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SAMMANFATTNING 

Kommunikation är en allt viktigare grundstomme i människors vardag, och överallt 

jobbar företag, reklambyråer, till och med privatpersoner, för att hitta lämpliga 

kommunikationskanaler för att nå ut med information. Med så mycket information 

överallt kan svårigheter för individen uppstå i att uppfatta vad som är viktigt, vad som 

är korrekt och vad som bara är reflektioner. Det krävs alltmer jobb för att nå ut till en 

specifik målgrupp. 

Denna rapport redovisar ett arbete gjort på eget initiativ av författarna i samarbete med 

Landstinget i Östergötland, Ungdomshälsan i Norrköping och Victoriaskolan i 

Norrköping. Arbetet syftar till att undersöka hur man kan nå ut till högstadieelever inom 

ämnet sex och samlevnad, och började som ett generellt projekt men övergick till att 

genomföras som ett skarpt projekt i form av en temavecka på Victoriaskolan. Det har 

tagits fram mycket underlag för vad för slags information och genom vilket 

tillvägagångssätt eleverna får information idag, för att vidare ha utarbetat en 

proposition om hur undervisningen kan förändras och förbättras utefter elevernas egna 

önskemål. 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur sexualundervisningen ser 

ut idag, och vad eleverna anser om denna. Vidare har syftet även varit att ta reda på vad 

för information som idag redan finns tillgänglig men inte förmedlas till eleverna, och 

utefter denna tillsammans med viss komplettering ta fram ett underlag att använda som 

stöd för samtliga lärare inom sexualundervisning i Sverige. 

Kvalitativa undersökningar har genomförts genom intervjuer med elever och lärare på 

två olika högstadieskolor med olika erfarenhet av tidigare sexualundervisning. Mycket 

information har hämtats från RFSU, och samtal har förts med både Ungdomshälsan i 

Norrköping samt Smittskyddsenheten på Landstinget i Östergötland. Arbetet har alltså 

genomförts med hjälp av både elever, lärare och utbildade inom ämnet som också 

jobbar för att få ut relevant information till ungdomar, och för att få ett godtyckligt 

resultat har även en enkätundersökning genomförts som elever och lärare på 

Victoriaskolan har fått svara på efter temaveckans slut. Sammanställningen av dessa 

återfinnes som bilagor i rapporten.  



 
 

ABSTRACT 

Communication is steadily becoming more and more important in human beings 

everyday life. All around us, companies, advertisement agencies and regular people are 

working hard to find proper channels to communicate their information. With this 

abundance of information around us, problems in sorting which information is 

important and correct vs. what is pure reflection are bound to arise. We face a 

increasing difficulty in reaching a certain target group. 

This report accounts for a project started by two students in cooperation with 

Landstinget i Östergötland, Ungdomshälsan i Norrköping and Victoriaskolan in 

Norrköping. The project investigates proper methods for communicating sex education 

to younger teenagers. The project began as a theoretical project but developed into an 

actual project. 

A lot of effort has gone into building a foundation for what types of information is 

relevant for the students and which method this information should be conveyed to the 

students in. From this a proposition for how sexual education in Swedish schools can be 

changed and improved from a student’s perspective compared to what it is today. 

The purpose of this degree project has been to explore what the current sexual 

education today consists of and how students feel about it. Further the purpose has been 

to find out what information that as of today is available but isn’t conveyed to the 

students, and to from this material and some additions present a basis for all teachers to 

use as a support for sexual education in Sweden. 

Qualitative studies have been made through interviews with teachers and students at 

two schools with differing prior experience with sexual education. A lot of information 

has been gathered from RFSU and there has been an open dialogue with Ungdomshälsan 

in Norrköping and the Center for Disease Control at Landstinget i Östergötland. In other 

words, the project has been conducted with assistance from teachers, students and 

specialists in the area who also work with conveying information to youths. To ensure a 

arbitrary result a evaluation of the project by students and teachers has also been 

performed at the school that hosted the Theme-week. The conclusion of these can be 

found as an appendix in this report. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

När man frågar många personer angående deras personliga erfarenheter inom 

sexualundervisning i skolan får man huvudsakligen negativa svar. Med utgångspunkt i 

detta ställdes frågan huruvida sexualundervisningen i Sverige verkligen är så pass dålig 

som den ger sken av. 

Undersöker man skolverkets riktlinjer kring sexualundervisning i Sverige så hittar man 

inte mycket information. Sexualundervisningen i Svenska skolan är inget separat ämne, 

utan de hänvisningar man hittar till ämnet beskriver att rektorn ansvarar för att 

eleverna får kunskap inom ämnet genom att sådan undervisning sker inom ramarna för 

andra ämnen. De tydliga referenserna till hur sexualundervisningen bör bedrivas syftar 

huvudsakligen till rena biologiska kunskaper kring människokroppen. 

Beteendemässiga, psykologiska och sociala kunskaper nämns kanske till viss del men 

det är inget som skolverket lägger fokus på.  Det vill säga ställs inga särskilda krav för 

hur sexualundervisningen ska genomföras och heller inga krav på att läraren som 

genomför undervisningen har någon kompetens inom området (se bilaga 1). 

Sexualundervisningen bedrivs olika i olika kommuner och på grund av detta varierar 

kvalitén i undervisningen kraftigt där vissa får en fullgod utbildning medans andra får 

en väldigt bristfällig sådan. Majoriteten av undervisningen som ges bedrivs ur ett 

biologiskt könsperspektiv där heterosexualitet är normen vilket leder till att elever med 

en annan sexuell läggning belyses som avvikande. Att sexualitet är ett ämne som många 

inte är bekväma med att samtala öppet om bidrar inte heller positivt till 

undervisningens kvalitet.(Barometern 2008) 

Regeringens plan; det så kallade lärarlyftet, en investering på 3,6 miljarder kronor för 

att förbättra lärarkårens villkor genom fortbildning fram till och med 2010 inkluderar 

inte något om sexualundervisning. Vidare visar en kartläggning som gjorts av RFSU på 

uppdrag av Socialstyrelsen att endast sex procent av lärare som utexamineras har fått 

undervisning inom ämnet. Man kan lätt fråga sig hur obligatorisk sexualundervisning 

sedan 1950-talet hänger ihop med att lärare inte får någon utbildning inom detta ämne. 

1.2 SYFTE  

Med anledning av bristande, ej likvärdig och obestämd sexualundervisning på 

högstadieskolor i Sverige har detta arbete genomförts, med syfte att ta fram ett underlag 

för samtliga lärare inom sexualundervisning att använda som stöd.  
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1.3 FRÅGESTÄLLNING 

o Hur ser sexualundervisningen ut idag, och hur kan den förbättras? 

o Är det skillnad på sexualundervisningen i högstadieskolorna beroende 

på vilken skola man går på? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR  

Examensarbetet, framför allt användarundersökningarna, kom att bli begränsade till 

Norrköping eftersom projektet under arbetets gång blev skarpt, riktat till 

Victoriaskolan. Dessutom gäller sexualundervisningen enbart åttondeklassare, eftersom 

det är vanligast att elever läser biologi (dvs. sexualundervisning) i åttonde klass.  

1.5 METOD OCH KÄLLOR 

I arbetet har kvalitativa undersökningar i form av intervjuer och enkäter använts för att samla 

in information. Till intervjuerna valdes två skolor i olika delar av Norrköpings kommun ut för 

att göra ett försök till att ge en bred bild av målgruppens behov och intressen till 

planeringsfasen av arbetet. Efter temaveckan gjordes också en enkätundersökning bland 

eleverna och lärarna som var inblandade för att utvärdera arbetet. 

Då mängden källor som använts under arbetets gång är relativt stor hänvisas läsaren till 

referensavsnittet i slutet på rapporten.
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2 METODER 

2.1 KVALITATIV METOD 

Sammanfattning  

Syfte Att beskriva och förklara, att utforska och tolka och att bygga teori. 

Karaktär Holistisk karaktär med okända variabler, flexibla riktlinjer, 

framväxande metodik, kontextuellt bundet och med personligt 

perspektiv. 

Data & Insamling Text och/eller bildbaserad data, informativ och smalt urval och löst 

strukturerade eller icke standardmässiga observationer och intervjuer. 

Analys Sökande efter mönster eller kategoriseringsmöjligheter, medvetenhet 

om att analysen är subjektiv och potentiellt partisk, induktivt 

resonemang. 

Resultat Kommuniceras via ord, berättelser, enskilda citat, personlig 

framtoning i den litterära stilen. 

 

Kvalitativ metod är ett begrepp som beskriver en grupp metoder som fokuserar på att 

utvärdera komplexa situationer. Dessa metoder lämpar sig väl när man inte kan reducera det 

insamlade datat till numeriska värden.  I kvantitativ metodik förlitar sig undersökaren på sina 

egna upplevelser och erfarenheter i undersökningsmiljön. Man kan nästan beskriva 

undersökaren som själva undersökningsredskapet då en stor mängd av informationen som är 

av värde tas från dennes personliga upplevelser under processen.  

Kvalitativ forskning bedrivs primärt induktivt, det vill säga så söker man helheten i 

detaljerna. Undersökaren letar efter mönster bland ett underlag av specifik och subjektiv data 

och gör uppskattningar om mer generaliserade resultat utifrån detta. 

Svagheten med den kvalitativa metodiken är smått länkad till dess styrka. Då ett väldigt 

subjektivt underlag genereras behöver man försäkra sig om att datan man har är tillräckligt 

allmänna för att kunna generaliseras. (Leedy, Ormrod 2010, s. 96) 

2.1.1 FACE-TO-FACE INTERVJU 

Intervjuer används ofta för att göra mer personliga undersökningssvar än vad 

enkätundersökningar genererar. I en intervju har man möjligheter att direkt mäta den 

intervjuades reaktioner till olika påståenden eller frågor samt att anpassa frågorna efter 

den intervjuade. (Leedy, Ormrod 2010, s. 188) 
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Intervjuer i kvalitativ undersökning kan se ut på olika vis, de kan vara öppna, 

semistrukturerade eller strukturerade. I vårt fall har semistrukturerade intervjuer 

bedrivits. En semistrukturerad intervju tillåter de undersökande att bedriva 

intervjuerna efter ett strukturerat mönster men ändå kunna be den som intervjuas att 

utveckla sina svar eller förklara sitt resonemang. 

Vi valde face-to-face som metod för intervjuerna i arbetet. En face-to-face intervju har 

fördelen att den undersökande kan ha en dialog med den som blir intervjuad och 

därigenom få en högre grad av kooperation. Detta genererar en hög svarsfrekvens för de 

olika frågorna. Däremot har den nackdelen att den är mer tidskrävande än vad t.ex. en 

telefonintervju är. 

Intervjumetoden som valdes var att eleverna fick sitta två och två tillsammans med oss. 

Detta för att inte skapa en hotfull situation där flera intervjuare frågar ut en ensam 

individ om ett känsligt ämne, samt så vi kunde observera deras sociala interaktioner 

kring frågor bättre. 

Efter en intervju gjorts tar de undersökande en kort paus för att diskutera genom och 

analysera eventuella underförstådda budskap eller liknande som förmedlats under 

intervjuns gång samt att ta en kort reflektion kring hur intervjun möjligen utvecklades 

och frångick frågorna. Detta antecknades sedan och arkiverades tillsammans med de 

intervjuades svar på frågorna. 

Senare sammanställs resultaten från intervjuerna till sammanfattningar utav elevernas 

behov, kunskaper och intressen inom ämnet. 

2.1.2 UTVÄRDERING 

En utvärdering är en sammanfattning av metoder som syftar till att systematiskt 

bedöma resultaten/konsekvenserna/effekterna av en genomförd insats. 

Det finns huvudsakligen tre tillvägagångssätt för att utföra utvärderingar. Den första 

metoden är att försöka efterlikna ett vetenskapligt experiment med jämförelser mellan 

experiment- och kontrollgrupper för att fastställa förhållanden mellan insatser och 

effekter.  

Den andra metoden lämpar sig för pedagogiska sammanhang där en mer begränsad 

frågeställning gäller. Här kan man nöja sig med att relatera studieresultat i förhållande 

till kursen eller i detta fall, temaveckans mål. D.v.s. en måluppfyllelsemätning. 

Tredje metoden är att så noggrant som möjligt försöka avbilda det som skall utvärderas 

och beskriva de förändringsprocesser insatserna leder till. (Nationalencyklopedin 2010) 

I projektet har den andra metoden utnyttjats för att undersöka effekten av de olika 

moment som planerats. Denna metod tillät att få en bild av hur informationen mottogs 

på ett sätt som inte tog upp allt för mycket av elevernas tid.  
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3 TEORI 

3.1  SINNESSTILAR 

Det finns olika sinnesstilar för att ta till sig ny kunskap. Våra sinnen är olika starka och 

därför använder människor olika sinnen för att lära sig och förhålla sig till ny 

information. Varje person har ett eller flera typiska sätt för att bearbeta och lagra 

information, samt återkalla och använda det man lärt sig. De olika stilarna som finns är 

visuell, auditiv, kinestetisk eller taktil (Arcada 2009).  

3.1.1 VISUELL INLÄRNING 

Visuell inlärning innebär att en person lär sig genom att använda synen, genom att se 

och titta. En visuell person använder ofta ett målande språk och lär sig genom att ta 

fram inre bilder. En sådan person behöver ibland få förtydligande genom verkliga eller 

föreställande bilder, eftersom en visuell person ofta ser det som läraren visar och lägger 

inte så stor vikt vid ljud. 

Bilder, symboler, möjligheten att rita egna bilder, tankekartor och målandet av inre 

bilder kan hjälpa en visuell person att lära sig och ta till sig ny kunskap (Arcada 2009). 

3.1.2 AUDITIV INLÄRNING 

En auditiv person använder hörseln för att lära sig genom att lyssna.  Auditiv inlärning 

fäster uppmärksamheten vid ljud i sin omgivning och lär sig genom muntliga 

instruktioner och återberättande.  

Inspelad undervisning, diskussioner, utförliga förklaringar, minimering av störande 

bakgrundsljud, musik och rytm kan användas för en auditiv person till att ta till sig och 

lära sig ny kunskap (Arcada 2009). 

3.1.3 KINESTETISK INLÄRNING 

Kinestetisk inlärning innebär att personen i fråga behöver få röra på sig och konkret 

göra saker för att kunna tänka och ta till sig information. En kinestetisk person lär sig 

genom känslor i kroppen och behöver ha en bekväm omgivning för undervisning. 

Istället för att lyssna eller se, lär sig en kinestetisk person genom att fästa 

uppmärksamhet vid hur föreläsaren presenterar sitt material. För att återkoppla till 

något en sådan person har lärt sig innan, använder denne sig av känslor som uppstått i 

sammanhanget. 

En kinestetisk person får lättare att lära sig om personen i fråga för röra på sig, göra 

saker med händerna, ta anteckningar och rita bilder samt genom praktiska övningar 

(Arcada 2009). 



8 

 

3.1.4 TAKTIL INLÄRNING 

En taktil person använder sig av att känna på föremål med sina händer för att ta till sig 

information. 

Genom att personen i fråga för röra på sig, göra saker med händerna, ta anteckningar 

och rita bilder kan en taktil person ta emot ny kunskap. Praktiska övningar är också till 

fördel för att en taktil person ska kunna lära sig något nytt (Arcada 2009) 

3.2 BILDENS BETYDELSE FÖR UNDERVISNING 

I skolor idag får lärare allt större tillgång till olika medier att använda sig av i sin 

undervisning. De flesta lärare i Sverige har möjlighet att undervisa genom OH-projektor, 

diabildsprojektor, filmprojektor, radiomottagare, datorer, TV-mottagare och DVD- eller 

videospelare (Wærn, Pettersson, Svensson 2004, s. 167).  

Bilder i läroböcker var förr attraktiva och användes på ett aktivt sätt av samtliga 

inblandade i undervisningen, när vardagen var bildfattig och det mesta material som 

producerades var svart-vitt. Idag, med massproduktionen av bilder i media, är samhället 

mer bortskämt och bilder har fått en svag status (Wærn, Pettersson, Svensson 2004, s. 

171-172). 

Undersökningar visar att elever har svårt att tolka bilder, både informativa och 

expressiva. Eleverna var också själva dåliga på att uttrycka sig med hjälp av bilder 

(Wærn, Pettersson, Svensson 2004, s. 172: Eklund 1990). Lärare har tappat förståelsen 

för bilders betydelse, trots att många personer har en visuell sinnesstil för att ta till sig 

information (se punkt 3.1). Bilder är ett viktigt kommunikationsmedel som enligt 

undersökningar helt klart är underskattade av lärare (Wærn, Pettersson, Svensson 

2004, s. 173: Eklund 1990). Trots att bilder för undervisning möter stor konkurrens från 

medier runt omkring, är de viktiga för den visuella inlärningen. Det är viktigt att 

använda relevanta bilder som läromedel aktivt och på rätt sätt (Wærn, Pettersson, 

Svensson 2004, s. 178-179).  

