot och med varandra och på så vis förmedla
hopp och glädje inför pågående och framtida förhållanden. Elever i de senare skolåren besitter
intresse, resurser och kompetenser i sexualitetskunskap som ska tillvaratas i undervisningen.
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Tema: RELATIONER
Detta tema är det som i flera undersökningar nämns som de frågor som upplevs som mest
centrala för barn och ungdomar. Temat tar upp aspekter på ensamhet, parsamhet och flersamhet
med en tydlig koppling till bredden av känslor och möjligheter i och utanför de normer som är i
ständig förändring. Här ställs lärarens normmedvetenhet på prov och förutsätter att alla grupper
blir representerade i exempel, frågeställningar och ordval.
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Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Ämneskoppling

Kontakt

Vänskaper

Vilka sätt är bra att ta kontakt på om man vill ha
nya vänner eller någon att vara ihop med?

Engelska

Förhållanden
Flirt
Kontaktsajter
Dejt
Bejaka, avvisa
Sociala medier

Hur kan en bra kontaktprofil på nätet se ut i
förhållande till syfte?
Hur kan man flirta i sms, på internet och i mejl?
Hur kan man visa att man är intresserad eller
ointresserad av någon?

Gromning, posering

Vad finns det för regler att följa vid dejtande? Hur
bestäms dessa regler och hur kan de förändras?

Integritet

Vad kan man göra när man känner sig avvisad?

Sexuella trakasserier

Vilka fördelar respektive nackdelar kan finnas med
att berätta om sig själv på nätet?

Idrott och hälsa
Moderna språk
Modersmål
Svenska
Svenska som andraspråk

Hur lägger man upp, och hur tar man bort bilder
från internet?
Hur vet man att personer på internet är den som
den utger sig för att vara?
Hur tar man kontakt på ett sätt som visar vad man
vill?
Hur ser skillnaden ut mellan flirt och sexuella
trakasserier?
Förhållanden

Vän, kk, parförhållande,
partner, one night
stand, kompis, familj,
singel, sambo
Identitet
Vara ihop, göra slut
Sambolag, äktenskapslag, föräldraförsäkring
Normer
Jämställdhet

Vad är likheterna och skillnaderna mellan olika
slags relationer?

Engelska

Vilka olika slags kärlekar finns?

Hem- och konsument
kunskap

Vad är vänskap?

Historia

Hur kan familjer se ut?

Moderna språk

Vilka förgivettaganden finns om personer som har
klänning, smink, jeans eller kort hår?

Modersmål

I vilka situationer kan det kännas viktigt att ha
någon att vara ihop med?
Vad finns det för regler att följa i olika slags
förhållanden? Hur bestäms sådana regler och hur
kan de förändras?

Religion
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk

Vad räknas som att vara “ihop”?
Vilka anledningar finns till att man vill vara ihop
med någon?
Hur ser en jämställd relation ut?
Vad är otrohet?
Vad är bra/dåliga sätt att göra slut på?
Vilka olika ”regler” finns som styr vänskap? Är det
samma ”regler” för vänner som för partners?

33

BASINNEHÅLL I DE SENARE SKOLÅREN

TEMA: RELATIONER FORTS.
Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Ämneskoppling

Känslor

Självkänsla, själv
förtroende, förälskelse,
kärlek, svartsjuka,
sorg, osäkerhet, stress,
kåthet

Hur påverkas självkänsla och självförtroende av
olika relationer?

Bild

Vilka relationer kan ge upphov till förälskelse,
svartsjuka, olycklig kärlek eller sorg?
Hur ser olika känslor ut i färg, form, ord och
musik?
Hur uttrycker man olika känslor med
kroppsspråket?
Vilka känslor finns som är kopplade till kön? Hur
värderas de?
Hur kan man stärka sitt och andras
självförtroende?
I vilka situationer kan stress påverka positivt och
negativt?
Vad kan man göra när man känner svartsjuka?
Vad kan man göra när man är olyckligt kär?
Vart kan man vända sig om man behöver hjälp
med att förstå sina känslor?
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Idrott och hälsa
Musik
Religion
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk
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Tema: SEXUALSYN
Temat Sexualsyn handlar om synen på sexualitet förr och nu, i Sverige och i världen. Innehållet
vill lyfta det föränderliga i normer, ideal och föreställningar om vad som är vanligt eller ovanligt.
I fokusfrågorna lockas eleverna till reflektion kring vilka kamper som förts bakom de rättigheter
som av många ses som självklara. Det ges även utrymme att bredda begreppet kön, och att granska
förgivettaganden om majoritetsgrupper som t.ex cis-personer i ett försök att synliggöra de
bakomliggande faktorer som kan styra vår syn på sexualitet och relationsroller.
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Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Ämneskoppling

Sexualhistoria

Historiska sexual
politiska händelser:
införande av kvinnlig
myndighet/rösträtt,
preventivmedel, abort,
borttagande av homo
sexualitet som brott
sligt/sjukdom, trans
sexuellas rättigheter,
partnerskapslagen/
könsneutralt äkten
skap, obligatorisk sexoch samlevnadsunder
visning

Hur ser en sexualhistorisk tidslinje ut för Sverige,
Europa och världen?

Bild

När utvecklades preventivmedel och vilka effekter
fick de på samhället?
Vilka sexualpolitiska diskussioner förs idag och
vilka konsekvenser kan det få för framtiden?
Vilka historiska normbrytare har varit pådrivare i
viktiga sexualpolitiska händelser?

Biologi
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap

Vilken roll har konsten, musiken och teatern haft i
historiska förändringsprocesser?

