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SRHR 
– sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

• Sexuell hälsa handlar om livskvalitet och personliga 

relationer, om rådgivning och hälsovård.

• Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla människor 

att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, 

oavsett ålder.

• Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva 

systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro 

av sjukdom.

• Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda 

individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt 

dessa ska komma (Regeringen, 2006).
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Göteborgs stads plan för SRHR



Hållbar stad – öppen för världen



Hållbar stad – öppen för världen

SRHR i skolan

• Stärka elevernas självkänsla och 

handlingskompetens och att möjliggöra medvetna val 

som rör hälsa, relationer och sexualitet.

• Utifrån skolans styrdokument arbeta med jämställdhet, 

sexualitet och relationer. 

• SRHR kan ingå i många olika ämnen och kurser, inte 

bara i biologi/naturkunskap utan också i exempelvis 

historia, svenska eller samhällskunskap. 

• Ett viktigt perspektiv i undervisningen är att den ska vara 

normmedveten och inkluderande.
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Specifikt för grundsärskolan

• Biologi
Åk 1-6 Pubertet och hur den inverkar på individen samt sexualitet, 
reproduktion och olika slags relationer.
Åk 7-9  Identitet, relationer, kärlek, ansvar, preventivmetoder och sexuellt 
överförbara sjukdomar.

• So 
Åk 7-9 - Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och 
livsstil. 

• Idrott
– Kroppsuppfattning, självbild och kroppsideal

• Musik 
- Musikens funktion för att markera identitet o spegling

• Svenska
- Texter och berättelser om kärlek, kunskap om källkritik etc

• Modersmål

Åk 4-6 –Kommunikation. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka 

önskemål och känslor.

Åk 7-9 Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från områden 

där modersmålet talas.

• Slöjd, Bild etc
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Specifikt för grundsärskolan

Nytt 4 feb 2021

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:255) 

om läroplan för grundsärskolan; 

SKOLFS 2021:8 (skolverket.se)

Gäller from ht 2022:

• Skolan har ett ansvar för att eleverna återkommande under 

skolgången får möta frågor som rör sexualitet, samtycke och 

relationer.

• I utbildningen ska maktstrukturer kopplade till kön och 

hedersrelaterat våld och förtryck kritiskt granskas. 

• Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i 

olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.
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Varför SRHR kan vara extra viktigt för elever i 
grundsärskolan

• Omgivna av fördomar - ickesexuella, översexuella

• Information kan vara felaktig eller svårtolkad

• Större risker för utsatthet

• Omgivningen signalerar att SRHR är ok att prata om

• Adekvat och anpassad information är livsviktigt

• Arbeta förebyggande kan förhindra övergrepp

UTMANINGAR

MÖJLIGHETER
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Dilemman

Det är lektion hos klass 7-9 på en särskola. Eleverna sitter och jobbar i klassrummet. Läraren och 

elevassistenterna hjälper till där det behövs. Det är ganska lugnt i rummet, men så bryts lugnet. 

En av eleverna har börjat onanera. Några av de andra eleverna reagerar, några med fniss, några 

med irritation. Det här är inte första gången. 

Läraren går fram till eleven som onanerar och försöker få kontakt. Men eleven är helt uppe i det som 

känns i kroppen och hör inte att läraren vill att den ska avbryta.

- Onani

Fundera på:

• Hur tror du att situationen fortsätter? Kan den eskalera?

• Hur skulle du reagera om det hände på din lektion/hur brukar du agera?

• Vem ska prata med eleven om det här med att onanera? Och hur?

• Hur jobbar ni för att förebygga och hantera dessa situationer?

• Bör du informera elevens föräldrar om vad som inträffat? Varför, varför inte?

• Alla personerna i berättelsen är okönade. Vilka könsidentiteter har du omedveten/medvetet gett dem? 

Skulle scenariot se annorlunda ut om de hade andra könsidentiteter?



Dilemman – Personliga gränser och mens

Det är gympa med ett gäng 11-12-åringar på Särskolan. Eleverna leker kram-jage och det går 

bitvis ganska vilt till. En del elever håller fast andra barn i för långa eller hårda kramar.

Efteråt, i flickornas omklädningsrum blir plötsligt Sara mycket ledsen. Hon var en av de som blev 

kramad lite för hårdhänt av en kille. Sara har just dragit ner sina byxor och ser att det är blod i dem. 

Hon gråter högt och säger att hon har gått sönder. Att det är killens fel.

Elevassistenten Minna, som är med i omklädningsrummet, misstänker att Sara har fått sin första 

mens. Minna tror inte att Sara vet vad mens är. De har inte pratat så mycket om mens och pubertet 

i klassen än. Kanske har de inte pratat hemma heller? Sara verkar mycket orolig. Kanske blev hon 

rädd när hon blev fasthållen. Borde Minna sagt till gympaläraren?