Det är bevisat att vårt minne för bilder är överlägset vårt minne för ord (Wærn, 

Pettersson, Svensson 2004, s. 179: Paivio 1983), och att minnet för bilder och ord 

kombinerat är överlägset minnet för bilder eller minnet för ord (Wærn, Pettersson, 

Svensson 2004, s. 179: Haber, Myers 1982). En kombination av bilder och text är med 

andra ord underlättande för undervisningen. 

Bilder kan utan konstigheter användas i undervisning som informationsmaterial. Viktigt 

är att materialet är relevant, läsligt, läsbart och läsvärt för målgruppen.  Syftet med 

informativa bilder är att de ska skapa och upprätthålla uppmärksamhet, underlätta 

inlärning, visa, förklara, åskådliggöra, illustrera, informera, sammanfatta, förtydliga, 

förmedla, belysa och presentera (Wærn, Pettersson, Svensson 2004, s. 144: Pettersson 

1998). 
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3.3 NATURVETENSKAPLIG OCH MEDICINSK ILLUSTRATION 

Det är inte alltid det är informativt eller etiskt korrekt med fotografier, här kan 

illustrationer istället användas. Naturvetenskapliga illustrationer har möjligheten att 

renodla bilder och förmågan att lyfta fram det kameran inte kan förtydliga. Till skillnad 

från fotografier kan illustrationer lätt förstora små objekt, eller förminska stora objekt 

för att ge en informativ, i kontrast till realistisk, bild (Pettersson, Frank, Frohm, 

Holmberg, Johansson, Meldert, Strand 2004, s. 83). 

Genom medicinsk illustration kan tecknaren skildra specifika områden och illustrera 

direkta studier av människokroppen. Tecknaren kan reducera för att lyfta fram det 

väsentliga, samt anpassa färgerna och ta bort sådant som kan upplevas äckligt eller 

skrämmande (Pettersson, Frank, Frohm, Holmberg, Johansson, Meldert, Strand 2004, s. 

92). 

3.4 METODER I SEXUALUNDERVISNINGEN 

Det finns en mängd olika tillvägagångssätt för att undervisa. Några metoder är särskilt 

rekommenderade av RFSU till just sexualundervisning. Innan metod väljs behöver 

hänsyn tas till vilket sätt lektionen inkluderar olika synsätt och olika elever, samt på 

vilket sätt lektionen utvecklar elevens kunskaper och elevens förmåga att reflektera. 

Personliga sexuella erfarenheter bör hållas utanför undervisningen, om eleven inte 

självmant vill dela med sig. Vid värderingsövningar eller rollspel ska exemplen 

formuleras i tredje person. Hänsyn behöver också tas till att vissa övningar oavsiktligt 

kan bekräfta stereotyper (Olofsson 2010, s. 3). 

3.4.1 INTERAKTIVA METODER 

Inlärningsprocessen för elever underlättas enkelt med interaktiva metoder, det vill säga 

övningar som aktiverar dem och gör dem delaktiga. Värderingsövningar, diskussioner, 

gruppsamtal och associationsövningar är exempel på interaktiva metoder. För att uppnå 

kunskapsmål och beteendemål räcker det inte med enbart faktakunskaper, då eleverna 

måste få bearbeta och reflektera över intryck och värderingar (Olofsson 2010, s. 3). 

3.4.2 ASSOCIATIONSÖVNINGAR 

Associationsövningar innebär att läraren skriver upp ett ord, ett begrepp eller en känsla 

på tavlans om eleverna får diskutera kring. Alla ord eleverna relaterar till ordet på 

tavlan skrivs upp, dessa ord sorteras eller rangordnas sedan och eleverna kan också 

välja ut några ord att prata mer om. Det är dock viktigt att stoppa nedsättande 

kommentarer eller personliga påhopp.  Associationsövningar hjälper läraren att få en 

uppfattning om elevernas kunskaper och funderingar, och eleverna får möjlighet att 

reflektera och se bredden i en fråga (Olofsson 2010, s. 3-4). 

3.4.3 ANONYMA FRÅGOR 

Anonyma frågor är en enkel metod som lämnar frihet åt eleverna att ta upp precis vad 

de vill utan att de ska behöva känna sig utpekade. Eleverna får skriva anonyma frågor 

som läraren sedan samlar in, och alla elever ska lämna in sin lapp oavsett om de har 
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skrivit något på den eller ej. Frågorna kan sedan besvaras genom att gå igenom lapp för 

lapp, eller tas upp i en del av själva undervisningen. Viktigt är att alla frågor behandlas, 

och att de besvaras utifrån ett öppet perspektiv (Olofsson 2010, s. 4). 

3.4.4 SAMTAL OCH SAMTALSGRUPPER 

Strukturerade samtal, värderingsövningar, parsamtal och annan dialogpedagogik 

behövs till undervisningen, både mellan eleverna själva men också mellan elev och 

lärare eller annan vuxen. Att samtala om ett specifikt tema i mindre grupper kan vara en 

bra början. Diskussioner ger däremot möjlighet att argumentera för en särskild åsikt, 

men kanske inte lämpar sig lika bra till undervisning då syftet är att undersöka olika 

frågeställningar och reflektera över varandras ståndpunkter.  

Samtalsgrupperna kan även delas upp i tjej- och killgrupper, risken finns för att 

stereotypa uppfattningar stärks så det är viktigt att motivera varför eleverna delas upp.  

Det kan underlätta för vardera kön att prata både om sig själva och om motsatta kön 

med varandra. Det är oftast lättare att prata om pubertetsutveckling, sexualitet och 

dylikt med likasinnade, och det kan även vara lättare att komma till tals (Olofsson 2010, 

s. 4-5, 6). 

3.4.5 FILM 

Genom film kan eleverna få ta del av konflikter och dilemman som kan vara svåra att 

annars gestalta i ett klassrum. Långfilmer kan dock vara opraktiska att visa i skolan då 

de tar upp mycket lektionstid, men utvalda scener och kortfilmer kan ge mervärde åt 

undervisningen (Olofsson 2010, s. 5). 

3.4.6 LITTERATUR 

Det finns en uppsjö av böcker om ämnet sex och relationer som kan komplettera 

lektionerna. Litteratur kan ge elever en chans att reflektera över frågor och ta till sig 

kunskap på egen hand. Litteratur kan också ta upp nya ämnen eller väcka nya frågor 

som sedan kan tas med i undervisningen (Olofsson 2010, s. 5). 

3.4.7 DAGS- OCH VECKOTIDNINGAR 

Artiklar, krönikor debattartiklar eller frågespalter kan skapa diskussion i klassrummet. 

Dessa kan peka ut specifika ämnen och rikta in undervisningen, eller så kan eleverna 

analysera innehållet och reflektera över om tidningens åsikter överensstämmer med 

ens egna samt om de verkar realistiska (Olofsson 2010, s. 5-6). 

3.4.8 TILLVERKNING AV EGEN TIDNING 

För att stimulera elevernas behov av interaktion kan eleverna få möjlighet att göra en 

egen tidning om sex och samlevnad. Då kan eleverna själva diskutera vad för innehåll de 

vill ha, och därigenom själva komma fram till vilken information de saknar. Att göra en 

tidning ger eleverna möjlighet att arbeta ämnesövergripande, om de inte på eget 

initiativ väljer ut ett tema (Olofsson 2010, s. 6-7). 



11 

 

3.4.9 VÄRDERINGSÖVNINGAR 

Inte bara är de enkla, de stimulerar också samtal och nya tankar. Värderingsövningar 

aktiverar eleverna och skapar tankeprocesser, och kan nästan ses mer som en lek paus 

än en lektion. Värderingsövningar har inget självklart svar, utan är till för reflektion och 

samtal mellan eleverna. Det handlar om att ta ställning, hitta sin egen ståndpunkt, förstå 

andras ståndpunkter samt argumentera eller förklara sin egen, inte argumentera mot 

andras. Värderingsövningar är tänkt som en debatt och ska skapa diskussion mellan 

eleverna, samt väcka nya perspektiv och ge förståelse för värderingars konsekvenser 

eller ologiska resonemang. Det finns inget rätt svar i värderingsövningarna eftersom det 

inte är ett kunskapstest, därför måste de innehålla påståenden som ger eleverna en 

chans att reflektera och tänka till (Olofsson 2010, s. 7-8). 
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4 GENOMFÖRANDE 

4.1 AVSÄNDARE OCH SAMARBETSPARTNERS 

Eftersom projektet startades på eget initiativ var första steget att hitta en eventuell 

avsändare och möjliga samarbetspartners.  Eftersom tankarna gällde ett nationellt 

projekt frågade vi både företag och organisationer som rör sig på nationell nivå, men 

även företag och organisationer på regional nivå på grund av större möjligheter till 

kontakt och samarbete, och eventuellt även till ett skarpt projekt. 

Tillfrågade, antigen via mail eller telefon (se bilaga 2), blev Socialstyrelsen, Landstinget i 

Östergötland, Norrköpings Kommun, Skolverket samt RFSU. Ett möte hölls också med 

Ungdomshälsan i Norrköping av samma syfte. Kontakt togs även med olika skolor 

runtom i Norrköping där potentiella undersökningar kunde komma att genomföras. 

4.1.1 RESULTAT 

Responsen var uppmuntrande men inte särskilt givande, då mycket beröm gavs åt idén 

men parterna ofta hänvisade till varandra eller andra personer. Vissa svarade inte alls, 

däremot har mailen antagligen vidarebefordrats eftersom andra personer som inte 

blivit tillfrågade har hört av sig och varit intresserade. Mycket stöd erbjöds och 

samarbete påbörjades med vissa parter. Dock ställde ingen sig helt bakom som 

avsändare till projektet. De samarbetspartners som ville ta del av projektet var 

Victoriaskolan i Norrköping, Råsslaskolan i Norrköping, Smittskyddsenheten på 

Landstinget i Östergötland samt RFSU. Ungdomshälsan i Norrköping var intresserade av 

projektet och berättade att de brukar ta emot besök av högstadieelever, vilket verkar 

fungera bra, men fann ingen tid till att hjälpa till med projektet med så kort tidsfrist. 

4.2 UNDERSÖKNINGAR PÅ VICTORIASKOLAN 

Den 21 april 2010 genomfördes undersökningar med elever från samtliga tre klasser i 

årskurs åtta på Victoriaskolan i Norrköping. En intervju hölls även med elevernas NO-

lärare (Hultgren 2010). 

4.2.1 INTERVJU MED ELEVER 

Utefter förberedda frågor fick eleverna bli intervjuade i grupper om två eller tre 

personer (se bilaga 3). Anledningen till att de blev intervjuade i grupper var delvis på 

grund av att intervjuerna berörde ett, för många, känsligt ämne, och delvis på grund av 

att de skulle kunna diskutera med varandra runt frågorna.  Nio olika grupper från 

samtliga tre klasser i årskurs åtta på Victoriaskolan ville delta i intervjun, med en 

blandning av tjejer och killar. 

För att få respons från samtliga elever i åttonde klass på Victoriaskolan avslutades 

undersökningen med att i helklass fråga eleverna vad de vill veta om ämnet sex och 

samlevnad. Eleverna fick vara anonyma genom att skriva sina svar på papperslappar 

som samtliga elever lämnade in (se bilaga 4). 
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4.2.2 INTERVJU MED LÄRARE 

En personlig intervju hölls med Sitti Hultgren, lärare i Naturorienterande ämnen för 

årskurs åtta på Victoriaskolan. Utefter förberedda frågor fick Sitti svara på hur 

sexualundervisningen ser ut idag, vad lärare tycker om den, om och hur undervisningen 

kan förbättras och hur upplägget fungerar (se bilaga 5). 

4.2.3 RESULTAT 

Intervjuerna med både lärare och elever gav liknande resultat; båda parterna anser att 

sexualundervisningen idag är bristfällig och är missnöjda med både hur den genomförs 

och vad den tar upp. Det är i de flesta fall tydligt vad eleverna saknar för information, 

och att antalet lektioner inte är tillräckligt.  

Eleverna fick sexualundervisning i sjunde klass, och förhöll sig till den under 

intervjuerna. Informationen de fick under denna undervisning var inte tillräcklig, anser 

de själva, och de har många förslag på vad mer man skulle kunna prata om. Läraren och 

upplägget på lektionerna var dock inte felet, men många elever ville ha mer tid till 

undervisningen. Samtliga elever efterfrågade en temavecka kring ämnet sex och 

relationer. 

4.3 UNDERSÖKNING PÅ RÅSSLASKOLAN 

Den 27 april 2010 genomfördes undersökningar med elever på Råsslaskolan i 

Norrköping. Grundtanken var en likvärdig undersökning som på Victoriaskolan för att 

undersöka om det är någon skillnad på sexualundervisningen på olika högstadieskolor 

(Palm 2010).  

4.3.1 INTERVJU MED ELEVER 

Utefter förberedda frågor fick eleverna bli intervjuade i större grupper (se bilaga 6). 

Precis som på Victoriaskolan var anledningen till att de blev intervjuade i grupper delvis 

på grund av att intervjuerna berörde ett, för många, känsligt ämne, och delvis på grund 

av att de skulle kunna diskutera med varandra runt frågorna. Det var inte lika 

organiserat på Råsslaskolan, och det var svårt att få tag på eleverna och ta deras tid i 

mindre grupper, så två intervjuer genomfördes med två större grupper av elever. 

Tanken var också att eleverna, precis som på Victoriaskolan, skulle få fylla i anonyma 

lappar och lämna in där de fick svara på vad de ville veta om ämnet sex och samlevnad. 

Eftersom det var sådan tidsbrist var tanken att läraren skulle göra detta senare med 

eleverna och posta svaren, men något brev kom aldrig fram. 

4.3.2 INTERVJU MED LÄRARE 

En personlig intervju hölls med Ann-Charlotte Palm, lärare på Råsslaskolan. Samma 

frågor som till Sitti på Victoriaskolan användes, men samtalet slutade i en konversation 

om rekommendationer om vad som har fungerat bra med Råsslaskolans 

sexualundervisning (se bilaga 7). 
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4.3.3 RESULTAT 

Undersökningen på Råsslaskolan blev inte likvärdig med undersökningen på 

Victoriaskolan, dels för att eleverna inte intervjuades på likvärdiga sätt och dels för att 

eleverna på Råsslaskolan hade fått bättre sexualundervisning än eleverna på 

Victoriaskolan. Därav blev det framför allt rekommendationer att ta med sig från 

undersökningarna på Råsslaskolan, och lite kommentarer om vad eleverna vill ska ingå i 

sexualundervisningen. Till skillnad från eleverna på Victoriaskolan tyckte dock eleverna 

på Råsslaskolan att läraren inte var särskilt bra, och fann undervisningen lite pinsam. 

Trots bra information har inte heller samma klass fått samma undervisning, vilket också 

var till missnöje för eleverna. 

4.4 MÖTE MED VICTORIASKOLAN 

Den 29 april 2010 hölls ett möte med samtliga lärare för årskurs åtta på Victoriaskolan, 

där projektet presenterades. Även resultatet av undersökningarna presenterades, och 

lärarna fann ett intresse av att hålla den av eleverna önskade temaveckan. Här tog 

projektet en vändning och det bestämdes att det i vecka 22 2010 skulle hållas en 

temavecka där samtliga lärare i årskurs åtta skulle delta. Därav tog projektet en 

vändning genom att det blev skarpt och inte nationellt, som tanken var från början, utan 

snarare ett test (Hultgren 2010). 

4.5 MÖTE MED SMITTSKYDDSENHETEN 

Den 3 maj 2010 hölls ett möte med Anders Ehinger, STI-samordnare på 

Smittskyddsenheten, Landstinget i Östergötland. Grundtanken med mötet var att skaffa 

en avsändare till projektet, att få Landstinget att ställa sig bakom idén och bidra till ett 

genomförande. Anders Ehinger sitter med i den s.k. Adlongruppen, en samverkansgrupp 

mellan landsting, som håller i utbildning i sexualundervisning. Dessa var intresserade av 

att ta del av resultatet av projektet, och kunde på vägen erbjuda stöd i form av material. 

Projektet fick, förutom tips och rekommendationer, STI-broschyrer om sexuellt 

överförbara sjukdomar, samt kondomer via P6 som är ett slags utskott till 

Adlongruppen (Ehinger, 2010). 

4.6 INFORMATIONSINSAMLING 

Utefter önskemål från elever och lärare på Victoriaskolan, tips från elever och lärare på 

Råsslaskolan samt rekommendationer från Smittskyddsenheten påbörjades 

informationssamlingen av material till temaveckan på Victoriaskolan. 