Normbrytare
Identitet

Socialt kön, juridiskt
kön, mentalt kön,
biologiskt kön

Hur skapas identiteter utifrån kropp, etnicitet,
religion, könsidentitet, könsroller och sexuell
läggning?

Könsroll, genus

När kan en individ bli begränsad respektive stärkt
av sin könsroll?

Transpersoner: trans
sexuella, transvestiter,
intersexuella

Sexualpolitik och
lagar

Hur har synen på cis-personer förändrats genom
historien?

Cis-identitet: kvinna,
man

Hur ser ”komma-ut”-processen ut för en
cis-person?

Mänskliga rättigheter

Vilka lagar finns som reglerar människors sexuella
beteende?

Misshandel,
våldtäkt, incest,
sexuellt ofredande,
kvinnofridslagen,
sexköpslagen, sexuell
myndighetsålder,
gromning, sexuella
trakasserier

Vad kan ”sex mot ersättning” vara?
Hur ser lagar för sexköp, preventivmedel, abort,
rättigheter för samkönad sexualitet ut ur ett
globalt perspektiv?

Biologi
Historia
Religion
Samhällskunskap
Teknik

Bild
Engelska
Geografi
Historia
Samhällskunskap

Hur har lagstiftningar som påverkar människors
rättigheter drivits fram historiskt?

Barnpornografibrott,
abortlag, diskrimine
ringslag, smitt
skyddslag
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Tema: SEX
I det här temat kopplar vi samman känslor, praktik och hur normer påverkar sex. I detta avsnitt
granskar vi förgivettaganden om sex kopplat till funktionsfullkomlighet, svenskhet, hetero
sexualitet och ungdomar i ett försök att spåra det normtryck som kan begränsa individens rätt
till sexuell hälsa. Vi vill i alla sammanhang poängtera elevernas möjlighet att påverka undervisningen men extra mycket i det här avsnittet. Ett bra sätt att ta reda på var elevernas intresse och
kunskaper finns är att använda sig av en frågelåda som kopplas till innehållet. Det är även viktigt
att ställa frågor som eleverna kanske inte själva ställer dvs. frågor som kritiskt granskar de
majoritetsmaktsystem som många gånger är så självklara att de inte blir synliggjorda. Först
genom att få syn på sin egen position är det möjligt att fördela utrymme och påverkansmöjligheter på ett rättvist sätt.
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Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Ämneskoppling

Känslor

Attraktion, lust, olust,
krav, prestations
ångest, skuld, glädje,
kärlek

Vilka känslor kan finnas före sex, när man har sex
och efter sex?

Biologi

Upphetsning
Kärleksideologin

Hur kan man förmedla känslor som har med sex
att göra?
Vilka känslor är extra viktiga att förmedla?
Vad skapar positiva respektive negativa känslor
till sex?
Vilka olika uppfattningar finns om samband mellan
sex och kärlek?

Engelska
Idrott och hälsa
Moderna språk
Modersmål
Svenska
Svenska som andraspråk

Vilka värdeladdningar kan finnas till ord som
beskriver könsorgan, lust och sexuella praktiker?
Hur känns det att föreslå säkrare sex för…
•
•
•
Vilka känslor

Någon man är kär i?
Någon man just träffat?
En kk?
kan finnas kopplade till säkrare sex?

Vad kan man göra när man inte känner lust?
Att ha sex

Onani, oralt/mun
sex, analt, vaginalt,
smek&gnidsex, hångel,
med porr, med hjälp
medel, cybersex

Vad kan sex vara?

Biologi

Vad ökar respektive minskar lusten i sex?

Engelska

Vilken roll spelar självkänsla/självförtroende i sex?

Moderna språk

När kan sex vara hälsofrämjande?

Modersmål

Säkrare sex, riskanalys,
kondom

Vilken påverkan har olika kemiska substanser
(alkohol, droger, tobak, läkemedel, Viagra) på
kroppens sexualfunktioner?

Svenska
Svenska som andraspråk

Vilka preventivmedel är att rekommendera till
vilken typ av sex?
Hur kan könsstereotypa bilder påverka ens
sexualitet?
Vilka förgivettagande finns kopplade till sexuella
praktiker i relation till barn och ungdomar, killar/
tjejer, funktionsfullkomlighet, svenskar och hetero
sexuella?
Sex i litteratur,
musik, film, konst
och teater

Heteronorm

Hur skildras sex i litteratur, musik och konst?

Bild

Bildspråk

Hur används metaforer för att skildra sex?

Historia

Dramaturgi

Hur framställs scener om sex, kärlek och relationer
i filmer från olika länder?

Musik
Slöjd

Hur framställs säkert sex och kondomer I sex
scener på film och i porr?
Hur skildras heterosexualitet i tv-serier, filmer och
pjäser?
Hur kan en grupp som sällan avbildas i litteratur,
musik, film och konst påverkas av det?
Hur har klädsel i syfte att framstå som attraktiv
förändrats?
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Tema: INFORMATIONSVÄGAR
Temat Informationsvägar är viktigt ur ett rättighetsperspektiv. Alla elever har rätt till kunskaper om sexualitet. Skolan spelar en viktig roll och kan förutom att ge objektiv information även
upplysa om stödorganisationer och sajter. Den källkritiska kompetensen kan stärkas genom att
eleverna får syn på maktstrukturer, dolda ideologiska agendor och missvisande information.
För de elever som lever under förhållanden där deras rättigheter kränks kan detta avsnitt vara
avgörande för hur de ska kunna få rätt stöd att ta sig ur den situation de befinner sig i. Vi har i
detta avsnitt valt att inte nämna specifika hjälporganisationer. Temat uppmanar därför läraren att
inventera både på nätet och utanför, i föreningslivet och bland kommunens stödfunktioner.
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Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Ämneskoppling

Källor

Informationssökning,
källkritik, myter

Vilka myter finns om sexualitet och hur kan man ta
reda på om de är sanna eller ej?

