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Stödmaterial 
En sex- och samlevnadsundervisning för alla. 
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Sexualitet, samtycke och relationer - nya skrivningar i kursplanerna 
När Skolinspektionen för några år sedan granskade sex- och samlevnadsundervisningen fann den 
flera svagheter: lärare som kände sig osäkra och en undervisning mer inriktad på kunskaper än 
värderingar och normer – alltså frågor om hur man i relationer behandlar andra. 
 
Mot den bakgrunden beslutar nu regeringen om ändringar i läroplanerna, med syfte att skolan i högre 
grad ska lyfta frågor om frivillighet och samtycke. 
 
Skolverket fick i uppdrag av regeringen att förtydliga läroplanerna med målet att förbättra kvaliteten 
och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer. Som en följd byter 
kunskapsområdet namn från sex och samlevnad till sexualitet, samtycke och relationer. Förändringar 
i läroplanerna ska tillämpas från höstterminen 2022 samtidigt som de nya kursplanerna i grundskolan 
börjar gälla. 
 
De förstärkta skrivningarna i läroplanerna som regeringen nu har beslutat om betonar bland annat att 
undervisningen i detta kunskapsområde ska ske återkommande och bidra till att främja elevernas 
hälsa och välbefinnande samt stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga val. Skolan 
har en viktig roll i att bidra till att skapa en samtyckeskultur, där sex bygger på ömsesidig frivillighet 
och sexuella trakasserier inte normaliseras. 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. Förändringarna innehåller även nya skrivningar om hedersrelaterat våld och 
förtryck. Med dessa läroplansförändringar, och ett nytt uppdrag till Skolverket om att stärka det 
systematiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, vill regeringen stärka skolans arbete med 
att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. 
 

De nya skrivningarna är markerade här 
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/reviderade-kurs--
och-amnesplaner/andringar-om-sexualitet-samtycke-och-relationer-i-laroplanerna 

  

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/reviderade-kurs--och-amnesplaner/andringar-om-sexualitet-samtycke-och-relationer-i-laroplanerna
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/reviderade-kurs--och-amnesplaner/andringar-om-sexualitet-samtycke-och-relationer-i-laroplanerna
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Introduktion till filmen 
I mars 2021 genomförde Grundskoleförvaltningen i Göteborg en fortbildning: ”En sex- och 
samlevnadsundervisning för alla”, temat var: Vad kan vara utmanande i arbetet med sex och 
samlevnad i en hederskontext, vilka specifika aspekter är viktigt att ha med sig in i grundsärskolans 
arbete samt vad innebär de nya kursplanerna? 

https://play.goteborg.se/en-sex-och-samlevnadsundervisning 

Förberedelse inför filmen 
Innan man tittar på filmen kan man med fördel diskutera dilemmafrågorna nedan. Det är kopplade till 
vad föreläsarna kommer att prata om. Nedanstående är exempel på situationer som kan uppstå i ett 
klassrum. Läs igenom dem och fundera på frågorna som hör till varje dilemma. 
 
Exempel 1 
En klass har lektion i svenska. De ska diskutera vad som utgör en bra kärlekspartner. Eleverna 
kommer med förslag som läraren skriver upp på tavlan. En elev räcker upp handen. 

Elev: En fin tjej väntar med sex tills hon gifter sig. 
Läraren: Varför säger du så? 
Elev: För om hon ligger med vem som helst kan man inte lita på henne. 
Läraren: Är det samma regel för killar? 
Elev: Det borde vara samma regler för killar och tjejer, men det är inte så. Fast jag tycker inte det 
spelar roll vad andra gör. En fin tjej ska ändå inte ha förlorat oskulden. 

• Diskutera/fundera på hur du skulle vilja reagera på den här konversationen? 
• Vilka liknande situationer har du varit med om? 
• Hur tycker du att lärare ska förhålla sig till samhällets normer kopplade till oskuld? Till 

exempel, tycker du att oskuld är ett ord som lärare kan använda? 

 
Exempel 2 
Snart närmar sig en temavecka i skolan som ska handla om sexualitet och rättigheter. 
Läraren påminner alla elever om temaveckan, samt berättar att information om 
temaveckan kommer att gå ut i skolans veckobrev. En elev protesterar. 
Eleven: Jag tänker inte vara med på den där veckan. 
Läraren: Vad menar du? Det är klart att du ska vara med. Det kommer bli 
jätteintressant. 
Eleven: Nej. Jag är trött på allt det där tjatet. Sex. Rättigheter. Det är för mycket. Jag 
orkar inte mer! 

• Diskutera/fundera på vad du skulle vilja fråga och säga till eleven i en sådan situation? 
• Hur går dina tankar om avvägningar mellan å ena sidan elevens behov av kunskaper, och å 

andra sidan elevens möjligheter att påverka utbildningen? 

https://play.goteborg.se/en-sex-och-samlevnadsundervisning
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• Ponera att eleven berättar att föräldrarna inte vill att eleven är med på temaveckan. Vilken 
kontakt skulle du vilja ha med elevens familj? 

• Vilket stöd skulle du vilja ha från kollegor inför ett sådant samtal med vårdnadshavare? 

 
Exempel 3 
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. 

• 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? 