4.6.1 STADSBIBLIOTEKET  

Ett första steg i informationsinsamlingen till temaveckan blev att spendera en dag på 

stadsbiblioteket för att hitta intressanta böcker om ämnet sex och samlevnad, då särskilt 

riktat till högstadieelever. En hel del olika böcker föreslogs som stöd, 2 av dem användes 

också som informationsunderlag till undervisningen under temaveckan (se bilaga 8). 



16 

 

4.6.2 UNGDOMSHÄLSAN 

På tidigare nämnda möte med ungdomshälsan (se punkt 4.1) delgavs information om 

hur ett skolbesök av elever går till (Alvin 2010). I undersökningar hos elever på 

Victoriaskolan framkom det att de under föregående undervisning hade varit hos 

Ungdomshälsan på besök, och uppskattat informationen och undervisningen där (se 

bilaga 3). 

4.6.3 RFSU 

RFSU var redan från början intresserade av projektet och har bidragit med många 

intressanta tankar och reflektioner. Större delen av informationen som har använts till 

temaveckan är hämtade från RFSU:s hemsida. Där finns även en del råd och 

rekommendationer för sexualundervisning, som har använts till temaveckan (RFSU 

2010). 

4.6.4 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 

Tillsammans med en bibliotekarie gjordes databassökningar efter artiklar om 

sexualundervisning för högstadieelever, för att få lite kommunikationstips om hur 

undervisningen kan läggas upp för att fånga elevernas intresse och uppmärksamhet. 

Denna sökning resulterade dock inte i något användbart, då allt material som hittades 

var speciellt riktat till sexualundervisning för handikappade. 

4.6.5 SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION 

Utefter det material som samlats in från olika håll, framställdes ett schema för 

temaveckan (se bilaga 9). Varje dag inriktades på ett speciellt område inom ämnet sex 

och samlevnad, och varje dag innehöll fyra lektioner under en veckas tid. Sammanlagt 

framställdes 19 olika lektioner (se bilaga 10-11). Med stöd från teorin om olika 

sinnesstilar (se punkt 3.1) skapades underlag och material för varje lektion. 

4.7 TEMAVECKAN 

Under vecka 22, 2010, genomfördes en temavecka, inriktning sex & relationer, på 

Victoriaskolan i Norrköping.  

Inför temaveckan hölls två möten med personalen för årskurs åtta på Victoriaskolan, 

dels om hur schema skulle läggas och dels om hur undervisningen skulle ske. Tanken 

var från början att personalen själva skulle dela upp lektionerna mellan sig med 

tillräckligt stöd av framtaget informationsunderlag, men på grund av bland annat stress 

med betygssättning och rättning av elevernas arbete innan sommaren, blev så inte fallet.  

Ursprungligen fanns det tre klasser i årskurs åtta på Victoriaskolan, men eftersom det 

bara fanns två personer till att undervisa delades klasserna upp och två stora grupper 

med 30 elever i varje bildades. Vissa justeringar gjordes också i schemat eftersom det 

inte fanns plats med fyra lektioner varje dag, men 18 olika lektioner hölls för båda 

grupperna.  
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Besöket hos Ungdomshälsan blev inte av, delvis för att Ungdomshälsan själva inte hade 

tid och delvis för att eleverna hade gjort ett besök där under tidigare 

sexualundervisning. På grund av tidsbrist fick detta bortprioriteras. 

Dessutom gick det inte att tillfredsställa alla olika sinnesstilar (se punkt 3.1), eftersom 

Victoriaskolan hade något begränsade resurser, då särskilt för visuell inlärning. 

I slutet av veckan gjordes enkätundersökningar för att utvärdera vad elever och lärare 

ansåg om veckan samt för att kunna vidareutveckla projektet och ge slutliga 

rekommendationer till hur sexualundervisningen kan förbättras (se bilaga 12). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys 

 

 



19 

 

5 ANALYS 

Den första undersökningen som gjordes hos skolorna visade inte förvånande på att 

kunskapsnivån inom sexualundervisning var relativt låg hos eleverna. Vissa variationer 

förekom beroende på vilken lärare de hade haft innan. Alla elever var dock entydiga om 

att ämnet var viktigt och att de ville ha mer undervisning och mer information kring 

ämnet då undervisningen huvudsakligen skett ur biologiskt perspektiv. Vidare tyckte 

eleverna att en temavecka skulle vara att föredra framför en temadag. 

Redan från början av arbetet eftersöktes en avsändare till detta projekt, planen var att 

från början ha en avsändare på nationell nivå eftersom vi antog att detta ansågs som ett 

nationellt problem då Socialstyrelsen vid tillfället uppmärksammade behov av 

förändring i lärarutbildningen. Däremot var det inte lika lätt att hitta en avsändare som 

man kunde trott då alla organisationer och myndigheter som kontaktades refererade till 

den som låg ett steg mer lokalt i kedjan. Slutligen fick vi själva stå som avsändare själva, 

däremot ville många ta del av resultaten vilket tyder på att många av de som 

kontaktades mycket väl skulle kunna varit relevanta som avsändare trots allt. 

Förmodligen beror faktumet att de inte ville vara avsändare på att ingen av dessa 

organisationer eller myndigheter ville erkänna sig ha den uppgiften på sitt bord.  
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6 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

6.1 SKILLNADER OCH BRISTER I DAGENS UNDERVISNING 

Det är uppenbart att sexualundervisningen för högstadieelever i Sverige är bristfällig. 

Elever saknar realistisk information, lärare saknar emellanåt både engagemang och 

kunskap och undervisningen blir därmed lidande. När elever inte får information från 

undervisningen i skolan söker de information på annat håll, vilket inte alltid är 

faktakunskap. Det skiljer sig helt klart mellan olika skolor, då det finns högstadier där 

eleverna är tillfreds med den information som de har fått ta del av. Dock är 

undervisningen minimal eller dålig på andra skolor, trots att elever ska få likvärdig 

undervisning oavsett vad. 

6.2 LÅT ELEVER STYRA UNDERVISNINGEN 

Tydligt är att elever generellt är missnöjda med sexualundervisning. Genom att 

uppmuntra dem till samtal och lyssna på vad eleverna själva vill veta mer om, borde 

sexualundervisningen kunna förbättras drastiskt. Naturligtvis måste det finnas någon 

slags utgångspunkt av vad som ska tas upp under lektionerna, men eleverna är nyfikna 

och kan vara duktiga på att själva styra undervisningen i den riktning som de behöver. 

Inom etiska gränser, förstås.  

Det som fanns i undervisningen som särskilt uppskattades av eleverna var besöket på 

Ungdomshälsan. Denna rekommenderas särskilt att bevaras som en del av 

undervisningen. Läraren kan sedan komplettera med information under följande 

lektioner på skolan. 

6.3 NÅ UT TILL ALLA 

Ett sätt att nå ut till samtliga elever är att göra delar av undervisningen anonym, 

exempelvis genom att skriva anonyma frågor på vita lappar som samtliga elever lämnar 

in. På så vis får alla komma till tals och få sin fråga ställd, hur blyg eleven än må vara. 

Att föra samtal, argumentationer och diskussioner i både blandade grupper och tjej- och 

killgrupper förbättrar också undervisningen, då elever kan komma till tals på ett helt 

annat sätt och få utbyte av varandra genom olika, eller lika, samtalsämnen i olika 

omgivningar. 

6.4 UNDERVISNINGENS PLATS I SCHEMAT 

Sexualundervisning behöver få ta tid. Elever behöver reflektera över kunskapen de får, 

samt tid till att fundera och ställa nya frågor, ifall de uppstår. Alternativt kan 

sexualundervisningen lyftas ur Naturorienterande ämnen och få ta upp egen tid av 

elevernas schema – eller i alla fall få möjlighet att ta upp mer tid under lektionerna för 

Naturorienterande ämnen, som undervisningen ligger under idag. 
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Det är att rekommendera att använda framtagna 20 lektioner över en eller två terminer 

istället för en vecka, eftersom det ger bättre chans till god återkoppling. På så sätt 

stressar lärare och elever inte heller genom ämnet, utan får tid till att reflektera över all 

ny kunskap. 

6.5 KONKRETA FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR 

Undervisningen behöver vara spännande och aktivera eleverna för att de ska kunna ta 

till sig ny kunskap, och tillfredsställa både auditiv, visuell, taktil och kinestetisk 

inlärning.  

Skolors egen teknologi och omgivningen i klassrummet behöver dock förbättras 

avsevärt för att tillfredsställa dessa behov. Det är tydligt att framför allt bildens 

betydelse glöms bort, då det vanligen finns bristfällig utrustning på skolan som 

uppmuntrar till visuell inlärning. 

För ett fortsatt arbete rekommenderas att testa och utvärdera den av projektet 

utformade sexualundervisningen på fler lärosäten utöver Norrköpings kommun, för att 

utveckla schema och lektioner ytterligare. Undervisningen för lärare behöver definitivt 

ses över och förbättras, mycket mer än vad detta projekt hade möjlighet att göra. Om 

regeringen bestämmer sig för att i framtiden förbättra sexualundervisningen för 

Sveriges lärarkår, är det viktigt att lyssna på vad eleverna vill och utvärdera vilken 

kunskap som bör förmedlas till ungdomar i 14-årsåldern, då främst ur ett etiskt 

perspektiv. 

Den främsta uppgiften är slutligen att ta fram en rikstäckande, nationellt enhetlig 

sexualundervisning för Sveriges grundskola, närmare bestämt elever i åttonde klass. 
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7 DISKUSSION 

Detta har varit ett väldigt intressant arbete som har utvecklats en del jämfört med hur 

det började. Från att vara tänkt som direktiv för hur man skulle kunna specificera en 

kvalitetsgrund för sexualundervisning i skolan, med någon lämplig nationell 

organisation eller myndighet som avsändare så utvecklades det till att försöka testa ett 

koncept till en undervisningstyp för sexualundervisning och sedan ge relevant 

information för att kunna ge lärare och andra som aktivt arbetar inom ämnet ett 

underlag över vad som fungerar i praktiken.  

I detta skede i arbetet kom vi fram till att vi ville framställa en bok som lärare kunde ha 

som referens för när de planerade sin sexualundervisning. En bok som blandade 

faktiska erfarenheter från detta projekt med en lite mer översiktlig samling av den 

kunskap som finns tillgänglig via RFSU och andra källor som är relevanta för sådan 

undervisning. En bok skulle vara mycket mer lättillgänglig för lärare som skulle vilja 

använda resultaten av våra undersökningar i ett eget arbete och vi anser att det finns 

stort behov av sådant material för att hjälpa att säkra kvalitén på sexualundervisningen i 

landet. Dock kom vi fram till att det inte fanns någon tid för detta inom ramarna för 

detta exjobb. Har vi tiden för det planerar vi dock ändå att producera den boken då vi 

anser att den behövs som ett stöd för lärarna i Sverige. 

En del problem som vi stött på hade vi kunnat förutspå medans andra har varit mer 

oväntade, som t.ex. att lärarna själva inte ville hålla i undervisningen utan ville att vi 

skulle sköta själva utbildningen på temaveckan istället för att enbart observera hur 

materialet vi tagit fram fungerade. 

Vi båda tycker att det är väldigt konstigt att sexualundervisningen ser ut som den gör i 

Sverige idag. I ett land som Sverige där jämlikhetsfrågor och diskriminationsfrågor 

belyses borde man passa på att utnyttja möjligheten som finns att tidigt ge ungdomar en 

bra bild av varierande sexualiteter, dessutom bör en modern skola ha klara direktiv för 

att sexualundervisning måste skötas av kompetent personal.
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9 BILAGOR 

9.1 BILAGA 1 - BAKGRUNDSMATERIAL UR SKOLVERKET 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen befästa upptäckandets 

fascination och glädje och människans förundran och nyfikenhet inför det levande. 

Utbildningen i biologi syftar också till att göra kunskaper och erfarenheter användbara 

för att främja omsorgen om och respekten för naturen och medmänniskorna. 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven:  

beträffande natur och människa 

– utvecklar kunskap om olika livsformer och deras betingelser, 

– utvecklar kunskap om organismernas samspel med varandra och med sin 

omgivning, 

– utvecklar kunskap om människokroppens byggnad och funktion, 

– utvecklar kunskap om pubertetens inverkan på individen, 

– utvecklar kunskap om livets villkor och utveckling och kan se sig själv och andra 

livsformer i ett evolutionsperspektiv, 

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten 

– utvecklar kunskap om biologins betydelse för människans sätt att gestalta, 

bruka och uppleva naturen, 

– utvecklar kunnande i de olika arbetssätten inom biologin, som fältobservationer 

och laborationer, samt kunskap om hur de växelspelar med de teoretiska 

modellerna, 

– beträffande kunskapens användning 

– utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande, 

– utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant 

biologisk kunskap och personliga erfarenheter. 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Fyra centrala dimensioner karaktäriserar biologiämnets innehåll: ekosystem, biologisk 

mångfald, cellen och människan. I alla dessa fyra dimensioner kommer kunskaper i 
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biologi till användning i samband med människans existentiella frågor, som angår både 

individen och samhället i stort. 

Ekosystem 

Biologiämnet introducerar ekologins begrepp och ger en bild av organismernas samspel 

med varandra och med sin omgivning. Ämnet omfattar bl.a. kunskap om delsystem som 

producenter, konsumenter, nedbrytare och råmaterial samt om dynamiska processer i 

ekosystemet som energins flöde genom systemet och materians kretslopp. Studier av 

enskilda organismer, populationer och samhällen utgör grunden för detta. Ämnet 

bearbetar även estetiska och etiska aspekter av de upplevelser som kontakten med 

naturen ger upphov till. Frågor om bevarandet av naturtyper behandlas med både 

naturvetenskapens verktyg och de verktyg som härrör från andra mänskliga 

verksamheter som friluftsliv, konst och skönlitteratur. 

Biologisk mångfald 

Biologiämnet presenterar den biologiska vetenskapens sätt att ordna och systematisera 

naturens mångfald. Grundläggande utgångspunkter är teorier om ekosystem och 

evolution, liksom artkunskap och kunskap om växters och djurs livsbetingelser och 

inbördes relationer. De vardagliga upplevelserna av mångfalden i naturen är ofta av 

etisk och estetisk karaktär och kommer exempelvis till uttryck i olika former av 

miljöengagemang. Ett av biologiämnets viktigaste bidrag till bearbetningen av 

människans relation till naturen är därför att belysa mångfalden av livsformer ur såväl 

de naturvetenskapliga som de estetiska och etiska perspektiven. 

Cellen och livsprocesserna 

Den naturvetenskapliga förklaringen till flera av de fenomen och funktioner som eleven 

upplever och iakttar hos sig själv och i omvärlden står att finna i kunskapen om cellen. 

Denna kunskap, och speciellt kunskapen om cellernas inre processer, har öppnat nya 

möjligheter inom t.ex. gentekniken. Dessa möjligheter innebär en förändring av 

människans livsvillkor, vilket har viktiga etiska aspekter. Förståelsen av denna 

förändring kräver kunskap om bl.a. fotosyntes, förbränning och den genetiska koden. 