Engelska

Styrdokument

Hur kan man avgöra om en källa eller ett rykte är
pålitlig eller inte?

Subjektivt/objektivt
Pornografi

Testning

Smittskyddslagen
Smittspårning
Sekretess
Anonymitet

Vilka riktlinjer för sex- och samlevnadsunder
visning finns i skolans kursplaner och övriga
styrdokument?

Historia
Moderna språk
Modersmål
Samhällskunskap
Svenska

Var kan man få svar på frågor om sex och
samlevnad?

Svenska som andraspråk

Hur går det till när man testar sig för
könssjukdomar/infektioner?

Biologi

Hur fungerar lagen om smittspårning?
Var kan man testa sig mot könssjukdomar/
infektioner?
Hur hanteras ens anonymitet om man har en köns
sjukdom, vill göra en abort eller vill ha preventiv
medel?

Råd och stöd

Ungdomsmottagning

Hur vet man när man ska be om hjälp?

Engelska

Elevhälsan

Vilka känslor kan finnas kopplade till en abort, för
alla inblandade?

Moderna språk

Gynekolog, urolog
Hemligheter, förtro
enden
Sajtöversikt
Stödpersoner/stöd
organisationer

Vad kan man behöva för råd och stöd i frågor
kopplade till sexualitet och var kan man då vända
sig?

Modersmål
Svenska
Svenska som andraspråk

Var finns närmaste ungdomsmottagning?
Hur går det till vid ett besök på ungdomsmot
tagningen?
Var går gränsen för missbruk kopplat till sex?
Vilka hemligheter kan vara bra att berätta?
Var kan man få svar på frågor om barns och
ungdomars rättigheter?
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Tema: KROPP
I temat Kropp balanseras rätten till njutning och utforskande av sin sexualitet med vinsterna
av att ta hand om sin kropp genom säkrare sex och respekt för andras kroppar och gränser.
Innehållet fokuserar på det lustfyllda och friska men tar även upp risker och har som ambition
att presentera säkrare sex som ett attraktivt alternativ.
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Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Ämneskoppling

Njutning

Könsorgan, slidkrans,
klitoris, ollon, lubrika
tion, erektion, e
 rogena
zoner, orgasm,
hormoner

Hur fungerar kroppen och den sexuella anatomin?

Biologi

Hur kan man visa var man tycker att det känns
skönt? Hur kan de känslorna öka respektive
minska?

Engelska

Vilka ord som handlar om sexualitet, anatomi och
känslor finns?

Modersmål
Svenska
Svenska som andraspråk

Vad kan väcka lust?
Utveckling

Pubertet, mens, pms,
hår, bröst, målbrottet

Hur påverkas kroppar av puberteten?

Biologi

Vilka föreställningar finns om mens?

Historia

Hur framställs mens i film, tv och reklam?

Religion

Hur har behåringstrender förändrats genom his
torien?

Samhällskunskap

Hur kan man ta bort hår som man inte vill ha?
Hur kan man hantera pinsamheter kopplat till
kroppen?
Reproduktion

Fertilitet

Hur kan man bli förälder?

Biologi

Sterilitet

Vilka fördelar finns med de olika sätten att bli
förälder?

Historia

Önskade graviditeter
Insemination, befrukt
ning, surrogat, adop
tion

Könssjukdomar/
infektioner

Vad kan man göra för att undvika en graviditet?

Religion
Samhällskunskap

Vilka grupper i samhället kan få hjälp med att bli
föräldrar?

Akut p-piller

Vilka känslor kan finnas med när man vet att man
ska bli förälder?

Hiv, klamydia,
kondylom, gonorré,
syfilis, hepatit, h
 erpes,
sti

Hur vet man att man är frisk?

Biologi

Hur ser sti/hiv-statistiken ut lokalt, nationellt och
internationellt?

Matematik

Bromsmediciner
Vaccin
Preventivmedel:
kondom, p-piller,
p-stav/ring/spruta,
minipiller, sterilisering,
slicklapp, femidom,
pessar, spiral

Hur smittar könssjukdomar/infektioner och hur
skyddar man sig?
När och hur kan man föreslå säkrare sex?
Vilka konsekvenser kan sjukdomar som smittar vid
oskyddat sex ge?
Hur fungerar preventivmedel?
Hur praktiserar man säkrare sex när man
har vaginalt samlag, oralt sex, analt sex,
smek&gnidsex, sex på nätet/sms eller onanerar?
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TEMA: KROPP FORTS.
Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Ämneskoppling

Attraktion

Homosexualitet,
bisexualitet, hetero
sexualitet, asexualitet

Vilka biologiska och sociala faktorer påverkar en
individs sexualitet?

Bild

Lust
Förälskelse
Lubrikation, erektion
Olust, impotens

Vad händer i kroppen när man känner lust?
Hur spelar förgivettaganden gällande sexuell
läggning in vid preventivmedelsrådgivning och
testning?
Vilka sexuella praktiker finns och hur kan de
praktiseras utifrån sexuell läggning?

Geografi
Historia
Modersmål
Musik
Religion
Samhällskunskap

I vilka situationer kan förälskelse skapa möjligheter
och hinder i sexet?
Kroppar i
verklighet och
i fantasi

Ideal
Retuschering
Genus/könsroll
Förgivettaganden
Pornografi
Funktionsned
sättningar

Hur skiljer sig kroppar i populärkultur och porno
grafi från kroppar i vardagen?
Hur går en bildretuschering till?
Hur framställs män och kvinnor i tv, film och
reklam?
Hur framställs tjejers och killars fysiska förmågor i
sagor och berättelser?