Minna vet inte riktigt vad hon ska göra nu. Finns det mens-skydd på skolan? Var då?  

Ska hon kontakta klassläraren Stefan eller skolsköterskan först? Kanske ska hon ropa på 

gympaläraren så att han kan hjälpa henne? Nu börjar de andra eleverna också bli oroliga.
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Dilemman – Personliga gränser och mens

Fundera på:

• Hur hade du hanterat situationen? 

• Hur kan du i din yrkesroll stötta Minna, Sara och de andra eleverna?

• Vad ser du för risker med situationen? 

• Vad ser du för möjligheter i situationen? (Är det ett bra tillfälle att börja prata med 

klassen om puberteten och om kroppslig integritet?)

• Vems ansvar är det att prata med eleverna om kroppen och puberteten? Och om 

kroppslig integritet; respekt och gränssättning?

• Hur kan en skola arbeta långsiktigt med de här frågorna?
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Intellektuell och sexuell utveckling

Grav

De sexuella behoven kan handla om njutning av beröring och 

lustupplevelser i den egna kroppen. Att kramas, kela, känna värme och 

närhet från en annan människa. Kanske att onanera och få orgasm.

Måttlig

+ kan ha förmåga och vilja att upptäcka sin kropps 

möjligheter tillsammans med andra, men mest lek, 

smek, kramar och pussar.

Lindrig 

+ ganska vanligt att utveckla den 

sexuella lusten tillsammans med 

en partner.  

Personalens ansvar att arbeta med 

frågor som sexualupplysning, 

preventivmedel, samtal om könsroller, 

sexuell läggning osv.

Personalens ansvar att vara lyhörd 

för personens behov och nyfikenhet. 

Samtal, bilder, bastubad etc.

Personalens ansvar att vara 

professionell. Låta elevens behov stå 

i centrum. Närhet som inte får 

sexualiseras.
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Ska alla bli SRHR-experter?
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Att prata om SRHR

1. Gemensamma samtal i kollegiet.

- Undersök vad ni har för egna värderingar kopplade till SRHR.

- Hjälp och stötta varandra.

- Vem har ansvar för vad? Titta på PLISSIT!

2. Informera och samarbeta med föräldrarna

- Ta upp de positiva bitarna och goda effekterna.

- Temaafton, bjuda in experter eller erbjud enskilda samtal.

- Boka in SRHR-tolkar vid behov.

3. Undervisa och jobba med eleverna

- Tillgängliggöra SRHR – ge tillåtelse till ämnet

- Erbjuda adekvat och anpassad information.

- Arbeta förebyggande 
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Kontakt

Erika Gustafsson

erika.gustafsson@socialcentrum.goteborg.se

Socialförvaltningen Centrum, Göteborgs Stad
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Att jobba med jämställdhet och 
sexualitet i en hederskontext

Inti Chavez Perez, utvecklingsledare SRHR
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Definition

Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för 
våldet är att det inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation, att 
det grövsta våldet i regel är välplanerat och att både kvinnor och män kan utsättas. 
I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte 
och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. 

Källor:  

Nationellt Centrum för Kvinnofrid 

Regeringen (2008). Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, heders- relaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
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Exempel ur undervisningens innehåll

• Eleven får utveckla sin egen identitet. 
• Sexualitet och relationer. 
• Rättigheter. Särskilt inom SRHR-fältet. 
• Våld. Det finns skäl att inkludera latent våld. 
• Diskriminerande normer. Glöm inte oskuldsnormer.
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Att hantera motstånd
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Motstånd mot undervisningen kan bero på att 
eleven har särskilt stort behov av undervisningen.
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Tre exempel

• Eleven vill inte vara med. 
• Eleven agerar ut. 
• Eleven ber om könsuppdelad undervisning. 

Ditt viktigaste verktyg är att lyssna intresserat. Målet med ditt lyssnande är att ni ska 
bygga er relation, inte nödvändigtvis att omedelbart hitta en lösning. Om eleven känner 
sig lyssnad på kan det räcka för att förbättra undervisningssituationen.  
Det finns tydliga gränser för vad skolan kan acceptera. Skolan kan inte acceptera 
frånvaro eller att elevens klasskamrater kränks. Könsuppdelad undervisning kan 
motarbeta läroplanen och kan klassas som diskriminering.
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Kontakt

Inti Chavez Perez 
inti.chavez.perez@socialcentrum.goteborg.se 
Socialförvaltningen Centrum, Göteborgs Stad
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Resurser

• Definition av SRHR. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-
och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-for-alla-/?pub=56256 

• Skolverket: Hedersrelaterat våld och förtryck - skolans ansvar och möjligheter. 
https://www.skolverket.se/getFile?file=4015 

• Boktips: Snacka om oskulden! Av Inti Chavez Perez. 
https://via.tt.se/pressmeddelande/ny-bok-om-oskulden-en-konservoppnare-for-djupa-
fragor?publisherId=3235836&releaseId=3271181
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S E X  &  S A M L E V N A D
S V A R T E D A L S S K O L A N

Lisa Persson, Louise Lindblom, Rickard Hellgren



BEMÖTA, SVARA OCH UNDERVISA… 
VARFÖR DÅ?