Människan 

Biologiämnet behandlar människan som biologisk varelse. Häri ingår kunskaper om 

cellen, om inre organ och deras funktion samt hur dessa samverkar. Frågor som hälsa, 

droger och funktionshinder belyses. Utifrån perspektivet att ta ansvar både för sig själv 

och andra behandlas frågor om kärlek, sexualitet och samlevnad. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall: 

beträffande natur och människa 

– känna igen och namnge några vanligt förekommande växter, djur och andra 

organismer i närmiljön samt känna till deras krav på livsmiljö, 
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– kunna ge exempel på livscykler hos några växter och djur och deras olika 

stadier, 

– känna till viktiga organ i den egna kroppen och deras funktion, 

– ha insikt om människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död, 

– ha inblick i beroendeframkallande medels inverkan på hälsan, 

– ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i olika kulturer, 

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten 

– ha inblick i genomförandet av laborationer samt av återkommande 

observationer i fält i sin närmiljö, 

– känna till några exempel där biologins upptäckter har påverkat vår kultur och 

världsbild, 

beträffande kunskapens användning 

– kunna delta i samtal om bevarandet av naturtyper och mångfalden av arter, 

– känna till några exempel där biologisk kunskap används för att förbättra våra 

livsvillkor, t.ex. växtförädling och genteknik, 

– ha inblick i och kunna diskutera betydelsen av goda hälsovanor. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

Eleven skall: 

beträffande natur och människa 

– ha kännedom om några av jordens ekosystem och hur organismers samverkan 

kan beskrivas i ekologiska termer, 

– ha insikt i fotosyntes och förbränning samt vattnets betydelse för livet på jorden, 

– kunna ge exempel på kretslopp och anrikning i ett ekosystem, 

– ha kännedom om hur celler är byggda och hur de fungerar, 

– ha kännedom om det genetiska arvet, 

– känna till grunddragen i livets utveckling samt villkoren för och betydelsen av 

biologisk mångfald, 

– ha kunskap om vad befruktning innebär, 

– ha kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar 

smitta, 



32 

 

– ha kännedom om den egna kroppens organ och organsystem samt hur de 

fungerar tillsammans, 

– ha kunskap om beroendeframkallande medels inverkan på hälsan, 

– beträffande den naturvetenskapliga verksamheten 

– kunna genomföra observationer i fält och laborativa undersökningar samt ha 

insikt i deras utformning, 

– kunna utföra och tolka enkla mätningar av miljöfaktorer, 

– kunna med hjälp av exempel belysa hur biologins upptäckter har påverkat vår 

kultur och världsbild, 

beträffande kunskapens användning 

– kunna använda såväl naturvetenskapliga som estetiska och etiska argument i 

frågor om bevarande av naturtyper och mångfalden av arter samt användning av 

genteknik, 

– kunna med historiska exempel beskriva hur kunskaper i biologi har bidragit till 

förbättringen av våra levnadsvillkor samt hur de har missbrukats, 

– kunna föra diskussioner om sexualitet och samlevnad och därvid visa respekt 

för andras ståndpunkter och för olika samlevnadsformer, 

– kunna föra diskussioner om betydelsen av regelbunden motion och goda 

hälsovanor. 
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9.2 BILAGA 2 – PITCH TILL POTENTIELLA INTRESSENTER 

Riktlinjerna för sexualundervisningen i skolverkets kursplan för biologi är minst sagt 

vag. Målen som eleven ska sträva mot berör "kunskap om människokroppens byggnad 

och funktion", "kunskap om pubertetens inverkan på individen" samt "förmågan att 

diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk kunskap och 

personliga erfarenheter". Ämnet biologi ska även ta upp och diskutera 

frågor om kärlek, sexualitet och samlevnad, samt smittsamma könssjukdomar, 

preventivmedel och människans fortplantning. 

Men vad innebär det? Det finns inget specifikt i betygskriterierna som pekar på vad 

eleven ska ha kunskap om efter sin sexualundervisning. Och blir inte sexualiteten 

alltmer närvarande i vårt medieupplysta samhälle? 

 

Idag är många underutbildade när det gäller sexualitet och allt runtomkring det. Detta 

leder ofta till att de söker kunskap om detta från mindre tillförlitliga källor och på så vis 

skapar sig en skev bild om ämnet. Vår tanke är att förbättra sexualundervisningen för 

högstadieungdomar och tidigt ge en realistisk fokus på ämnet. 

Detta vill vi genomföra genom ett event (beroende på omfattning tänker vi oss allt från 

en temadag till en temavecka) som ska byggas upp med en inledning berörande 

anatomi, och sedan gå vidare till känslor och relationer för att slutligen avsluta med 

praktisk information. Detta varvas med workshops som har till syfte att vara roliga och 

bryta ner nervositet. 

Eventet ska beröra allt från sex till mobbning, från olika varianter av sexualitet till 

kroppens utveckling, från vad det innebär att vara tonåring till sex i media och samhället 

omkring oss, etc. Det viktiga är att hålla information jordnära och dialogerna realistiska. 

Vi lägger också stor vikt vid att prata öppet och inte sätta några gränser. 
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9.3 BILAGA 3 – FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ELEVERNA PÅ VICTORIASKOLAN 

Har du fått ta del av någon sexualundervisning i skolan? 

Ja, eleverna har fått ta del av två veckors undervisning i slutet av åk 7. Några kan också 

minnas sexualundervisning i åk 5 respektive åk 6. Samtliga påpekar hur lite och 

bristfällig undervisning de har fått ta del av. 

Berätta lite om vad ni har pratat om? 

Det eleverna kan minnas att de har fått lära sig är om graviditet, till exempel om foster 

och hur barn blir till och växer, lite om hur preventivmedel ser ut och hur man kan trä 

på en kondom, fysiska reaktioner på kärlek och kåthet, hur kroppen fungerar och 

reagerar när man har sex och även en del om onani och utlösning, menstruation, 

könssjukdomar och organen. 

På vilket sätt fick ni informationen? 

Det var framför allt lärarledda lektioner där läraren pratade en del och visade 

overheadbilder och olika kroppsdelar på en docka. Eleverna fick också träna på att ta på 

kondomer på en dildo, och läraren visade en massa preventivmedel. De fick ett papper 

med ord som de skulle förklara, och fick ta hjälp av biologiboken för att hitta 

informationen om begreppen. De såg också på film om hur barn blir till och hade också 

ett prov framåt slutet. Eleverna fick svara på frågor som de sedan gick igenom med 

läraren, och de hade gruppdiskussioner med killar och tjejer var och för sig. Ett besök 

hos ungdomshälsan ingick också. 

Var det något som var särskilt bra? 

Eleverna tyckte det var roligare att diskutera i grupper eller hela klassen, och tycker att 

all information om ämnet är bra eftersom man inte har nog med kunskap om detta. 

Filmen tyckte vissa var ganska bra, och också informationen om hur man ska skydda sig. 

Även hur kroppen är uppbyggd och fungerar och vart allting sitter på kroppen och hur 

det fungerar var också uppskattat. 

Kändes läraren engagerad och kunnig i undervisningen? 

Eleverna tyckte att läraren var bra och gick djupt in i kunskapen, och att hon var ganska 

engagerad. De var bekväma med att prata med henne. Lektionerna kändes dock för 

korta och vissa elever tyckte inte att hon förklarade på ett bra sätt och tog mest upp 

sådant de redan visste. 

Skulle du förändra eller förbättra något? 

Större delen av eleverna ber om mer tid till undervisningen, de vill också ha mer 

fördjupning och diskussioner kring de olika delarna av sexualundervisningen. Mer 

filmer hade varit bra, och tydligare undervisning med mindre läsning som ofta drar ner 

intresset. Läraren kunde också vara mer öppen om ämnet. Eleverna önskar också att 



35 

 

lärarna ska utveckla information från tidigare undervisning, till exempel hur det går till 

att få en könssjukdom istället för att bara berätta att det finns. Eleverna vill läsa sig mer 

om allting, och tar specifikt upp att tjejerna till exempel vill veta mer om killarnas grejer 

och inte bara sina egna, och vice versa. De vill också prata mer om det psykologiska. 

Finns det något du saknade, som du skulle ha velat prata om? 

Ett önskemål är att prata mer om sjukdomar, och skydd, hur man använder sig av det, 

och att allmänt utveckla det lärarna sagt. Eleverna vill veta varför, hur osv, inte bara att 

saker och ting finns. En annan sak är hur man hanterar en graviditet som 15-åring, hur 

hanterar man familjen och kriser relaterade till sex och situationer? Eleverna har inte 

fått så mycket information om samlevnad, och frågar efter mer om relationer, vad det 

betyder att vara i en relation med någon. 

Vad tycker du själv ska ingå i undervisningen? 

Eleverna önskar veta vad som gäller när man har sex, att få orgasm och vad som skiljer 

sig i hur och när man får orgasm, och liknande saker. Allt som rör sig kring sex och 

relationer bör ingå i relationer, men det kan kännas jobbigt att fråga läraren framför alla 

och då kan anonyma lappar kring varje ämne vara ett sätt att få kunskap. 

Skulle det vara intressant att ha en temadag/vecka kring ämnet sex och relationer? 

Samtliga elever efterfrågar en temavecka kring ämnet sex och relationer. 

Vad skulle du vilja se i ett sådant upplägg? 

Det är bra med ett bredare perspektiv istället för att bara ta upp biologigrejen om och 

om igen. Eleverna vill lära sig sådant som de inte har lärt sig förut. Filmer och 

föreläsningar blandat med diskussioner är önskvärt, allt kring temat relationer och sex. 

Egna erfarenheter från andra kunde vara en bra sak. 

Tror du att undervisningen skulle bli bättre av delade grupper, tjejer/killar? 

Delad undervisning är en bra idé, eftersom det är lättare att diskutera om man har 

delade grupper. Tidigare delade diskussioner fungerade också bra och skulle vara bra 

att ha igen. Eleverna tycker att det ger möjlighet att prata lite mer öppnare, då man inte 

pratar likadant med någon av motsatt kön som av samma kön. Det blir inte lika pinsamt 

om man delar upp tjejer och killar för sig. Det är dock att föredra att det är både 

uppdelad och gemensam undervisning, eftersom både tjejerna och killarna är nyfikna på 

varandra och killarna vill veta vad tjejerna snackat om, och vice versa. Tjejerna känner 

sig mer lugna, och kan få mer ordentliga diskussioner utan killarna. Killarna tycker 

också att tjejerna är lite blyga och kanske inte vill prata så inför killarna. Vissa tycker att 

det blir lagom stora grupper av att dela upp tjejerna och killarna i klassen (ca 10 

personer/grupp), andra tycker att ungefär fem personer i varje grupp är lagom. Mindre 

blandade grupper är också önskvärt. Vissa elever tycker också att det skulle vara 

roligare  och mer lärorikt att blanda. 
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På vilket sätt förutom sexualundervisningen i skolan hittar du information om 

ämnet? 

Det är framför allt så att eleverna pratar med varandra, sina kompisar, för att få 

information om ämnet. Killarna säger att de ibland kan snacka med tjejer om det. Vissa 

pratar också med sina föräldrar men inte alla. Det kan vara några man vänder sig till när 

man blir äldre istället. De tror också att väldigt många nog tar åt sig av tidningar, så det 

kan vara vettigt att ta upp hur och vad tidningar skriver om. Andra säger sig knappt 

använda sig av tidningar. Det finns ett rum på skolan med massa tidningar där eleverna 

kan hitta information. TV och Internet används också, och några elever är medvetna om 

att man kan gå till Ungdomshälsan med frågor. Porrsidor, böcker och dokumentärer 

kom också på tal, men vissa elever tycker inte att det finns så mycket. Läraren kan 

ibland vara till nytta, sedan fanns också Glöd som utgavs av RFSU förut. 
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9.4 BILAGA 4 – ANONYMA FRÅGOR 

Få killar att fatta att det kan vara jobbigt för vissa tjejer i tonåren och hur man ska 

behandla dem, plus att sex inte är äckligt. 

Jag vill att ni ska prata om hur tjejer kan må och depressioner och sånt under 

mensperioden eller liksom tonåren så att killar fattar greppet och slutar barnsla sig 

Lite mer om allt, bland annat kroppens utveckling i tonåren 

Hur man tar hand om underlivet 

Relationer, puberteten 

Varför blir man kär? 

Finns det kärlekpiller? 

Hur går det till om en kille är 15 och en tjej är 19? Åldersgräns? 

Hur påverkar sex relationer? 

Kan man ha ett förhållande utan sex? 

Vad ska man göra om man är tillsammans med en fast man gillar en annan också? 

Borde man ha ett förhållande när man har sex eller går kk bra? 

Hur mycket sex kan man ha? 

Är det bättre att rollspela? 

Allt om samlag 

Hur ofta är det man fantiserar om sex? 

Hur reagerar kroppen efter sex? 

Vilka är de vanligaste ställningarna? 

Hur många sexställningar finns det? 

Vilken position är bäst? 

Vilken position är bäst att använda? 

Är sex farligt för 13-17-åringar? 

De flesta ungdomarna som är 14-17 år har sex efter några veckor, varför? 

Vilken ålder ska man förlora sin oskuld på? 
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Jag vill veta om det är farligt med för mycket 

Vad händer när en tjej förlorar oskulden? 

Varför blir man upphetsad? 

Vart ligger g-punkten? 

Vad är en fontänorgasm? 

När man runkar, varför får man utlösning? 

Hur man gör abort 

Om man blir gravid och inte vill kontakta föräldrarna, måste dem göra det ändå om man 

inte vill? 

Om hur barn blir till 

Hur många blir gravida på ett helt år? 

När en tjej onanerar för mycket kan hon förstöra sin oskuld eller chansen att få barn? 

Skydd mot graviditet och sexsjukdomar 

Olika skydd mot sjukdomar och graviditet 

Om skydd mot graviditet/sex 

Blir man alltid gravid om man har sex utan kondom? 

Kan ni berätta lite om sjukdomen då man får orgasm hela tiden 

Hur får man munherpes? 

Berätta om HIV/AIDS 

Vad är riktiga namnet på AIDS och HIV? 

Hur mycket minskar chansen att få könssjukdomar om man använder en  

kondom? 

Kan man få kondomer av sköterskan? 

Vilka sorts sjukdomar kan man få via sex? 

Könssjukdomar – hur kan man få dem? 

Olika skydd mot sjukdomar och hur man använder dem 
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Könssjukdomar 

Könssjukdomar 

Information om alla preventivmedel 

Vad är syfilis och gonorré? 

Hur ser dildos ut? 

Vad är en fleshlight? 

Hur gör man med en lösfitta? 

Kan man förlänga en penis? 

Kan man pierca ollonet? 

Hur man tar hand om underlivet 

Vart går gränsen för porr? 

Får ungdomarna fel bild av sex på grund av media? 

Varför blir man så snabbt beroende när man har rökt? 

Varför tycker personer som röker att de är coola och tuffa? 
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9.5 BILAGA 5 – FRÅGOR OCH SVAR FRÅN LÄRARE PÅ VICTORIASKOLAN 

Hur ser sexualundervisningen ut idag? 

På grund av en miss av oss lärare fick mina elever sexualundervisning redan i sjuan. 

Egentligen ska denna hållas i åttan. Det verkar dock som att eleverna inte tyckte det var 

tillräckligt, och har själva efterfrågat mer sexualundervisning än det de har fått. De fick 

då undervisning om preventivmedel, graviditet och könssjukdomar, bland annat. 

Verkar lärare obekväma med att undervisa i sexualkunskap? 

De som ska hålla i sexualundervisningen är oftast inte obekväma med det, men en del 

lärare verkar vara det. Jag själv har dock inga problem med att prata öppet om ämnet, 

det tror jag är en viktig egenskap. 

Fattas kunskap om ämnet? Vart ligger fokus? 

Det ligger förstås mycket fokus på biologi, eftersom det tillhör ämnet. Dock försöker 

man lägga mer samhällsenliga perspektiv på sexualundervisningen, men det är mycket 

om bland annat graviditet och könssjukdomar. 

Tycker du att undervisningen behöver förbättras? 

Eftersom eleverna efterfrågar mer undervisning har vi missat något.  Jag har ju själv inte 

haft dem, men den undervisning de har haft verkar ha varit bra, bara inte tillräcklig. 

Om du skulle få förändra något, vad skulle det vara? 

Eleverna skulle få mer tid till undervisningen, och de skulle också få undervisning ut ett 

mer samhällsvetenskapligt perspektiv.  

Vad tror du att eleverna saknar? 

Jag vet inte riktigt, de verkar generellt missnöjda med undervisningen och vill ha mer 

information om ämnet i sin helhet. 

Vad är viktigt att behålla? 

Den biologiska biten är faktiskt viktig, och ska både behållas och vara tydlig, men den 

behöver kompletteras. Besöket till ungdomsmottagningen var också bra. 

Vad tror du om framtiden inom sexualundervisning? 

Jag hoppas att den ska bli viktigare och utvecklas ytterligare, eftersom det 

uppenbarligen är ett önskemål från elevernas sida. 

Finns det trender som dyker upp som inte täcks in av vad som tas upp 

idag? 

Ett stort problem, som vi uppenbarligen har här på skolan, är religiösa skillnader. Det är 

inte lika öppet i alla religioner att prata om sex och samlevnad, så det krävs verkligen en 
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öppenhet i ämnet. Det finns också ett språk som konstant utvecklas, och även en attityd 

som sprider sig och förändrar sig som undervisningen behöver ta hänsyn till. 
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9.6 BILAGA 6 – FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ELEVER PÅ RÅSSLASKOLAN 

Har du fått ta del av någon sexualundervisning i skolan? 

De flesta elever har fått ta del av tidigare undervisning, men eftersom de kommer från 

blandade klasser är det olika hur pass djupt de har gått in på ämnet. Vissa kommer 

heller inte ihåg särskilt mycket av tidigare undervisning. 

Berätta lite om vad ni har pratat om? 

En grupp av eleverna fick framför allt prata om puberteten, vad som hände i kroppen 

hos killar och tjejer men fick mest veta om sitt eget kön och inte om varandra. De fick 

läsa lite om puberteten och fick en del biologikunskap, samt jobba med frågekort som de 

var väldigt missnöjda med. Det var också lite om hur ett barn var i magen. 

En annan grupp hade däremot fått mycket bredare information, om till exempel 

sjukdomar, könsdelar, preventivmedel, kroppens delar, graviditet, menstuationscykeln, 

samlag, gynekologi osv. 