Engelska
Historia
Idrott och hälsa
Moderna språk
Modersmål

Vilka förgivettaganden finns om kön och kroppar
inom olika idrotter?

Musik

Vilka bilder av kroppar presenteras i pornografin?

Samhällskunskap

Hur stämmer de fysiska förmågorna i porno
grafi, filmer och spel överens med hur kroppar
fungerar?

Svenska

Vad skulle ”kravmärkt” porr kunna vara?
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Bild

Religion

Svenska som andraspråk
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Tema: MAKT
I detta tema synliggörs de strukturer och hierarkier som påverkar lagar, regler, språk och hur vi
uttrycker och uppfattar sexualitet. Nya ord föds ur behov av att förklara och förtydliga begrepp
som kan omfamna och tilltala fler personer och grupper i undervisningen. Det finns ett värde
i att förmedla kunskaper och sammanhang där kön, funktionalitet, etnicitet, sexuell identitet
och ålder spelar roll, i syfte att skapa förändringar så att fler individer och grupper kan känna
samhörighet.
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Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Ämneskoppling

System

Genus, jämställdhet,
könsroller, patriarkat,
klass, etnocentrism,
heteronormativitet,
hierarki

Hur ser man spår av olika maktstrukturer
exempelvis i omklädningsrum, i tjej/killidrotter,
i yrkeslivet, på tjejmiddag, vid frukostbordet,
i klassrummet, i en sexuell situation?

Bild

Hur ser skolans läroböcker, dagstidningar, tv-serier
och reklam ut utifrån heteronormativitet, genus,
klass, funktionsnedsättning och etnicitet?

Historia

Förgivettaganden
Press
Handlingsutrymme

Hur kan sex användas som övertalning eller
maktmedel i en relation?
Hur kan makt visa sig på olika sätt i olika sorters
relationer t.ex. i en vänskap, i ett förhållande, i en
familj?
I vilka situationer delas människor upp på grund
av kön i t.ex. skolan, idrotter, statistik?

Engelska
Geografi

Idrott och hälsa
Matematik
Moderna språk
Modersmål
Musik
Religion
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk

Språk

Snippa, slidkrans, flata,
bög, partner, hen

Hur har följande ord skapats: slidkrans, mödoms
hinna, oskuld, damfotboll, svensk, sjuksköterska,
polisman?
Flickvän/pojkvän kan kallas partner, han/hon kan
kallas hen – vilka funktioner har könsneutrala
begrepp?

Engelska
Moderna språk
Modersmål
Svenska
Svenska som andraspråk

Vilka ord som handlar om sexualitet, anatomi och
känslor finns på olika språk? Vilka värden har de?
Makt i litteratur,
musik, film, konst
och teater

Kultur
Jämställdhet

Hur ser fördelningen män- kvinnor ut i litteraturen
idag?
På vilka sätt synliggörs makt i modern musik ( t.ex.
texter, kläder, livsstil, videos, uttryck)?
Vilka böcker finns i skolbiblioteket rörande sexual
itet? Vilka berättelser om vems liv finns i dem?

Bild
Engelska
Moderna språk
Modersmål
Musik

Vilka förväntningar finns på vilken musik man
lyssnar på?

Slöjd

Vad arbetar kvinnor respektive män med på film
och i tv-serier? Vem är det som leder tv-shower?

Svenska som andraspråk

Svenska

På vilka olika sätt kan man använda musik för att
komma i stämning?
Vilka färger kan man koppla till vilka känslor, vilken
musik, vilket kön?
Lagar och påver
kansmöjligheter

Civilkurage, gräs
rotsrörelse, aktivism
Skolans
likabehandlings
plan, trakasserier,
kränkningar
Förändringsprocesser

Var kan man hämta mod?

Geografi

Hur formar samhället och dess lagar individer?
Hur kan individer påverka samhället och dess
lagar?

Hem- och konsument
kunskap

Hur kan man säga ifrån när man tycker att något
är fel?
Hur kan man som maktperson dela med sig av
inflytande?

Historia
Religion
Samhällskunskap
Svenska
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BASINNEHÅLL I GYMNASIET
Information blir till kunskap först när den har internaliserats och man gjort den till sin. För att
information ska ha möjlighet att bli till kunskap måste den kopplas samman med den föreställningsvärld man bär på, det vill säga tidigare kunskaper och erfarenheter. Undervisningen måste
kännas angelägen, därför behöver sex- och samlevnadsundervisning ta avstamp i elevernas
egen vardag, i elevernas frågor och funderingar. Ett sätt kan vara att ha en frågelåda som ett
komplement till fokusfrågorna.
På gymnasiet är möjligheterna att arbeta ämnesövergripande stora, och vinsterna med ett
sådant arbetssätt är många. Sex- och samlevnadsundervisningen kan också fungera som en
motivator, att få lära sig historia utifrån en tidslinje med hårtrender, hur man bäst raggar på
språkresan på engelsklektionerna eller få räkna på hur stor chansen är att hitta någon att bli
ihop med i klassen på matematiklektionen, kan sporra eleverna till ett ökat ämnesintresse.
Att systematiskt arbeta med frågor kring sexualitet är inte bara självklart ur rättighetssynpunkt utan kan också vara utvecklande och roligt för pedagogen. Genom att undervisa om sexualitetskunskaper i skolan kan man öppna upp för samtal, reflektion och diskussioner också om
andra stora och existentiella frågor.
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Tema: RELATIONER
I Temat Relationer tar upp relationers blivande och varande. Temat lyfter även fram den bredd
av känslor och förhållningssätt som finns kopplade till olika typer av samlevnadsformer och
gemenskaper. Tillsammans med eleverna diskuteras förutsättningar för olika förhållanden både
ur historiska och normkritiska perspektiv med en tydlig koppling till språk och ords värde
laddningar. I detta temat ryms den fråga som elever enligt forskning tycker är det mest centrala i
undervisningen om sex & samlevnad: Hur får man en relation att fungera?
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Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Koppling till ämnesplaner

Kontakt

Flirt, dejt

Vad kan man säga när man vill visa att man är
intresserad av någon?