 
Exempel 4 
Det är idrott med ett gäng 11-12-åringar på Särskolan. Eleverna leker kramjage 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 idrottsläraren? Minna vet inte riktigt vad hon ska 
göra nu. Finns det mensskydd på skolan? Var då?  Ska hon kontakta klassläraren Stefan eller 
skolsköterskan först? Kanske ska hon ropa på idrottsläraren så att han kan hjälpa henne? Nu börjar 
de andra eleverna också bli oroliga. 

• 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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Ytterligare stödmaterial 
På intranätets sida Vår Grundskoleförvaltning-skola och utbildning- Normer och värden-SRHR 
har MR:teamet samlat stödmaterial kring att arbeta med sex och samlevnad. Dels finns det 
material för fortbildning och dels material för undervisning. Direktlänk: Sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter, SRHR - Vår grundskoleförvaltning - Göteborgs Stads intranät (goteborg.se) 

Digitalisering och innovation samt skolbibliotekscentralen har tillsammans startat upp en sida 
där de samlar litteratur och digitala resurser i ämnet för att ge lärare och skolor stöd i undervisningen 
och en källa till inspiration kring sexualitet, samtycke och relationer. Direktlänk: SBC - Sexualitet, 
samtycke och relationer (google.com) 

Skolverkets sida med material och framgångsfaktorer för undervisningen 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sex-och-
samlevnad 
 
Skolverket informationsskrift som ger en översiktlig beskrivning om hur sex-och 
samlevnadsundervisningen kan fungera i skolan. Den ger också exempel på i vilka kurs- och 
ämnesplaner det finns skrivningar om sex- och samlevnad, samt hur man kan arbeta 
ämnesövergripande. 
Sex- och samlevnadsundervisning - en introduktion. Jämställdhet, sexualitet och relationer i 
läroplanerna - Skolverket 
 
Polisens material Är det delbart? Om att ha, ta och dela nakenbilder. Lektionsupplägg för 
målgrupp Åk 4-9. För skolledare, elevhälsa, lärare och övrig skolpersonal som arbetar med 
värdegrund, värderingar och normer, sexualfrågor samt lag och brott. Polisen har tagit fram detta 
utbildningsmaterial för skolor i syfte att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på 
nätet. Här finns materialet 

Stödmaterial kring SRHR i grundsärskolan 
SOR-undervisning - SOR för Särskolan (google.com) 
Länk till Utbildningsförvaltningens  sida om Sexualitet och relationer. Här finns många olika tips på 
material, sidor, appar, böcker mm mm som lämpar sig för undervisning i grundsärskolan. 

SRHR.se  
En sida med lokal anknytning; Kunskapscentrum för Sexuell hälsa (KSH) som ingår i VGR har 
tillsammans med Göteborgsregionen (GR) tagit fram den här sidan, där de samlar fakta och erbjuder 
utbildningar. Även de som står bakom den årliga konferensen Sex, unga och skolans roll. 
 
Kys frøen (Kyss grodan) (2007) untitled (sus.dk) 

Idéer till seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse – med 
fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund 

Ett jättebra danskt material som kan vara ett stöd i arbetet med att börja jobba med ämnet. Flera 
problematiserande cases med förslag på lösningar. Är i pdf-format.  
 

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/min-forvaltning/var_grundskoleforvaltning/skola-och-utbildning/normer-och-varden/skola/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-srhr/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDdxdPN2NnQ18_U09XAwCLR09vAJ93A0NTYz0wwkpiAJJ4wCOBvoFuaGKADvYSoc!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/min-forvaltning/var_grundskoleforvaltning/skola-och-utbildning/normer-och-varden/skola/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-srhr/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDdxdPN2NnQ18_U09XAwCLR09vAJ93A0NTYz0wwkpiAJJ4wCOBvoFuaGKADvYSoc!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sites.google.com/grundskola.goteborg.se/sbc/teman/sexualitet-samtycke-och-relationer
https://sites.google.com/grundskola.goteborg.se/sbc/teman/sexualitet-samtycke-och-relationer
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sex-och-samlevnad
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sex-och-samlevnad
https://www.skolverket.se/publikationsserier/informationsmaterial/2019/sex--och-samlevnadsundervisning---en-introduktion.-jamstalldhet-sexualitet-och-relationer-i-laroplanerna?id=4016
https://www.skolverket.se/publikationsserier/informationsmaterial/2019/sex--och-samlevnadsundervisning---en-introduktion.-jamstalldhet-sexualitet-och-relationer-i-laroplanerna?id=4016
https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/32f65c4b-8619-4188-bfc2-66fcb2cff173/Delbart+pedagogiskt+material.pdf?MOD=AJPERES
https://sites.google.com/educ.goteborg.se/sor/starta-upp-sor/sor-f%C3%B6r-s%C3%A4rskolan
https://www.srhr.se/
https://www.sus.dk/wp-content/uploads/kys-froen.pdf
https://www.sus.dk/wp-content/uploads/kys-froen.pdf
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Forum Skills material 
En lättläst och anpassad websida om sexuellt våld och rättigheter med faktatexter, informationsfilmer, 
berättelser, webserie och det interaktiva spelet Du bestämmer. 
Syftet är att öka möjligheterna att börja prata om sexuellt våld. På personalsidan mer fakta och 
färdiga pass med diskussionsövningar kopplade till webseriens olika temaavsnitt.  

 

https://nagotharhant.se/webbserien-nagot-har-hant
https://nagotharhant.se/du-bestammer
https://nagotharhant.se/personal
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