På vilket sätt fick ni informationen? 

Det var både genom film och frågekort som eleverna fick undervisning, vissa fick se 

många filmer om preventivmedel och sådant. Det förekom också uppdelade 

diskussionsgrupper med killar och tjejer för sig, samt lärarledda lektioner. Det gjordes 

ett besök på ungdomsmottagningen och det förekom också ett förhör på könsdelarna. 

Var det något som var särskilt bra? 

Frågekorten var ganska innehållslösa, men diskussionerna framåt slutet av 

undervisningen var uppskattade. Informationen om hur man skyddar sig och filmen 

”Man tar en tant” var bra. Det var allmänt ganska så uppskattat med filmvisning då 

kortare filmsnuttar inledde en hel del diskussioner. 

Kändes läraren engagerad och kunnig i undervisningen? 

Eleverna uppfattade det som att lärarna tyckte det var lite pinsamt att snacka om det 

och tog det inte så mycket på allvar. Lärarna räknade med att eleverna kunde det, 

lektionerna var inte så långa så de fick inte möjlighet att arbeta så mycket kring ämnet 

sex. 

Skulle du förändra eller förbättra något? 

Alla klasser borde få samma undervisning. 

Finns det något du saknade, som du skulle ha velat prata om? 

Eleverna som pratade om puberteten kände att det mest blev om det, de vill istället veta 

om ämnet i sin helhet. De som hade haft lite mer djupgående undervisning kände att de 

hade fått lagom, nästan lite för mycket information. 
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Vad tycker du själv ska ingå i undervisningen? 

Tjejerna ansåg att diskussionerna i tjej- och killgrupper var och för sig gav mer och 

inspirerade till större diskussioner. Killarna tyckte dock inte att gruppdiskussionerna 

var lika givande då det blev ganska oseriöst i vissa grupper och det diskuterades inte så 

mycket. Det var också för lite om preventivmedel, eleverna efterfrågar också mer 

information om motsatt kön. Vart man ska vända sig om något skulle kunna hända är 

också bra att veta. 

Skulle det vara intressant att ha en temadag/vecka kring ämnet sex 

och relationer? 

Det kommer ett rungande ja angående en temavecka från en av grupperna, och en annan 

grupp instämmer med att det skulle vara givande med att ha i alla fall ett par temadagar. 

Vad skulle du vilja se i ett sådant upplägg? 

Eleverna önskar sig att lära sig olika saker varje dag, exempelvis en dag om 

menstruation, en dag om preventivmedel osv, Gärna mycket filmer. Det bör alltså finnas 

olika inriktningar på olika dagar – temadagar i temaveckan. 

Tror du att undervisningen skulle bli bättre av delade grupper, 

tjejer/killar? 

Eleverna tycker att det borde vara både och, både delade grupper och stora diskussioner 

i helklass. Vissa anser att det inte spelar så stor roll men instämmer att både och nog är 

bra. Det känns viktigt för dem att killarna får höra om vad tjejerna går igenom och vice 

versa, annars lär man sig bara om sitt eget kön. 

På vilket sätt förutom sexualundervisningen i skolan hittar du 

information om ämnet? 

Det är vanligast att eleverna snackar med vänner, vissa pratar också med föräldrarna 

eller någon annan släkting. Emellanåt kan man läsa en tidning, men det finns också 

filmer, tv och bra dokumentärer. Eleverna konstaterar att man ju pratar om ämnet. 
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9.7 BILAGA 7 – REKOMMENDATIONER FRÅN LÄRARE PÅ RÅSSLASKOLAN 

Råsslaskolans elever har varit relativt nöjda med sin sexualundervisning. Lärare Ann-

Charlotte Palm kom med lite rekommendationer till undervisningen, som också styrktes 

av eleverna själva. 

Film var ett exempel som elever och lärare tyckte var givande, dock tyckte eleverna 

olika bra eller dåligt om de olika filmerna. Vissa var för intima, andra för barnsliga, men 

generellt var film väldigt uppskattat. De filmer som rekommenderades var Kroppen på G, 

Man tar en tant, Kärlekens språk, Snopp och Snippa, Pubertetens panik, livet före födseln 

samt Aldrig som första gången. Dessa ansågs vara bra filmer som grund till vidare 

diskussioner.  

Det som tas upp under diskussioner handlar mycket om könsroller, stereotyper och 

fördomar, och eleverna får ta ställningstaganden till att vara för eller emot för att 

involveras i undervisningen. 

Eleverna får också åka in till ungdomsmottagningen i årskurs nio. 

Generellt sett verkar lärarna ganska bekväma med undervisningen. Stöd till lektionerna 

hämtas mycket från Specialpedagogiska institutet. 
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9.8 BILAGA 8 – ANVÄNDA BIBLIOTEKSBÖCKER 

 Fråga Olle 

Av: Heimer, Joa 

Språk: Svenska 

Förlag: ICA 

Utgivningsår: 2003 

Hylla: Vnd 

Beskrivning: Ett antal frågor med svar samt citat och reportage från de åtta senaste 

säsongerna av sexualupplysningsprogrammet Fråga Olle i Kanal 5. 

 

 Tyst i klassen? 

Av: 

Språk: Svenska 

Förlag: Myndigheten för skolutveckling 

Utgivningsår: 2006 

Hylla: Eab 

 

 Sex med mera – användes i undervisningen 

Av: Dahlén, Sandra 

Språk: Svenska 

Förlag: Tiden 

Utgivningsår: 2002 

Hylla: uVnd 

Beskrivning: Bok om sex för unga tjejer ur individ- o samhällsperspektiv. Förf., 

sexualupplysare på RFSU, varierar teori med praktiska tips. Bl.a. om hur det går till hos 

gynekologen o hur man lär sig njuta av den egna kroppen. 

 

 Mars åtrår Venus, Venus älskar Mars 

Av: Gray, John 

Språk: Svenska 

Förlag: Bromberg 

Utgivningsår: 1996 
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Hylla: Vnd 

 

 Kukbruk : en bok om kärlek, känslor och kön för unga killar och andra undrande – 

användes i undervisningen 

Av: Forssberg, Manne 

Språk: Svenska 

Förlag: Wahlström & Widstrand 

Utgivningsår: 2004 

Hylla: Vnd 

 

 Sexologi för ungdom 

Av: Fagerström, Grethe 

Språk: Svenska 

Förlag: Fagerström & Vejde 

Utgivningsår: 1994 

Hylla: Vnd 

 

 Den lilla boken om sex 

Av: Arver, Stefan 

Språk: Svenska 

Förlag: Sparre medical group 

Utgivningsår: 2001 

Hylla: Vnd 

 

 Respekt 

Av: Chavez Perez, Inti 

Språk: Svenska 

Förlag: Alfabeta 

Utgivningsår: 2010 

Hylla: uVnd 
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Beskrivning: En bok om sex för unga tonårskillar. Här finns tips om hur man flörtar, hur 

man hånglar, hur man kysser, hur man har sex på olika sätt och om att vara hetero, 

homo eller bi, om att komma ut och om att lyssna på sina egna och sin partners signaler. 

 

 "Kärlek känns! förstår du" 

Av: Centerwall, Erik 

Språk: Svenska 

Förlag: Statens skolverk 

Utgivningsår: 1995 

Hylla: Eab 

 

 Lilla snippa-boken 

Av: Höjer, Dan 

Språk: Svenska 

Förlag: R&S 

Utgivningsår: 2004 

Hylla: uVg 

Beskrivning: Faktabok om tjejers kön, som enligt boken har 842 namn men inget så 

självklart som snoppen är för killars. Frågor och svar om anatomi och funktion, onani 

och mens, hur det var förr i tiden och om föreställningar kring kvinnlighet och om synen 

på kvinnor och kön i andra länder. Intervjuer med både tjejer och killar. 

 

 [Kärlek] & 6 

Av: Hamberg, Emma 

Språk: Svenska 

Förlag: Bonnier 

Utgivningsår: 2002 

Hylla: uVnd 

Beskrivning: En bok om kärlek och sex för unga tjejer. Den vill varken vara präktig eller 

farlig, bara ärlig, kittlande och lite undervisande. Målet är att läsaren ska känna sig 

stärkt och full av mod - tålamod och egenmod. 

 

 Den manliga grenen 

Av: 
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Språk: Svenska 

Förlag: RFSU 

Utgivningsår: 1997 

Hylla: Vnd 

 

 Kärleksboken 

Av: Edvall, Lilian 

Språk: Svenska 

Förlag: Bonnier Carlsen 

Utgivningsår: 1996 

Hylla: uVnd 

 

 Lagom är bäst 

Av: Berg, Lena 1968- 

Språk: Svenska 

Förlag: Bilda 

Utgivningsår: 1999 

Hylla: Vnd 

 

 Kärlek utan sex går an 

Av: Frisell, Ann 

Språk: Svenska 

Förlag: Mångkulturellt centrum 

Utgivningsår: 1996 

Hylla: Vnd 

 

 KK - kärlek och känslor 

Av: 

Språk: Svenska 

Förlag: Linn Grubbström 

Utgivningsår: 2005 

Hylla: uDod 



49 

 

 

 Att sätta ord på känslor 

Av: Centerwall, Erik 

Språk: Svenska 

Förlag: LIC 

Utgivningsår: 1991 

Hylla: Vnd 

 

 Brunetter och blondiner 

Av: Forsberg, Margareta 1958- 

Språk: Svenska 

Förlag: Studentlitteratur 

Utgivningsår: 2007 

Hylla: Vnd 

 

 Att vara ihop 

Av: 

Språk: Svenska 

Förlag: Prisma 

Utgivningsår: 1980 

Hylla: Vnd 

 

 Fejkad orgasm 

Av: 

Språk: Svenska 

Förlag: Ordfront 

Utgivningsår: 2008 

Hylla: Vnd 

 

 Smart sex 

Av: Conrad, Sheree 
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Språk: Svenska 

Förlag: Richter 

Utgivningsår: 2002 

Hylla: Vnd 

Beskrivning: Här presenteras begreppet sexuell intelligens, vilket innebär frihet 

fr.fördomar, hämningar, orealistiska för-väntningar o ideal påtvingade utifrån.Boken 

testar läsarens sexuella intelligens o beskriver hur man kan nå ökad självinsikt. 
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9.9 BILAGA 9 – SCHEMA ÖVER TEMAVECKAN 
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9.10 BILAGA 10 – TEMAVECKAN, LEKTION FÖR LEKTION 

9.10.1 VAD ÄR SEX? 

Helklass 

Förberedelser: Whiteboardpenna i två olika färger. 

Syfte: Eleverna ska lära sig olika benämningar på könsorganen och om hur de olika 

namnen är värdeladdade. Tillsammans med läraren ska ett ord för det kvinnliga 

respektive manliga könsorganet bestämmas, detta för att råda bot på fniss och glåpord, 

och istället i samarbete med eleverna ta itu med alla oseriösa benämningar med en gång. 

Eleverna ska också reflektera över vad sex och allt runtomkring är. 

Övning 1: Ställ frågan öppet till eleverna – vad är sex? Läraren kan också svara, men det 

är främst eleverna som öppet får lov att relatera sex till precis vad de vill. Detta ger 

läraren en uppfattning om hur eleverna uppfattar ämnet och kan utefter det vinkla 

undervisningen mot en realistisk inställning. Läraren skriver elevernas svar på en 

whiteboard, och utan att berätta det för eleverna noterar denne tjejernas svar med en 

färg och killarnas svar med en annan. Skriv också ner på papper vad eleverna svarar, 

inför det sista passet under sista dagen. 

När ordförrådet börjar tömmas ut ska läraren avslöja att denne har skrivit i olika färger 

för att se om det finns någon skillnad mellan vad tjejer respektive killar relaterar till sex. 

Utefter detta ska en kort diskussion hållas. Finns det någon tydlig skillnad? Hur ser de 

språkliga skillnaderna ut? Vad ligger det för värde i de olika svaren? Används grövre 

eller finare språk? Finns det några uppenbara likheter? Eleverna kan själva få styra vart 

diskussionerna leder. 

Övning 2: Fråga eleverna vad de kallar det manliga respektive det kvinnliga 

könsorganet och skriv ner alla benämningar på whiteboardtavlan. Töm ut ordförrådet 

hos eleverna så gott det går, och hjälp till själv om det behövs. Det finns inget språk som 

är för grovt eller för fint. 

Se över vilka namn ni har kommit fram till för de båda könsorganen. Diskutera värdet i 

de olika benämningarna. Är det några skillnader mellan det manliga och kvinnliga 

könsorganet i namnens betydelser? Ofta kan namnen på det kvinnliga könsorganet 

framför allt ha gulliga, svaga betydelser medan det manliga könsorganet har maktfulla 

och starka betydelser. Det saknas positiva och starka namn på kvinnans kön, och det 

som finns används ofta som skällsord. Diskutera med eleverna varför det är så. 

Använder man olika benämningar i olika sammanhang? 

Låt eleverna själva bestämma vad man ska kalla det kvinnliga och manliga könsorganet 

under resten av sexualundervisningen. 

Att tänka på: Begränsa inte eleverna, uppmana dem istället till att diskutera fritt. Det 

kan komma upp ord som kan vara olämpliga, men det ska eleverna själva komma fram 

till. De flesta tänker antagligen på samlag om man ställer frågan ”vad är sex”, men det 
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finns mycket mer som man kan relatera till begreppet, till exempel hångla, onanera, 

kyssas, smeka, pussas, sexchatta, fantisera, flirta… Det beror helt enkelt på vilken känsla 

man har. Det kan också handla om sexualiteter, HBT, relationer och så vidare. Låt 

elevernas fantasi själva sätta begränsningarna för övningarna, gå utanför ditt eget 

perspektiv och var öppen för vad eleverna säger. Ta emot alla svar som seriösa. 

9.10.2 DEN KVINNLIGA OCH MANLIGA KROPPEN 

Helklass 

Förberedelser: Undervisningsmaterial ”Människokroppen 4” s.7-10, whiteboardpenna, 

bild 1, böckerna ”Fittfakta” och ”Kukkunskap”. 

Syfte: Eleverna ska utöka sina kunskaper inom den kvinnliga och manliga 

intimanatomin, med hjälp av självständiga och klassvis övningar.  

Övning 1: Dela ut s.7-10 ur ”Människokroppen 4” till eleverna och låt dem på egen hand 

jobba med dem tills alla verkar färdiga. Gå sedan igenom de rätta svaren tillsammans, på 

samtliga stenciler. Läraren kan kopiera stencilerna till overhead och tillsammans med 

eleverna fylla i de rätta svaren på whiteboardtavlan. Som utgångspunkt för de rätta 

svaren bör läraren ha läst och utgå ifrån böckerna ”Fittfakta” och ”Kukkunskap” för att 

utveckla och diskutera stencilernas innehåll. Ta god tid till att utveckla och förklara alla 

ord, begrepp, benämningar och funktioner. 

Övning 2: Läraren ska tillsammans med eleverna peka ut sköna ställen på kroppen, 

ibland benämnt erogen zoner. Bild 1 ska användas på overhead och reflekteras på 

whiteboardtavlan Låt eleverna själva gissa vilka ställen på kroppen som ofta är känsliga 

på ett skönt och sexuellt sätt. Pricka ut elevernas svar med en whiteboardpenna på de 

båda kropparna och hjälp dem gärna. Exempel på ställen som brukar ge mer njutning än 

andra kan vara öronsnibbar, halsen, brösten, könsorganen och området omkring, fötter, 

händer, insida lår… osv. Klitoris- och penisollonet är ytterligare exempel på extra 

känsliga ställen. 

Fortsätt med diskussioner om hur man kan beröra erogena zoner. Fingertoppar, tunga 

och läppar är känsliga i sig och kan göra det skönt att smeka, pussa och smaka på sköna 

ställen på kroppen. Erogena zoner kan också vara väldigt känsliga och sköna men kan 

också vara så känsliga att det gör ont eller känns obehagligt för vissa, eller kittlas väldigt 

mycket för andra. Om man berör en annan persons erogena zoner kan man lyssna och 

titta på reaktioner för att försöka se vad denne gillar. Man får helt enkelt testa sig fram, 

både på egen hand och i sällskap av andra! 

Att tänka på: Den biologiska delen av sexualundervisningen är vanligast bland de 

svenska högstadieskolorna, därför lämnar böckerna ”Fittfakta” och ”Kukkunskap” stor 

frihet till läraren och eleverna om vad som ska tas upp om den manliga och kvinnliga 

kroppen. Tänk också på att erogena zoner är individuellt, ta därför elevernas svar som 

seriösa. Övningarna ska vara informativa men också utforskande. 
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9.10.3 PUBERTETEN 

Helklass 

Förberedelser: Undervisningsmaterial ”Människokroppen 4” s.4, filmklipp 1, ppt 1, 

föreläsningsunderlag 1. 