Samhällskunskap

Vilka förgivettaganden finns vid dejtande?
Hur bestäms dessa ”regler” och hur kan de
förändras?

Svenska
Svenska som andraspråk

Hur kan en bra kontaktprofil på nätet se ut i
förhållande till syfte?
Hur ser skillnaden ut mellan flirt och sexuella
trakasserier?
Förhållanden

Vän, kk, parförhåll
ande, one night stand,
kompis, familje
medlem, make/maka
Identitet

Vad är likheterna och skillnaderna mellan olika
slags relationer?
På vilket sätt kan en identitet formas av
relationer?

Historia
Religion
Samhällskunskap

Vilka olika roller kan en individ ha i olika
relationer?
Vilka känslor kan finnas kopplade till en abort,
för alla inblandade?
På vilka sätt kan man föreslå kondom/ slicklapp?

Känslor

Överenskom
melser

Självkänsla, självför
troende

Hur påverkas självkänsla/självförtroende av
olika relationer?

Förälskelse, kärlek,
svartsjuka, sorg, osäk
erhet, stress

Vilka känslor kan vara kopplade till vilka
relationer?

Vara ihop, göra slut,
monogami, polygami,
sambo, äktenskap,
separation

Vad finns det för överenskommelser i olika
slags förhållanden?

Hur kan man hantera ett avvisande? Hur kan
man hantera någon som inte kan hantera ett
avvisande?

Vad räknas som att vara “ihop”?
Var går gränsen för otrohet?
Vad är bra sätt att göra slut på?

Engelska
Religion
Svenska
Svenska som andraspråk

Engelska
Religion
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk

Vilka preventivmedel passar till vilka relationer?
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Tema: SEXUALSYN
Temat Sexualsyn handlar om hur samhället hanterar och hanterat frågor som styr människors
sexualitet både idag och förr i tiden. Innehållet lyfter normer och lagar, samt hur dessa påverkar
och påverkas av olika människor. Genomgående poängteras vikten av att förstå normer och lagar
utifrån det samhälle och den tid där de funnits och finns. Temat ger även en möjlighet att belysa
de historiska kamper som förts gällande de rättigheter som finns idag. Och kanske det viktigaste
av allt – att i en undervisningssituation ge kunskaper och färdigheter till framtidens rättighetsfrämjande reformer.
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Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Koppling till ämnesplaner

Sexualhistoria

Historiska sexual
politiska händelser:
abort, preventivmedel,
borttagande av
homosexualitet som
brottsligt/sjukdom,
införande av kvinnlig
myndighet/rösträtt,
transsexuellas rättig
heter, partnerskaps
lagen/könsneutralt
äktenskap, obligatorisk
sex- och samlevnads
undervisning

Hur påverkar de sexualpolitiska händelserna
oss i vår vardag? Vilka utmaningar står vi inför
idag?

Historia

Identitet, könsroll,

Hur skapas identiteter utifrån kropp, e
 tnicitet,
religion, könsidentitet, könsroller, sexuell
läggning?

Könsidentitet

Socialt kön, jurid
iskt kön, mentalt kön,
biologiskt kön
Transidentiteter: trans
sexuell, transvestit,
intersexuell, DSD

När utvecklades preventivmedel och vilka
effekter fick de på samhället?

Matematik
Naturkunskap
Religion

Hur har användandet av och synen på porno
grafi sett ut i olika tider?
Vilka konflikter finns eller har funnits mellan en
liberal sexualsyn och religioner?

När kan individer bli begränsade respektive
stärkta av könsroller?

Historia
Idrott och hälsa
Naturkunskap
Religion

Hur har synen på cis-identiteter förändrats
historiskt?

Samhällskunskap

Vilka sexuallagar finns i Sverige idag och hur
ser det ut historiskt? Vad säger lagarna om de
sexualnormer som finns nu och då?

Engelska

Cis-identitet: kvinna,
man
Sexualpolitik och
lagar

Mänskliga rättigheter
Sexualbrott: våldtäkt,
sexuellt ofredande,
sexköp, sexuell
myndighetsålder,
gromning, misshandel,
barnpornografi,
abortlag, diskrimin
eringslag, smittskydds
lag, kvinnofridslagen

Hur ser sexualpolitiken ut i olika delar av
världen och vilka konsekvenser får detta för
individer/grupper?

Historia
Matematik
Naturkunskap
Samhällskunskap

Hur kan våld gestalta sig i olika sexuella
situationer?

Våld i nära relationer
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Tema: SEX
Tema Sex innehåller olika aspekter av sexuellt utövande och känslor kopplade till sex. 
Detta tema är viktigt för att presentera ämnet sex som det kunskapsområde det är.
Här finns flera ingångar till diskussioner om djupare mänskliga frågor och komplicerade
vardagliga balansgångar. Temat fokuserar även på handlingsstrategier i heta situationer
där ambitionen är att göra valet av kondom till ett attraktivt val.
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Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Koppling till ämnesplaner

Känslor i sex

Attraktion, lust, olust,
prestationsångest,
skuld, glädje

Vilka känslor kan finnas före sex, när man
har sex och efter sex? Vad skapar positiva
respektive negativa känslor till sex?