• Sex & Samlevnadsundervisning Svartedalsskolan 7-9

• Barnkonventionen

• Samtyckeslagen

• LGR11: Alla som arbetar i skolan ska:

• Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor 

också utanför den närmaste gruppen,

• [...] i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,

• Aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper

• [...] i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande 

digitalisering medför.

• Synliggöra och med eleverna diskutera hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och 

manligt kan påverka människors möjligheter, samt hur könsmönster kan begränsa egna livsval och 

livsvillkor.

• Sexualitet, samtycke och relationer...



SEX OCH SAMLEVNAD

• En del av förstärkt värdegrundsarbete på gruppnivå som sker i olika årskurser t ex vänskap i 4:an, 

framtid och barns rättigheter (heder) 6:an.

• 6 lektioner, 6 teman

• Kurator, fritidsledare och lärare

• Årskurs 8, förberedelsegrupp, SU, Grundsär

• Lägger ut på olika lektioner försöker matcha tema med ämne

• Önskar att läraren deltar

• Helklass, lektion, information, korta filmer, diskussion, ordlista

• Hitta de viktiga frågorna för din grupp

• Frågelåda



SEXUALITETENS 
HISTORIA
LEKTION 1

• Bild och SO-lärare

• Visar konst, klotter

• Pratar om historia, religion

• ”Hur vi gjort det förr”, synen på 

män och kvinnor, normer

• Lagstiftning

Pompeji (utgrävning år 79) fann man bland andra följande

graffiti:

Maritimus slekar fitta för 4 as. Han tar emot oskulder.



KILL- OCH 
TJEJFABRIKEN
LEKTION 2
• Normer

• Genus

• Flera kön

• Lagar

• Regler

• Diskrimineringsgrunder

• HBTQI

• Länktips, UMO



VÄNSKAP, KÄNSLOR, 
KÄRLEK, LEKTION 3

• För att kunna ha bra sex måste man veta hur man är en bra 

kompis.

• Hur är en bra kompis?

• Kan man ha kompis av motsatt kön?

• Vilka känslor kan man känna?

• Har alla rätt att känna samma känslor? Allas rätt att känna 

kärlek? Återkoppla till normer.

• Hur känns kärlek, vem kan man känna kärlek till?



K O L L  P Å
K R O P P E N ,
L E K T I O N 4



VARFÖR SKA 
MAN LÄRA 
SIG OM 
KROPPEN?

Viktigt att veta hur kroppen fungerar.

För att få ord på kroppens delar så att man kan 

prata om dem om man vill.

Så att man bara gör saker man vill med sin 

kropp och inte gör sig själv eller någon annan

illa.

Så att ingen kan lura en eller göra en illa.



KOLL PÅ KROPPEN

• Puberteten

• Snopp och snippa

• Könsmogen

• Könsorgan

• Slidkrans

• Könsstympning



N Y F I K E N P Å
S E X ?

L E K T I O N 5
•Samtycke

•Ålder

•Oskuld, skuld, debut

•Vad är sex, smeka, hångla, 

onani, oralsex, smeksex, 

penetrationssex…

•Skydda dig och din parter, 

preventivmedel



VAD ÄR PORR?
LEKTION 6

• De flesta har sett, ingen har pratat

• Funkar sex som i porren (film från umo.se)

• Samtycke, våld , förväntningar

• Porrindustrin

• Reality check http://www.reality-check.nu/

https://reality-check.nu/for-
utbildare/lektionsupplagg/



FRÅGELÅDA

• Varför är det olagligt att vara homosexuell i vissa länder?

• Är det olagligt för ungdomar och vuxna att röra vid varandra 
eller ha sex?

• Varför får man mens?

• När kom kärlek till Sverige?

• När det kommer ut sperma, vad händer med pungkulan?

• Hur vet man om en tjej gillar en tillbaka?

• Jag är 14 och har haft sex, kommer det påverka mig sen när jag 
ska föda barn?

• Kan det komma ut kiss när man runkar?

• Vad är G-spot och vart ligger det?

• Är det sant att man blöder första gången man har samlag?

• Om man stoppar in en tampong, kommer hålet att öppnas?

• Är det fel att skicka bilder på sin kropp?



Kontaktuppgifter:

louise.lindblom@grundskola.goteborg.se

rickard.hellgren@grundskola.goteborg.se

lisa.persson@grundskola.goteborg.se
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