Föreläsning 1: Visa filmklipp 1. Reflektera kort över dess innehåll. 

Föreläsning 2: Utgå från ppt 1 med dess frågor och ställ dem till eleverna. Använd 

föreläsningsunderlag 1 som stöd, och håll främst en föreläsning men inled varje punkt i 

ppt 1 med kort diskussion med eleverna. 

Övning 1: Använd ”Människokroppen 4” s.4 och ge eleverna en stund till att fundera 

över de rätta svaren. Gå sedan muntligt igenom tillsammans vad som är korrekt och 

varför det är så. 

Att tänka på: Det kan uppkomma andra frågor vilket eleverna naturligtvis får ta upp 

men se till att inte fastna vid en fråga alldeles för länge eftersom det är mycket 

information att gå igenom. Eleverna kan alltid spara sina frågor till fredagen när det är 

fria diskussioner. Detta tillfälle är främst till för att informera. 

9.10.4 DISKUSSION: KVINNAN OCH MANNEN. 

Halvklass, tjejer/killar 

Förberedelser: Böckerna ”Fittfakta” och ”Kukkunskap”. 

Syfte: Eleverna ska fördjupa sina kunskaper om den kvinnliga och manliga kroppen i 

mindre diskussionsgrupper där det mer ska föras konversationer än att läraren ska 

föreläsa. 

Övning 1: Sammanfatta kort vad ni gick igenom om den kvinnliga kroppen. Använd 

boken Fittfakta som stöd men låt eleverna fråga och fundera främst på egen hand. Om 

möjligt, låt eleverna själva läsa boken. 

Övning 2: Sammanfatta nu vad ni gick igenom om den manliga kroppen. Precis som i 

övning 1 ska eleverna fråga och fundera på egen hand, men boken Kukkunskap ska 

användas som stöd för att skapa diskussion. Om möjligt, låt eleverna själva läsa boken. 

Att tänka på: Det är inte säkert att eleverna har så mycket frågor, därför kan det vara 

bra att vara förberedd med en del diskussionspunkter som inte togs upp på tidigare 

pass, och inte är vetenskaplig fakta utan som snarare bjuder in till konversationer och 

diskussioner. Om eleverna å andra sidan har många frågor kan diskussionspunkterna 

helt enkelt läggas åt sidan. Troligt är också att eleverna är mer nyfikna på det motsatta 

könet. Använd ungefär halva passet till den kvinnliga respektive manliga kroppen. 

9.10.5 RELATIONER 

Helklass 
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Förberedelser: Filmklipp 2, föreläsningsunderlag 2, whiteboardpenna. 

Syfte: Eleverna ska diskutera kring och reflektera om relationsformer. Både kring de 

mer standardmässiga relationer som finns i vårt samhälle men också om att de 

förväntningar som finns i vårt samhälle kring dessa inte behöver gälla just deras 

relation. Lektionen syftar också på att öppna för diskussion kring alternativa 

relationstyper 

Övning 1: Singel. Fråga klassen om hur de upplever detta ord och prata kring detta ord. 

Se till att balansera diskussionen kring både hur det kan vara jobbigt för vissa, men 

belys också de positiva egenskaperna kring att vara singel, som att man kan fokusera på 

sig själv osv. 

Övning 2: Tillsammans. Inled denna diskussionen med en presentation av att vara 

tillsammans, prata om de olika formerna av relationer samt att de förutbestämda regler 

som finns i samhället inte behöver gälla just deras relationer. Diskutera och låt eleverna 

komma fram till för och nackdelar med olika saker, försök håll en objektiv diskussion 

och tala om för och nackdelar med alla relationstyper som kan uppkomma. 

Övning 3: Tvåsamhet. Är tvåsamheten rätt för alla? Inled med att fråga t.ex. "Vi pratade 

just om att det är helt okej att bestämma sina egna regler i en relation. Hur är det med 

vilka man ska ha relation till? Är det bara så att man kan vara kär i en person åt 

gången?"  

Efter att eleverna har fått diskutera kring detta, beskriv tvåsamheten och tala kring hur 

vårt samhälle är uppbyggt kring denna norm. Diskutera sedan med klassen hur de 

tycker om detta, är det självklart att det ska vara en parrelation? Kan man vara kär i 

flera? Är det fel ifall man inte vill ha en parrelation? Det är viktigt att hålla på att 

relationer kan se ut hur som helst, bara alla parter tycker att det är okej. 

Övning 4: Att nå fram till en relation. Inled med att prata enligt föreläsningsunderlaget 

om relationer. Fråga sedan klassen hur man blir ihop med den man är kär i/intresserad 

av. Låt dem diskutera kring detta och du kan gärna lista de metoder de nämner på 

whiteboardtavlan.  

Värt att ta upp ifall de inte gör det: Exakt när man är ihop är svårt att säga. Det är olika 

vad man tycker helt enkelt. En del blir tillsammans vid första pussen, andra vill gärna 

dejta i flera månader innan de anser sig vara ihop med någon. Även här är det enklast att 

faktiskt fråga den andra personen, det kan bespara dig en massa grubblande. Kanske vill 

den ena mer än den andra, ses oftare, ha mer sex, då kan det genast kännas mer 

krävande. Om det är man själv som är mer kär och vill mer kan man känna sig övergiven 

när den andra inte vill lika mycket. Genom att prata med varandra kan man komma 

överens om hur man vill ha det tillsammans. 

Övning 5: Att avsluta en relation. Inled med att prata om att avsluta relationer, ta gärna 

stöd av föreläsningsunderlagt. Efter detta kan du fråga eleverna om de har förslag på bra 

och dåliga metoder att göra slut. Skriv upp på tavlan, prata om eventuella för- och 

nackdelar med olika metoder både ur det egna och den andres perspektiv.  
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Värt att ta upp under denna diskussionen: I de allra flesta situationer så är det bästa 

sättet att prata med varandra på en plats där man kan förbli ostörd och att man har 

ordentlig med tid för varandra. Att göra slut per telefon, med ett sms eller under ett 

upphetsat gräl är sällan bra. Men om man misstänker att sin partner kan bli hotfull när 

du berättar att relationen är över så ska man inte vara ensam. Då är det bättre att ringa 

eller kanske skriva ett brev, eller ha någon med sig så man kan känna dig trygg. 

När man gör slut så är det bra att vara ärlig, men för den skull behöver man inte säga 

onödiga saker som kan såra. 

Att tänka på: Håll ett öppet perspektiv, alla generationer är olika och normer förändras. 

Diskutera olika ämnen, men ifall de flesta är överens om att ett sätt är bra, så kan det 

vara rätt sätt för denna generation. Var objektiv och ta upp alla sidor kring de olika 

ämnena. 

9.10.6 VAD ÄR EN RELATION? – ETT NEGATIVT PERSPEKTIV. 

Helklass 

Förberedelser: Whiteboardpennor, föreläsningsunderlag 3. 

Syfte: Eleverna ska få reflektera över vilka negativa aspekter som kan finnas inom en 

relation. Svartsjuka, våld, kränkningar och övergrepp är sådant som berörs och handlar 

egentligen om att skapa en medvetenhet om att det finns, och att man inte är ensam om 

att vara utsatt samt vart man kan vända sig. 

Övning 1: Ställ frågan öppet till eleverna – vad är svartsjuka? Försök skapa diskussion 

och skriv ner stödord av vad de säger på whiteboardtavlan. Försök komma fram till att 

det handlar om oro för rivalitet och att detta kan vara av olika omfång beroende på 

situation. Det är en, kanske motiverad, känsla av att ens partner är intresserad av andra 

eller värderar andra relationer mer än den man har tillsammans. Känslan kan variera 

från person till person, från dag till dag, men kan ta en besvärligt stor plats i ens liv och 

relation. Fortsätt med frågan – varför blir man svartsjuk? Även här ska eleverna 

diskutera med läraren, som i sin tur skriver ner stödord på whiteboardtavlan. Ofta 

handlar det om avsaknad av förtroende för sin partner, om man upplever konkurrens 

eller känslan av att bli bortvald. Det bottnar ofta i en personlig osäkerhet och dålig 

självkänsla, vilket det ska pratas mer om i nästa pass. Avsluta med en diskussion om vad 

konsekvenserna av svartsjuka kan vara och vad man kan göra åt det. Ofta kan svartsjuka 

leda till ett försök till kontroll och dominans över sin partner, därför borde man låta 

svartsjukan få ett så litet utrymme som möjlig i en relation. Svartsjuka kan ibland leda 

till psykisk och fysisk misshandel, därför är ömsesidigt förtroende och en ömsesidig 

respekt viktiga förutsättningar för en sund relation. Svartsjuka kan ibland vara svårt att 

ta kontroll över och övervinna, men om förnuft och rationella tankar inte hjälper finns 

hjälp att få hos en kurator eller terapeut. 

Övning 2: Det kan ju vara så att svartsjukan är berättigad. Övning 2 handlar om otrohet, 

dess innebörd och dess konsekvenser. Vad betyder det att vara otrogen? Lämna ut vita 

lappar där eleverna får skriva ner en eller ett par meningar var med svar på frågan, och 
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gå igenom dem i klassen. Skapa diskussion utefter lapparna. I grunden innebär otrohet 

att man bryter mor de regler som man satt upp i ett förhållande, och det är bara 

parterna i relationen som faktiskt bestämmer vart gränserna går. Det kan vara allt från 

att flirta med en annan till en kyss, eller kanske sex. Andra kanske inte tycker att en 

enda natt med någon är jämförbart med att träffa någon regelbundet. I slutändan 

handlar det om vart gränsen går för de berörda parterna, men det är viktigt att redan 

från början diskutera otrohet och vara tydlig, samt forma förhållandet utefter ens egna 

önskningar och inte utifrån allmänna förväntningar om hur det ”borde vara”. Det kan ju 

också vara så att man inte är intresserad av den normativa tvåsamheten, utan är flera 

parter involverade i trohetsavtalet. Om man är osäker på om något man gjort eller är på 

väg att göra är otrohet, kan man utgå ifrån att om man känner att det inte känns rätt mot 

partnern kan partnern antagligen se det som otrohet. Om man ändå skulle vara otrogen 

kan det vara ett tecken på att relationen inte är bra, eller så längtar man efter något nytt 

eller bekräftelse. Det kan vara ett sätt att ta sig ur ett förhållande eller ett sätt att bevisa 

för sig själv att ett förhållande inte längre fungerar. Skapa diskussion hos eleverna om 

huruvida man ska berätta eller inte berätta om man har varit otrogen. Ta en kort stund 

till att låta dem tycka till, men styr det åt att det alltid är bäst att prata om otrohet från 

första början när man ger sig in i en relation. Berätta om man vill/inte vill veta om ens 

partner varit otrogen. Tänk också igenom varför man vill berätta att man varit med 

någon annan. Är det för att lindra ens egna dåliga samvete eller för att vara rättvis mot 

partnern? Risken finns ju alltid att man gör mer skada än nytta. Det kan vara tungt att få 

reda på att ens partner har varit otrogen. Ska man lämna sin partner? Kan man lita på 

sin partner igen? Är det ok med en ny chans? Skapa lite diskussion igen i klassen. 

Föreläsning 1: Vad innebär det att kränka någon fysiskt? Psykiskt? Skapa diskussion. 

Följ upp med föreläsningsunderlag 3. 

Att tänka på: Våld och övergrepp inom relationer är ett känsligt ämne, och det kan 

finnas utsatta bland eleverna. Håll därför föreläsning 1 öppen för frågor men fri från 

diskussioner. Var konkret och informativ. Övning 1 och 2 handlar mer om att reflektera, 

så bjud in eleverna till att diskutera och engagera dem i undervisningen. 

9.10.7 RESPEKT OCH SJÄLVFÖRTROENDE 

Helklass 

Förberedelser: Filmklipp 3, ppt 2. 

Syfte: Passet är till för att träna på att förbättra eller hålla uppe ett gott självförtroende 

och självrespekt, samt om hur viktigt det också är att respektera andra. 

Övning 1: Koppla ihop till föregående pass angående respekt och självförtroende, att 

man ska respektera sig själv som individ och inte låta någon annan kränka ens 

integritet. Likaså ska man också respektera andra och sträva efter ömsesidiga 

relationer. Behandla andra såsom du själv vill bli behandlad! Ta upp lite om 

ryktesspridning och onormalt vs normalt i vårt heteronormativa samhälle. Kort 

diskussion om vad det innebär att respektera andra och respektera sig själv, ordet är 

fritt i klassrummet. 
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Övning 2: Para ihop eleverna två och två, gärna vänner, och be dem hitta en sak med 

varandra som de tycker är fint. Övningen handlar om självförtroende, och kan gärna 

presenteras i helklass. Ge eleverna i hemläxa att ställa sig framför spegeln och utforska 

sig själva. De ska hitta fem saker med sig själva som de är nöjda med, skriva ner dem och 

upprepa dem när självförtroendet tryter. 

Föreläsning 1: Visa filmklipp 3. Reflektera kort över filmens innehåll. 

Övning 3: Eleverna ska jobba lite med fördomar, stereotyper och respekt för andra, 

genom att utefter en del påståenden ta ställning till hur mycket man håller med 

påståendena. Använd ppt 2 att utgå ifrån och låt eleverna välja om de är för eller emot 

utefter en ”osynlig” skala (exempelvis ”Håller med” i ena hörnet, ”Helt emot” i motsatt 

hörn). Värderingsövningarna skapar diskussion och eleverna får reflektera över val och 

ställningstaganden. 

Att tänka på: Eleverna är i ett utvecklingsstadie som säkerligen följs av lite osäkerhet, 

så se till att de sköter sig gentemot varandra. Släng in lite humor i undervisningen! Stå 

inte med pekpinnen och säg att de ska respektera varandra utan gör 

självförtroendeövningarna roliga men seriösa. 

9.10.8 SEXUALITET OCH HBT 

Helklass 

Förberedelser: Filmklipp 4, Föreläsningsunderlag 10, arbetsblad 1, boken Sexualiteter. 

Syfte: Eleverna ska få kännedom om vilka olika definitioner som finns på sexualiteter, 

vad de innebär samt diskutera hur det hetero-normativa samhället ser på ”onormala” 

sexualiteter.  

Övning 1: Dela ut arbetsbladet till elever där de får försöka para ihop olika sexualiteter 

med dess beskrivningar. Ge dem gott om tid och rätta svaren i helklass. 

Övning 2: Gå igenom alla de olika begrepp som finns i föreläsningsunderlag x och med 

utgångspunk från arbetsbladet, och håll en föreläsning/diskussion om sexualiteter. 

Läraren kan hitta underlag till detta i boken ”Sexualiteter”. Diskutera kort hur vårt 

hetero-normativa samhälle ser på de olika begreppen. Är det olika mellan olika 

kulturer? Kan en person ha olika sexualiteter i olika sammanhang? 

Föreläsning 1: Avsluta skämtsamt med filmklipp 4. 

Att tänka på: Gå bort från det heteronormativa och var framför allt inte dömande för 

andra sexualiteter, det läraren säger smittar ofta av sig på eleverna även om man inte 

alltid kan tro det. Håll en öppensinnad föreläsning och konversation mot eleverna. Var 

informativ, men var också öppen för frågor. För många elever, och människor över 

huvud taget, är det här okända områden som de mer eller mindre identifierar sig med. 
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9.10.9 BRA SEX 

Helklass 

Förberedelser: Filmklipp 5, Ppt 4, whiteboardpenna, föreläsningsunderlag 4. 

Syfte: Diskussioner om vad bra sex är och vart man har det inleder passet och är tänkt 

att vara som en liten tankeställare, att ge eleverna en chans att reflektera över frågorna. 

Följt av detta ska elevernas frågor om oskulden och första gången besvaras, det finns 

många myter att slå hål på och mycket information som eleverna behöver ta till sig. 

Avslutningsvis ska eleverna bli införstådda med vad det innebär att få orgasm. 

Övning 1: Fråga eleverna hur man definierar bra sex. Låt dem ge lite olika förslag och 

skapa en kortare diskussion. Försök komma fram till att bra sex är när alla inblandade 

parter har en bra känsla före, under och efter det att man har haft sex, Det är faktiskt 

inte konstigare än så! 

Övning 2: Ställ nu frågan vart man ska ha sex, och låt eleverna återigen ha en 

diskussion. Reflektera över vilken betydelse platsen har för upplevelsen. Sängen är 

kanske självklart, men duschen? Andra möbler? I bilen? Det finns många spännande 

ställen, både inomhus och utomhus, och det är bara fantasin som sätter gränserna. Gör 

en lista på whiteboardtavlan! Det kan kännas förbjudet och pirrigt med en helt ny miljö 

och ha stor betydelse för den känslomässiga upplevelsen. Informera också om att det 

inte är förbjudet att ha sex på allmän plats, men kan anmälas som förargelseväckande 

beteende om man blir upptäckt. 