Engelska

Kärleksideologin

Vilka olika åsikter finns om samband mellan sex
och kärlek?
Hur kan det kännas att föreslå säkrare sex för…
•
•
•
•

Att ha sex

Någon man är kär i?
Någon man just träffat?
Någon man har haft oskyddat
sex med tidigare?
En kk?

Matematik
Moderna språk
Modersmål
Naturkunskap
Svenska
Svenska som andraspråk

Onani, oralt/mun
sex, analt, vaginalt,
smek&gnidsex, hångel,
med porr, med hjälp
medel, med sms/chatt

Vad ökar respektive minskar lusten i sex?

Engelska

Vilken roll spelar självkänsla/självförtroende i
sex?

Matematik

Säkrare sex, riskanalys,
kondom

Vad kan man säga när man vill föreslå kondom/
slicklapp?

När kan sex vara hälsofrämjande?

Hur kan man göra när man vill föreslå en annan
sorts sex?

Naturkunskap
Moderna språk
Modersmål
Svenska
Svenska som andraspråk

Vilken påverkan har olika kemiska substanser
(alkohol, droger, tobak, läkemedel, Viagra) på
kroppens sexualfunktioner?
Vilka preventivmedel är att rekommendera till
vilken typ av sex?
Hur och när kan man föreslå säkrare sex?
Sex i litteratur,
musik, film, konst
och teater

Yttrandefrihet

Hur skildras sex i konsten?

Engelska

Upphovsrätt

Vilka kända krockar mellan yttrandefrihet och
konst finns?

Svenska

Konstnärlig frihet
Erotik

Svenska som andraspråk

Hur används metaforer för att skildra sex?
Vem framställs som erotisk i film och konst?
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Tema: INFORMATIONSVÄGAR
Temat Informationsvägar är mycket viktigt ur preventionssynpunkt och här är innehållet
centreratrunt ungdomsmottagningar, källkritik samt testning av könssjukdomar/infektioner.
Ett viktigt perspektiv är självständighet, att eleverna på egen hand ska kunna söka upp
information, boka tider för besök och ta ett eget ansvar för sin egen sexuella hälsosituation.
Fokus ligger på ställningstagande, aktiviteter, reflektion och diskussion.
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Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Koppling till ämnesplaner

Kontakt

Sociala medier,
gromning, föreningar

Vilka kontaktvägar finns om man vill träffa en
partner, sexträff eller ny vän? Vad bör man
tänka på?

Engelska
Modersmål
Svenska
Svenska som andraspråk

Källor

Informationssökning,
källkritik, internet,
ansvarig utgivare
Styrdokument

Vilka rykten och myter finns om sexualitet och
hur kan man ta reda på om de är sanna eller ej?
Vilka internetkällor är pålitliga respektive
opålitliga?
Vilka riktlinjer för sex- och samlevnadsunder
visning finns i skolans kursplaner och övriga
styrdokument?

Testning

Råd och stöd

Sti, smittskyddslagen,
testvägar

När bör man testa sig mot könssjukdomar/
infektioner?

Sekretess

Var kan man testa sig mot könssjukdomar/
infektioner?

Ungdomsmottagning

Var kan man få stöd och hjälp kopplat till vilka
situationer?

Skolsköterska
Gynekolog, urolog

Historia
Religion
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk

Matematik
Naturkunskap

Naturkunskap

Var kan man vända sig om man har frågor om
sexmissbruk?
Var finns närmaste ungdomsmottagning?
Hur går det till vid ett besök på ungdomsmot
tagningen?
Vilken anonymitet kan man få på stödsajter
respektive på en ungdomssmottagning?
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Tema: KROPP
I temat Kropp lyfter vi fram njutning, lust och normer kopplad till anatomi och känslor.
Innehållets fokus är brett och bearbetar både kroppskännedom, hur man vet att man är
frisk och hur man kan förhandla om säkrare sex. Temat rymmer även begreppet
”önskade graviditeter” och samtal om hur det kan kännas att bli förälder.
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Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Koppling till ämnesplaner

Njutning

Könsorgan, slid
krans, klitoris, ollon,
lubrikation, erek
tion, e
 rogena zoner,
orgasm, hormoner

Vilka av kroppens delar och funktioner är
aktiva vid sex?

Naturkunskap

Omskärelse

Vilka likheter mellan könsorganen finns vid
upphetsning?
Vilka lusthöjare kan man använda sig av?
Vilka råd kan man ge till en ungdom som inte
njuter av sex?
Vad kan man göra om man får orgasm för
tidigt, för sent eller inte alls?
Hur kan omskärelse av förhud/klitoris påverka
sexuell njutning?

Reproduktion

Insemination, befrukt
ning, surrogat, adopt
ion
Akut p-piller

Vilka fördelar finns med de olika s ätten att
skaffa barn?

Naturkunskap

Vad kan man göra för att undvika en
graviditet?
Hur kan det kännas att bli förälder?

Könssjukdomar/
infektioner

Hiv/aids, klamydia,
kondylom, gonorré,
syfilis, hepatit, h
 erpes,
sti
Bromsmediciner
Vaccin
Preventivmedel: kon
dom, p-piller, p-stav/
ring/spruta, minipiller,
sterilisering, slicklapp,
femidom, pessar, spiral

Sexuell attraktion

Homosexualitet,
bisexualitet, hetero
sexualitet, asexualitet,
Lubrikation, erektion

Hur ser sti/hiv-statistiken ut lokalt, nationellt
och internationellt?
Hur vet man att man är frisk?
Hur smittar könssjukdomar/infektioner och hur
skyddar man sig?
Hur fungerar preventivmedel?
Vilka argument finns för och emot säkrare sex?

Hur reagerar sinnen och hjärnan vid attraktion
eller förälskelse?
Vad kan glappet mellan känsla, vilja och
agerande bero på?

Engelska
Matematik
Modersmål
Naturkunskap
Svenska
Svenska som andraspråk

Naturkunskap
Historia
Samhällskunskap

Vilka biologiska och sociala faktorer påverkar
en individs sexualitet?
Kroppar i verklig
het och i fantasi

Ideal, pornografi

Hur skiljer sig kroppar i populärkultur och
pornografi från kroppar i vardagen?

Idrott och hälsa
Svenska
Svenska som andraspråk

59

BASINNEHÅLL I GYMNASIET

Tema: MAKT
Temat Makt innehåller aspekter av makt inom sex och samlevnadsområdet. Frågor om genus,
heteronormativitet, civilkurage och hierarkier finns med, men likaså frågor om vem som bestämmer om vilket preventivmedel som ska användas. Makt kan diskuteras utifrån ett nutida, framtida
och historiskt perspektiv, likaså utifrån ett lokalt såväl som ett internationellt perspektiv. E
 tt viktigt
avsnitt är språkets makt då ett flertal sexuella företeelser har ändrat begrepp genom tid, eller att
begreppen har ändrat innebörd. Ett genomgående perspektiv i temat Makt är att synliggöra makt
utövanden och analysera dessa, men samtidigt visa hur enskilda människor kan och har utövat
makt genom påverkan på olika sätt. Fokus ligger på begrepp, diskussion, reflektion och analys.
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Innehållspunkter

Centrala begrepp

Fokusfrågor

Koppling till ämnesplaner

System

Genus, jämställdhet,
könsroller, patriarkat,
klass, etnocentrism,
heteronormativitet,
hierarki

Hur ser man spår av olika maktstrukturer i
exempelvis omklädningsrum, i yrkeslivet, på
tjejmiddag, i klassrummet, i en sexuell situa
tion, vid en omskärelse? Vilka möjligheter eller
hinder finns när någon vill bryta dessa?

Historia

Vilka orsaker kopplade till makt berör beslut
kring skönhetsoperationer, omskärelse, köns
korrigering?

Samhällskunskap

Matematik
Naturkunskap
Religion

Hur representerar skolans läroböcker olika
grupper såsom heterosexuella, svenskar, ung
domar, kvinnor, män och funktionsfullkomliga?
Språk

Snippa, slidkrans, flata,
bög, partner, hen

Hur har följande ord skapats: slidkrans,
mödomshinna, oskuld, damfotboll, gärnings
person?
Vilka funktioner kan könsneutrala begrepp
såsom partner och hen ha?

Makt i litteratur,
musik, film, konst
och teater

Jämställdhet
Heteronormen
Kulturell kanon

Engelska
Modersmål
Svenska
Svenska som andraspråk

Vilka orsaker kan finnas till att fler män än
kvinnor är representerade i litteraturhistorien?
Hur ser fördelningen män/kvinnor ut
i litteraturen idag?

Engelska

På vilka sätt synliggörs makt i modern musik
(t.ex. texter, kläder, livsstil, videos, uttryck)?

Svenska som andraspråk

Matematik
Svenska

Hur ser jämställdheten ut på olika scener?
Lagar och påver
kansmöjligheter

Civilkurage, aktivism
Skolans likabehand
lingsplan, trakasserier,
kränkningar

Hur formar samhället och dess lagar individer?
Hur kan individer påverka samhället och dess
lagar?