Övning 3: Innan det blir dags för film, ska det på ett informativt sätt pratas om 

oskulden. Vad innebär det att förlora oskulden? Blöder alla tjejer första gången? 

Kommer killar snabbt? Hur kan det kännas? Eleverna har antagligen många frågor. Ta 

hål på myterna om mödomshinnan, dra ner på både positiva och negativa förväntningar 

och informera om vad det rent biologiskt innebär. Det känslomässiga varierar, beroende 

på vem personen är, hur båda mår, vilken relation man har till varandra, vart man 

befinner sig och en mängd andra faktorer. Var realistisk. Ta hjälp av 

föreläsningsunderlag 4. 

Övning 4: Visa filmklipp 5. Reflektera en stund över filmen. Ta emot frågor om eleverna 

har några. Diskutera hur förväntningarna kan vara, och hur olika det kan kännas att ha 

sex, inte bara från individ till individ utan från gång till gång, även med samma person! 

Gå tillbaka till vad bra sex är, att det ska kännas bra för båda parterna både före, under 

och efter sexet. 

Övning 5: Återkoppla lite till hur ni innan har gått igenom sköna ställen på kroppen. 

Följt av den här övningen kan läraren prata lite om vad det innebär att få orgasm. Det är 

något som de flesta förknippar med sex, men det är ingen garanti, och absolut inget 

måste eller något som alla strävar efter varje gång, att man får orgasm bara för att man 

har sex (visa Fräcka fakta 1). Orgasm betyder klimax, som i sin tur betyder ”intensiv 

höjdpunkt” (Visa Fräcka fakta 2). En orgasm är snabba muskelsammandragningar kring 

könet, högre puls och blodtryck och lite snabbare andhämtning (Visa Fräcka fakta 3). 
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Knyt tillbaka till biologipassen, om vart på kroppen mannen respektive kvinnan 

vanligen kan stimuleras för att kunna uppnå orgasm (klitoris- och penisollonet, g-

punkten osv.). Även sexuellt upphetsande tankar kan ge orgasm (Visa Fräcka fakta 4)! 

Det finns inga exakta instruktioner på hur man når dit och hur det blir eftersom det är 

en individuell och svårbeskriven upplevelse som är olika från person till person, från 

gång till gång. Ibland känns det nästan ingenting, ibland känns det i hela kroppen (Visa 

Fräcka fakta 5). Man får testa sig fram till vad som känns bra. Efteråt upplever man en 

varm, avslappnande och skön känsla i kroppen (Visa Fräcka fakta 6). Orgasm och 

utlösning är inte samma sak men kommer många gånger samtidigt. Båda kan dock 

inträffa utan den andre. Både kvinnor och män kan få utlösning och det sker genom att 

körtlar trycker ut vätska genom urinröret (Visa Fräcka fakta 7). Skillnaden mellan 

orgasm och utlösning är att det sistnämnda är benämningen på utstötningen av vätska 

medan orgasmen mer handlar om den sköna känslan. Orgasm kan man få innan 

puberteten, medan man börjar få utlösning i samband med puberteten. Killars utlösning 

består till skillnad från tjejernas av sperma (Visa Fräcka fakta 8). Lubrikationen, den 

våthet som uppstår hos tjejer när de blir sexuellt upphetsade, kommer genom 

slidväggarna till skillnad från utlösningen, som precis som hos killar kommer från 

urinröret. Eftersom denna övning främst består av informerande undervisning är det 

lämpligt om läraren låter eleverna ställa lite frågor innan passet är över. Diskutera efter 

varje Fräcka fakta, allt är sant men det uppstår troligen en del tveksamheter i 

klassrummet. Varför? 

Att tänka på: Diskussionerna i övning 1 ska hållas öppna, men har ett mål, något som 

eleverna bör komma fram till med eller utan lärarens hjälp. Ge dem ledtrådar om det 

behövs, låt fantasin flöda men kom fram till en slutsats elever och lärare känner sig 

överens om. Övning 2 är friare, här sätter bara fantasin gränser. Ta emot deras svar 

positivt och seriöst, även om de inte är det. I övning 3 är det viktigt att förstå att 

eleverna har många föreställningar om sätt man kan förlora oskulden på, så håll det 

konkret och informativt och slå hål på myterna. Tänk också på att ta fram den 

känslomässiga biten med att ha sex första gången, även om den biologiska biten är 

väldigt viktig att hålla tydlig på just den här punkten. Det känslomässiga bör tas med 

innan filmen, men kan läggas större fokus på efter filmen. Följt av filmen kommer sedan 

övning 5 som handlar orgasm och utlösning, vilket främst är en informativ föreläsning. 

Låt eleverna delta med frågor och kommentarer så mycket som möjligt och bryt av 

föreläsningen med lite roliga fakta emellanåt. 

9.10.10 I PRAKTIKEN 

Helklass 

Förberedelser: Arbetsblad 2, föreläsningsunderlag 5 och 6. 

Syfte: Eleverna ska lära sig om vad som händer i kroppen när man blir upphetsad, samt 

bli införstådda med vilka sexuella problem som kan finnas och hur vanliga/ovanliga 

dessa är. 
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Föreläsning 1: Informera eleverna om vad lust och kåthet innebär, vad som händer i 

kroppen när man har sex och lite kort om vad för olika typer av sex som kan finnas. 

Använd föreläsningsunderlag 5. 

Övning 2: Dela ut arbetsbladen till eleverna där de får para ihop olika sexuella 

problemen med dess korrekta definitioner. Gå igenom dem grundligt tillsammans med 

stöd från föreläsningsunderlag 6.  

Att tänka på: Svara artigt på de frågor eleverna kan tänkas ha, men håll det rent. Var 

ärlig, möt även oseriösa frågor på ett positivt sätt. Föreläsning 1 är en lite tyngre 

föreläsning medan övning 2 snarare låter eleverna arbeta mer på egen hand, vilket 

skapar lite variation i undervisningen. Avslutningen på övning 2 innebär lite av en 

dialog mellan lärare och elever. 

9.10.11 GRAVIDITET OCH ABORT 

Helklass 

Förberedelser: Whiteboardpenna, Ppt 5, föreläsningsunderlag 7. 

Syfte: Eleverna ska lära tydligt om vad som händer under en graviditet och även vid 

abort, om hur det går till och vad man kan vänta sig ifall man genomgår en sådan 

process. 

Föreläsning 1: Graviditet. Använd föreläsningsunderlaget för att bygga upp en 

föreläsning där du går genom de 9 månaderna under en graviditet månad för månad, ta 

med saker som när befruktningen sker, samt andra relevanta delar av graviditeten. 

Föreläsning 2: Abort. Informera om hur aborter går till, utgå från 

föreläsningsunderlaget vilket är baserat på östergötlands PM om aborter. Intressanta 

saker att ha med är saker som vad man kan och inte kan göra tiden efter aborter (inget 

sex på 3 veckor osv.), vilka metoder för abort som finns och hur länge det är möjligt att 

genomföra dem, etc. 

Att tänka på: Informera gärna sammanhängande om dessa, under graviditetsdelen kan 

man ta frågor efter varje månad, eller ta frågor vid olika tillfällen. Gällande abortdelen är 

det viktigt att ge information kring hur man kan må kring aborter, saker som att det är 

1/1000 som blir steril efter en abort och även annat. Dock är det väldigt viktigt att man 

inte förmedlar en negativ syn på aborter, medan man ändå informerar om dem. Det är 

deras val och deras jobb att skaffa sig en egen uppfattning om aborter. 

9.10.12 PREVENTIVMEDEL OCH KÖNSSJUKDOMAR 

Helklass 

Förberedelser: Arbetsblad 3, filmklipp 6, preventivmedel, Ppt 6 och 7, broschyren ”STI”, 

gurkor, kondomer, broschyren ”Kondompraktika.” 
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Syfte: Genom detta pass ska eleverna få kunskap i vilka könssjukdomar det finns, hur 

man får dem och hur/om de kan botas. De ska även lära sig om preventivmedel och hur 

man skyddar sig mot oönskad graviditet. 

Föreläsning 1: Visa filmklipp 6. 

Övning 1: Gå kort igenom vilka preventivmedel som finns, håll det som en föreläsning 

men var kortfattad. Använd ppt 6. 

Övning 2: Dela ut arbetsbladen och ge eleverna lite tid till att fylla i dem. Gå igenom dem 

gemensamt med hjälp av exempelvis overhead som reflekteras mot whiteboardtavlan. 

På så sätt kan läraren fylla i luckorna med whiteboardpenna efterhand som eleverna 

svarar. 

Övning 3: Dela ut kondomer och gurkor åt de elever som vill testa hur det fungerar att 

trä på en kondom. Samtidigt som instruktioner ges om hur eleverna ska gå tillväga, kan 

läraren upplysa om valfri fakta ur ”Kondompraktika”. Det kan rekommenderas att köpa 

in en ”Kondompraktika” till varje elev. 

Övning 4: Gå kort igenom vilka könssjukdomar som finns, hur man får dem och hur man 

blir av med dem. Dela ut ”STI”-broschyren till eleverna att använda som stöd och 

informationsunderlag. Håll det som en föreläsning men var kortfattad. Använd ppt 7. 

Avsluta kortfattat om smittskyddslagen. 

Att tänka på: Det här är ett område som eleverna ofta efterfrågar mycket information 

om. På gott och ont finns det också ganska mycket information att ta del av, därför är det 

viktigt att vara kortfattad men informativ. Det finns inte så mycket tid till diskussion, 

men eventuella frågor ska så klart alltid välkomnas och besvaras. 

9.10.13 KROPPSIDEAL GENOM TIDERNA 

Helklass 

 Förberedelser: Whiteboardpenna i två olika färger, föreläsningsunderlag 8. 

 Syfte: Passet ska undersöka om alla eleverna har samma syn på dagens kroppsideal. De 

ska få möjlighet att reflektera och diskutera dessa samt göras medvetna om tidigare 

ideal. De ska även diskutera dessa och huruvida det är något att sträva efter eller ej. 

Övning 1: Denna övning handlar om idealdefinition och börjar med att läraren skriver 

upp MAN och KVINNA på tavlan. Efter detta ber man eleverna att ge attribut för hur 

idealpersonen ska vara. Under tiden försöker läraren att skissa upp en ungefärlig bild av 

det som beskrivs. Intressant är att ge motsägande attribut olika halvor av kroppen, t.ex. 

"Stora bröst, vs. Små bröst" (vilket resulterar i en ganska sned person). Detta kommer 

såklart att resultera i en rätt märklig individ, som kan ha flera hårfärger, ansikts- 

och/eller kroppsbehåring eller inte osv. Skriv ner det som känns svårt att skissa upp. 

Om diskussionen dör ut kan läraren diskutera kring de ideal som har uppkommit, och 

ställa sig frågande till idealet. Är det ett ideal om de tycker olika om det? Är det så att 
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bara för att något ses som ett ideal tycker alla att det ska vara så? Försök härefter 

komma fram till något som de flesta kanske är överens om, spara detta på tavlan. 

Övning 2: Denna övning handlar om jämförande ideal och tar vid direkt efter den förra. 

Här är syftet att visa på skillnader i kroppsideal genom tiderna. Det föregående idealet 

jämförs direkt med 1600-talets ideal med likblekhet, fetma, platta bröst och breda 

höfter. Visa bildmaterial eller lista egenskaperna och måla upp detta. Diskutera sedan 

med klassen hur ideal är en konstruktion av samhället. Vilka bestämde dessa ideal på 

1600-talet, var det majoriteten av befolkningen? Vilka bestämmer vår tids ideal? 

(Tidningar och media) Är detta en majoritet av befolkningen? 

Föreläsning 1: Gå genom idealen från dåtid till nutid, visa på hur det förändras lika 

mycket som mode gör. Diskutera gärna vad de kanske tror blir nästa ideal, eller om det 

är så att det börjar skapas många olika sorters ideal eftersom man har mer information 

från flera delar av världen tillgänglig numera. Avsluta föreläsningen med en diskussion; 

Vem bör bestämma hur man ska se ut? Är det en själv eller någon annan? Är någon av 

dessa ideal något man vill eftersträva? 

 Att tänka på: Låt eleverna prata fritt, säg inte nej till något ideal, utan ifall det 

uppkommer saker som "4 meter långa penisar" eller "Gigantiska bröst" så fråga resten 

av klassen om detta, är det så det är? Tycker alla så? Försök uppmärksamma sådant som 

många håller med om, det är ett bra sätt att dämpa de mer oseriösa lite grann. 

9.10.14 SANNINGEN BAKOM REKLAM & TIDNINGAR 

Helklass 

 Förberedelser: Whiteboardpenna, filmklipp 7-9, föreläsningsunderlag 9. 

 Syfte: Eleverna får se hur mycket efterbehandling som man kan göra för att förändra 

kroppar som visas i reklam och media. Att det de försöker eftersträva inte är verklighet 

och reflektera över just hur mycket som kan ändras. 

 Föreläsning 1: Börja med en informativ inledning som knyter samman detta med den 

förra lektionen. Exempel på hur det görs finns i föreläsningsunderlaget.  

 Övning 1: Visa filmklipp 7, diskutera sedan kring hur mycket man förändrade bara i 

detta exempelklipp, och diskutera kring hur mycket tid man lägger ner på att ändra. Det 

är mångas arbete att syssla med detta.  

 Övning 2: Visa filmklipp 8. Diskutera hur modeller kanske ser ut som vanliga personer 

från början, att allt de gör och är bättras på. Ta upp faktumet att nästan alla kändisar har 

retuscherare som arbetar åt dem på heltid och släpper knappt en enda bild till media 

där de inte är retuscherade. 

 Övning 3: Visa filmklipp 9. Gå gärna genom den steg för steg och diskutera med 

eleverna samt hoppa fram och tillbaks i denna efter hur diskussionen går så de kan se 

skillnaderna flera gånger. 
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Övning 4: Kritiskt tänkande kring media. Diskutera ifall man ska tro på de bilder och det 

som står skrivet i tidningar. Är det realistiskt det man läser? Ska man inte fråga sig själv 

ifall man själv tycker det verkar vara vettigt innan man tror på det? Skriver tidningarna 

för att berätta sanningen, eller skriver de för att sälja sin tidning? Vilka tidningar kan 

man tro skriver för att berätta sanningen? Vilka gör inte det? 

Att tänka på: Det är viktigt att eleverna förstår att det läggs ner sanslösa mängder med 

efterarbete i att de flesta kändisar ska se bra ut på bild. Det är inte naturliga eller 

realistiska människor som syns på omslagen till tidningarna och en riktig person är inte 

jämförbar med det man ser på affischer. 

9.10.15 BETEEDEMÄSSIGA IDEAL 

Helklass 

Förberedelser: Whiteboardpenna i 2 färger. 

 Syfte: Eleverna ska reflektera över hur vi bekönar egenskaper och uttryck. De ska 

ifrågasätta och vidga de ramar könen tillåts röra sig inom. Genus – de föreställningar om 

och förväntningar vi har på hur kvinnor och män bör vara – påverkar hur vi förhåller oss 

till varandra, samspelar och umgås; i vardagen, i skolan, med kompisar, i 

kärleksrelationer, i organisationer. 

Övning 1: Låt eleverna lista egenskaper och ord som de förknippar med en ”man” 

respektive ”kvinna” utifrån frågan: Hur bör en riktig man/kvinna vara? 

Det är viktigt att man säger ”man” och ”kvinna” så att det kan handla om den vuxna 

mannen och kvinnan. I diskussionen efteråt kan man diskutera mer utifrån den ålder 

eleverna är. Obs! Det ska inte handla om ideal- eller drömpartner, utan om hur vi 

generellt förväntas vara. I det finns naturligtvis också föreställningar om kropp, 

sexualitet och kärlek. Exempel på egenskaper som kan komma upp: 

9.10.16 KVINNA 

Snäll 

Snygg 

Pålitlig 

Söt 

Gilla barn 

Mjuk 

Sexig 

Man 
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Stark 

Rolig 

Sportig 

Hård 

Makt 

Många tjejer 

Smart 

Därefter diskuterar och samtalar man om listan. Man kan börja med att ställa frågan: 

Finns det någon man/kvinna som är så här? Hur är de män och kvinnor de har runt 

omkring sig? Släktingar, tränare, föräldrars arbetskamrater osv. Man kan diskutera olika 

egenskaper, det som skiljer och inte skiljer. Det är viktigt att utgå från de listade orden 

och börja där, men utifrån den kunskap man har som vuxen kan man vidga diskussionen 

till att gälla andra företeelser som kanske inte så att säga syns på tavlan, t ex balett och 

rocktjej som vi ger som exempel här nedan. 