Historia
Samhällskunskap

Vilket ansvar har en majoritetsgrupp inför en
minoritetsgrupp?
När och hur bör man säga ifrån?
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BEDÖMNINGSPROCESSER
Undervisning och bedömning går hand i hand, i en process som har till syfte att bygga nya
kunskaper av tidigare. En central del i lärarens kompetens är att göra en allsidig bedömning av
de kunskaper som eleven har. En bedömning som dels ska ligga till grund för betygssättning,
men framförallt fungera som ett sätt för eleven att ta sig vidare i sitt lärande och sin kunskapsinhämtning. Genom att ställa frågor som inte har ett självklart svar stimulerar pedagogen eleverna
till reflektion och diskussion. De svar som framkommer kan användas som utgångspunkt för
fortsatt undervisning.
Den ämnesintegrerade sex- och samlevnadsundervisningen ger många möjligheter att läsa,
tala, skriva, argumentera, reflektera, analysera, diskutera, framställa, se samband, tolka och
kritiskt granska, kunskaper som är centrala i bedömningen av eleven.
De fyra f:en, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som bedömningsgrunderna i Lgr 11
och Gy 2011 vilar på, återfinns alla inom ramen för ämnesområdet sex och samlevnad. Det gör
att undervisning i sex- och samlevnad skapar möjligheter för bedömning av kunskaper som
återfinns i alla skolämnen och alltså måste vägas in i betygen.
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FÖRSLAG PÅ BEDÖMNINGSPRODUKTER
Reklamkampanj
Gör en reklamkampanj för mod/vänskap/säkrare sex/samarbete. Eleven får öva på att söka information och
vara källkritisk samt att skriva mottagaranpassat och i olika genrer. Eleven får också lära sig göra en budget
och räkna på statistik. Vidare får eleven öva sig på att göra bildanalys av reklambilder och tolka de makt
hierarkier som kan finnas där. Genom att framställa affischer, göra reklamjinglar och reklamfilm får eleven
även öva sig i att framställa bild och ljud i olika medier.
Ett nytt OS
Skapa ett könsneutralt OS. Låt eleverna kritiskt granska idrottshistorien utifrån en tidslinje med fokus på
kön, etnicitet, funktionalitet och ålder. Hur har OS-historien sett ut, vem har fått tävla och i vilka grenar?
Eleverna får skriva om historien och göra den könsneutral. Skapa nya idrottsgrenar där man kan tävla på
lika villkor oavsett hur kroppen ser ut, genom att skriva ner reglerna för dem, övar sig eleverna i att skriva
instruktioner. Låt eleverna skapa könsneutrala kläder för OS-truppen. Låt eleverna ha en debatt där de
ska argumentera för att förändra idrottsregler. Gör en uträkning och statistik över vad det kostar att ha ett
”könsuppdelat” OS, och vad det skulle kosta att ha ett könsneutralt.
Omslag
Vad säger ett omslag om innehållet? Låt eleverna göra tolka och analysera omslag till skivor, böcker och
tidningar med fokus på hur kvinnor och män framställs. Läs och lyssna på innehållet och reflektera över
om omslaget är representativt för innehållet. Låt eleverna framställa nya omslag som speglar innehållet.
Skapa en tidslinje med omslag och fundera över hur synen på könen har förändrats genom tiderna. För att
ge eleverna möjlighet att öva sig på att skriva för olika medier och i olika genrer kan de redovisa allt arbetet
via en blogg.
Dejten
Hur hittar man någon att ha en relation med på olika platser på jorden? Låt eleverna analysera klassiska dejt
scenarion utifrån förgivettaganden kring genus och sexualitet (vem bjuder, vad gör man, vilka förväntningar finns?). Skriv en fiktiv kontaktannons eller en profil! Låt eleverna skapa en karta med kända och mindre
kända romantiska platser. Eleverna reflekterar över hur en relation ser ut när man ”blivit ihop” och vilka
relationsroller som kan finnas på olika platser i världen. Hur gör man om man vill dejta någon på internet?
Sammanställ en ordlista med ord och begrepp som är bra att kunna om man vill dejta på utlandsresan.
Slutprodukt kan vara en film, en serie eller tidning.
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DEN EGNA PLANERINGEN
Använd matrisen som start för er egen pedagogiska planering för undervisning i sex och samlevnad,
jämställdhet och likabehandling.
Låt innehållet i Sexualitetskunskap fungera som ett processtöd och bli inspirerade av fokusfrågorna. Plocka ut det som är mest angeläget för er undervisning. Använd alla sex temana i
matrisen för en heltäckande planering. Glöm inte de centrala begrepp som konkretiserar
kunskapsinnehållet i er undervisning. Gör en ämneskoppling utifrån ämnesingångarna, och
ansvarsfördela planeringen.
Ställ processfrågor för att reflektera över innehållet i er planering:
•
•
•
•
•

Vilka perspektiv är synliga i vår planering?
Vilket kunskapsinnehåll har vi i vår planering?
För vem har vi valt innehållet i vår planering?
Hur ska vi prioritera innehållet i vår planering?
Vad väljer vi att prioritera bort ur vår planering, och varför?

Viktigast av allt, glöm inte att inkludera eleverna i framtagandet av planeringen.
Låt dem besvara frågan: Vad vill vi ha för kunskaper om kroppen, relationer, sex och känslor?
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TEMA

CENTRALA BEGREPP

FOKUSFRÅGOR

KOPPLING TILL ÄMNESPLANER

Relationer

Sex

Informationsvägar

Kropp

Makt
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FRAMTIDENS SEXUALITETSKUNSKAP?
När detta material revideras utifrån ny forskning och nya läroprocesser kommer nya fallgropar
och nya normfällor upptäckas bland orden och formuleringarna.
Det är vår ambition och stora förhoppning att läsaren – pedagogen, skolledningspersonen,
processledaren – förhåller sig kritisk till såväl innehåll som form i syfte att optimera det egna
arbetet. Vi bjuder in till reflektion och diskussion utifrån följande:
•
•
•
•
•

Vilka värden förmedlar innehållet?
Vems kunskaper förmedlas?
Vilka fokus är prioriterade och varför?
Hur stämmer form och innehåll överens med framtidens undervisning?
Vad kan vi förändra – idag, imorgon och på sikt?

Tillsammans gör vi skillnad!
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Detta är ett erfarenhetsdokument som på ett enkelt och lättöverskådligt sätt erbjuder
läsaren en knuff framåt i sökandet efter svaren på frågorna: Vad är sex- och samlevnad?
Vilka frågor ska man lyfta i arbetet för jämställdhet? Hur kan man få syn på föreställningar
och normer kopplade till ett aktivt likabehandlingsarbete?
I ”Sexualitetskunskap” finns förslag till innehåll för undervisning i sex- och samlevnad,
jämställdhet och likabehandling, från de tidigare skolåren till gymnasiet. Innehållet
bygger på teman om relationer, sex, kroppen, sexualsyn, informationsvägar och makt.
Skribenterna har en samlad erfarenhet av arbete med sex- och samlevnadsundervisning.
I detta material ger de förslag på hur man kan organisera skolans roligaste och
allvarligaste ämne: Sexualitetskunskap.
Centrum för Pedagogisk Inspiration,
Utbildningsförvaltningen, Malmö stad
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