Exempel på frågor utifrån de påbörjade listorna här ovan: Kan inte en tjej vara stark? Är 

det bara tjejer som gillar barn? De flesta män verkar ju vilja ha barn. Är det olika i olika 

åldrar? Vad händer om man kallar en kille för söt? Vill alla killar ha många tjejer? Vad 

betyder det att ha många tjejer? Killar som vill ha killar då? Är det mer okej att spela i ett 

rockband än att dansa balett? Balett kräver ju muskler och en vältränad kropp = 

manligt. Vad gör i så fall balett ”omanligt”? Varför är det häftigt med en tjej som spelar 

trummor i ett rockband (om det nu är det)? Hur kommer det sig att ridning, som är en 

av de farligaste sporterna, inte uppfattas så? 

Att tänka på: Ta upp alla egenskaper listade, censurera inte själv utan ta med allt som 

eleverna säger. Deltagande är inte obligatoriskt, de som inte aktivt vill delta kan kolla på 

och lyssna. Förmodligen kommer de förr eller senare känna att de har en åsikt och då 

välja att delta. 

Försök föra in uppfattningar om båda könen, om det ena skulle bli mer diskuterat. Om 

ordet ”stark” står med på listan över mannen, kan man ställa frågan ”är det en egenskap 

för kvinnor också?”. 

Det är bra att vara förberedd på att man kan få kommentarer som ”jamen, killar är ju 

starkare”, ”tjejer gillar ju barn mer” och liknande. Det blir då viktigt att bemöta det med 

att det är grova generaliseringar och att man är tydlig med att fostran är betydelsefull 

för hur man utvecklar olika färdigheter/intressen osv. efter vad som är okej. Sen finns 

också individuella intressen – men det är lätt att hänvisa enbart till det och att man 

utesluter påverkan från omgivningen. Man kan också diskutera att påverkan ser olika 

ut: i ett kompisgäng är vissa saker okej, men inte i ett annat. Någonting är okej i skolan 
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men kanske inte hemma i familjen och så vidare. Det vill säga att de flesta av oss rör oss i 

flera ”normsystem”. 

Övningen är hämtad från RFSU och kan laddas ner mer utförligt som pdf från deras 

hemsida. Filen kallas ”Hur ska en kvinna eller man vara”. 

9.10.17 DISKUSSIONER DEL 1 

Halvklass, tjejer/killar 

Förberedelser: Whiteboardpenna 

Syfte: Detta pass är till för att sammanfatta all tidigare sexualundervisning och skapa 

diskussioner bland eleverna för att fånga upp frågor och funderingar som de eventuellt 

har missat. 

Övning 1: Gå igenom samtliga dagar, pass för pass. Gör en ganska kort sammanfattning 

av varje pass och låt sedan eleverna diskutera vad som togs upp och vad som eventuellt 

missades. Skriv ner vad ni diskuterar på whiteboardtavlan (inför nästa pass). 

Övning 2: Låt eleverna byta klassrum, men läraren stannar kvar. Detta pass ser ungefär 

likadant ut som förra passet, men killarna får reda på vad tjejerna har snackat om och 

vice versa.  Läraren går precis som i förra passet igenom en kort sammanfattning av 

veckan, pass för pass, och låter eleverna diskutera. Skillnaden är att läraren här berättar 

om vad gruppen innan diskuterade om och lägger sedan till på whiteboardtavlan vad 

nuvarande grupp pratar om efter tidigare grupps diskussioner. 

Att tänka på: Det är mycket information som har tagits emot under veckan, så det 

kanske kan vara lite svårt att få fram en diskussion. Därav är det bra om läraren håller 

en kort sammanfattning före diskussion, så eleverna själva kan få reflektera över vad 

som har sagts och sedan diskutera i gruppen. Det kan också komma frågor som inte 

direkt är relaterade till vad som ha gåtts igenom, men bemöt alla frågor positivt. Om du 

inte kan svara på dem direkt, be att få återkomma med ett rimligt svar senare under 

dagen. Det är också lämpligt om tjejerna har en kvinnlig lärare och killarna har en 

manlig lärare till denna diskussion. 

9.10.18 DISKUSSIONER DEL 2 

Helklass  

Förberedelser: Whiteboardpenna 

Syfte: Framför allt ska eleverna lära sig av varandra, genom att byta diskussioner men 

behålla grupperna. Tjejerna får reda på vad killarna diskuterat, och killarna får reda på 

vad tjejerna diskuterat. Tanken är ett utbyte av information, och större förståelse för 

varandra. Om det finns någon utomstående som sticker ut från normen, som gärna vill 

komma och föreläsa, är detta ett ypperligt tillfälle. 

Föreläsning 1: Föreläsare om homosexualitet. 
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Övning 1: Gå igenom alla frågor på lapparna som lämnades in under förra passet. 

Att tänka på: Det är även här mycket information som har tagits emot under veckan, 

men försök ändå att skapa en diskussion. Låt eleverna få möjlighet att fråga, både om 

vad den andra gruppen diskuterat samt om de själva kommer på mer som de vill 

diskutera. Genom klassrumsbytet ska också tjejerna få en manlig lärare, och killarna en 

kvinnlig vilket kan ge lite olika könsperspektiv på gruppdiskussionerna. 

9.10.19 DISKUSSIONER DEL 3 

Helklass 

Förberedelser: Blanka lappar, ev. pennor. 

Syfte: Alla vågar inte prata i helklass, därför är detta pass väldigt viktigt. Det är till för 

dem som kanske inte vågar diskutera i grupper men ändå har funderingar och frågor 

som de vill få svar på. Det fångar upp de elever som är obekväma med diskussioner och 

övningar, och att öppet prata om sex. 

Övning 1: Lämna ut vita lappar till samtliga elever där de får skriva ner precis vilken 

fråga de vill. Ge dem gott om tid att tänka ut vad de vill fråga om. Samla sedan in alla 

lappar, och gå igenom dem lapp för lapp. Svara tydligt på frågorna, och uppmuntra till 

diskussion. 

Att tänka på: Läraren kanske inte kan svara på alla frågor på rak arm. Om det skulle 

inträffa, lägg de frågorna åt sidan, be eleverna ta en bensträckare och sök den 

information som fattas. Samla eleverna igen när frågorna kan besvaras. Det är viktigt att 

vara tydlig och informativ som lärare, det är främst eleverna som ska lägga vikt vid 

diskussion. Skynda inte igenom frågorna, ta tid tills varje fråga känns besvarad. 

9.10.20 VAD ÄR SEX? - AVSLUTNING 

Helklass 

Förberedelser: Whiteboardpenna, utvärderingsblanketter. 

Syfte: En kort avslutning på sexualundervisningen är tänkt att sammanfatta och 

utvärdera vad eleverna har fått lära sig. Passet är främst till för att lärarna ska få 

respons på vad eleverna tyckte och tänkte; fanns det för mycket eller för lite 

information? Vad kan göras bättre? 

Övning 1: Gör en kort resumé av vad ni har pratat om under sexualundervisningen. 

Sammanfatta varje dag och be eleverna tycka till om innehållet, det ska alltså egentligen 

inte diskuteras utan tanken är att eleverna ska få kritisera själva upplägget. Håll 

informationen och eventuella diskussioner om varje dag korta. 

Övning 2: När dagarna sammanfattats, upprepa den första övningen som gjordes. Ställ 

frågan öppet till eleverna – vad är sex? Förhoppningsvis kan svaren från första övningen 

skilja sig ganska stort. Se till att tömma ut begreppet ordentligt. Jämför med vad 
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eleverna svarade under första passet, första dagen. Eleverna kanske själv får lite insikt i 

hur mycket de har lärt sig? 

Övning 3: Nu har eleverna fått en repetition av vad de har lärt sig. Det är dags för dem 

att utvärdera sexualundervisninge genom att fylla i utvärderingsblanketter. Lämna ut en 

varsin, ge dem gott om tid och låt dem också diskutera med varandra om de känner att 

de behöver det. 

Att tänka på: Ta emot kritik på ett positivt sätt. Det är trots allt för eleverna 

undervisningen är till, det är deras funderingar som ska få svar. Se till att läsa igenom 

och följa upp vad eleverna svarar i utvärderingarna, för att konstant förbättra 

undervisningen till elevernas fördel. Eftersom detta är sista passet, se till att avsluta 

undervisningen på ett snyggt sätt. 
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9.11  BILAGA 11 - MATERIAL 

Whiteboardpennor i olika färger 

Bild 1 (silhuett av man och kvinna) 

Människokroppen 4 

Fittfakta 

Kukkunskap 

Filmklipp 1 (Eddie Izzard-klipp om puberteten) 

Ppt 1 (frågorna till puberteten) 

Föreläsningsunderlag 1 (till puberteten) 

Filmklipp 2 (Young people fucking) 

Föreläsningsunderlag 2 (relationer) 

Föreläsningsunderlag 3 (våld och övergrepp) 

Filmklipp 3 (Vad tyst det blev) 

Ppt 2 (ställningstaganden) 

Filmklipp 4 (Nakenlekar) 

Arbetsblad 1 (sexualiteter) 

Sexualiteter 

Föreläsningsunderlag 10 (sexualiteter) 

Filmklipp 5 (Aldrig som första gången) 

Ppt 4 (fräcka fakta) 

Föreläsningsunderlag 4 (första gången) 

Föreläsningsunderlag 5 (lust och kåthet) 

Föreläsningsunderlag 6 (sexuella problem) 

Arbetsblad 2 (sexuella problem) 

Ppt 5 (graviditet och abort) 

Föreläsningsunderlag 7 (graviditet och abort) 
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Arbetsblad 3 (preventivmedel) 

Filmklipp 6 (kondomfilmen) 

Ppt 6 (preventivmedel) 

Ppt 7 (könssjukdomar) 

STI-broschyr 

Kondompraktika 

Föreläsningsunderlag 8 (kroppsideal genom tiderna) 

Föreläsningsunderlag 9 (Sanningen bakom reklam och tidningar) 

Filmklipp 7 (photoshop) 

Filmklipp 8 (dove) 

Filmklipp 9 (flashfilm) 

Hur ska en man och kvinna vara 

Blanka lappar 

Utvärderingsblanketter 

Kondomer 
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9.12 BILAGA 12 – UTVÄRDERING AV TEMAVECKAN 

9.12.1 ELEVERNAS SVAR 

Dag 1 – Sex & Kroppen 

Sammanfattningsvis tycker eleverna att de har lärt sig mycket den första dagen. Många 

uppskattade att vi var väldigt pålästa om ämnet och kändes engagerade, de nämner 

också att de uppskattade att det var okända personer som kom och pratade om ämnet. 

 

Av det som kunde förbättras denna dagen nämns att man kunde sett på fler filmer eller 

haft mer praktiska övningar då det blev väldigt mycket information i tal. Dessutom 

tyckte de att vi kunde talat lite mer om bröst. 

 

Dag 2 - Sex & Relationer 

Eleverna tyckte här att de lärt sig mycket igen. de tyckte om hörnleken, pappret med de 

olika relationerna och att vi tog upp och diskuterade många olika typer av relationer. 

Några hade velat ha mer information om homosexuella relationer redan här. 

 

Förbättringar var mer varierad undervisning då det var tungt att lyssna på så mycket. 

Det behövs mer tid till denna del av ämnet. 

 

Dag 3 - Sex & Samlevnad 

Eleverna tycker här att de lärt sig mycket, dock tycker många att undervisningen borde 

ha mer varierade moment, som filmer, praktiska övningar och annat. Flera 

kommenterar handlade om att det skulle vart bra att ha med de olika typerna av 

preventivmedel för att kunna visa hur de såg ut.  

 

Dag 4 - Sex & Media 

Många av eleverna har angett detta som sin absoluta favoritdag, de tycker genomgående 

att de har lärt sig väldigt mycket och att filmerna som visades har öppnat deras ögon 

och givit dem en faktisk referens på hur pass mycket man faktiskt kan ändra i verktyg 

som Photoshop. Några tycker att ytterligare intressant a saker kunde ha varit att visa 

hur kändisar ser ut egentligen. Eleverna tyckte även om bilderna de fick se och övningen 

med att de själva skulle rita upp kroppen. Inom förbättringsförslagen anger eleverna att 

diskussionerna kunde hållits lite mer flytande genom att vi lett dem lite mer samt att de 

gärna hade haft ännu mer fokus inom detta ämne. Enstaka tyckte denna dag var onödig.  

 

Veckan i helhet 

Vad tyckte du generellt om temaveckan? 
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Eleverna är genomgpende positivt inställda till temaveckan, nästan alla tycker att det 

har varit jätteroligt, någon elev tyckte det var för mycket med en hel vecka och någon 

tyckte det verkade lite tråkigt i början men att det blev väldigt intressant senare. 

 

Vad tyckte du var mest intressant? 

Många av eleverna tyckte att allt var lika intressant, bland de som väljer ut specifika 

områden är det Sex & Media, Relationer, Preventivmedel & Könssjukdomar samt när 

Kim kom och pratade om homosexualitet som utmärker sig som de område som de 

tyckte var viktigast och mest intressant. 

 

Var det bra att ha en vecka eller ska man ha lektionerna över till exempel en 

termin? 

Majoriteten här tycker att temaveckan är bra, bland anat eftersom man kommer igång 

och vågar prata om saker friare först efter några dagar. Dock är det ett antal som 

föreslår att man bör ha det över en termin eller en dag i veckan över en längre period 

med. Några förslår också att man bör ha fokus på detta i en temavecka men också under 

resten av terminen. 

 

Tycker du att du har fått information som du har saknat? 

Nästan alla svarar att de har fått information som de tidigare saknat. 

 

Tycker du att något fattades? 

De flesta svarar nej på denna fråga, det finns dock några kommentarer om att man 

borde ha varit hårdare mot dem som snackade i klassen och att mer visuellt stöd till 

undervisningen hade varit bra. 

 

Gav diskussionerna under sista dagen dig något? 

Majoriteten tycker att diskussionerna varit bra, en del vet inte riktigt och enstaka svarar 

här nej. 

 

Vad tyckte du om din egen insats? 

Här varierar svaren stort, de flesta veckar tycka att sin insats var bra, dock är det en del 

som tycker de gjort en dålig insats eller borde ha pratat mer när de hade chansen. 

Många vet inte hur de ska förhålla sig till frågan heller. 
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Hur var det att ha tillfälliga lärare som bara stannar på skolan under veckan och 

sedan försvinner? 

Nästan alla var entydiga om att detta var bra, de som hade kommentarer om det 

handlade mest om att de skulle sakna oss nu när vi var borta, några kommenterade 

också om att det kändes väldigt bra att det var yngre lärare som höll i detta ämne. 

 

Var det bra att vara i så stora grupper eller är mindre grupper bättre? 

Nästan alla här är entydiga om att mindre grupper är att föredra eftersom det blir 

oroligt i större grupper vilket visar på ett stort behov av många engagerade lärare. En 

del tycker att stora grupper har varit bra eftersom man får höra mångas åsikter och 

några tror på en kombination mellan stora och små grupper. 

 

Skulle du rekommendera denna undervisning till andra? 

Nästan alla svarar ja eller absolut! 

 

9.12.2 LÄRARNAS SVAR 

Vad tyckte du var bra med temaveckan? 

o Att det fanns en bredd. 

o Fokus på ett viktigt ämne. 

o Toppen att eleverna fick ägna sig åt detta “ämne” under avslappnade former och 

i “alla” riktningar, vissa bitar bör “tonårsanpassas”! 

Vad kan förbättras? 

o Mer elevaktivitet 

o Någon slags sammanfattande arbetsmaterial som man kan ha i handen som man 

kan ha i handen när arbetet är slutfört. Mer input via bilder och ljud! 

o För att öka motivation och förståelse tror jag att eleverna behöver bli mer aktiva. 

Jag tror också att det behöver mer retieutionstid samt att uttrycka tankar och 

känslor i t.ex. bilder. 

Har du några idéer på hur saker kunde gjorts anorlunda? 

o Det kan få skriva själva om något ämne eller kanske göra ett bildcollage utifrån 

ett givet tema t.ex. kärlek. 

o Mer stationer. 

o Det bör finnas fler “aktiva” inslag, typ “klippa och klistra” utifrån t.ex. 

kvinnoideal (man), kroppsfixering, hur ser vi (ska vi) se ut, skriva något om sex, 

känslor, tonårsliv osv. -> redovisa. 

Vad tyckte du saknades? 
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o Drömmar, hur känns det att vara tonåring idag, vad är “vara ihop”, sexhistoria, 

sex + föräldrar, romantik. 

o Elevernas delaktighet 

o Mer stationer 

Känns det som att undervisningen har tillfört något? 

o Att eleverna fick träffa en homosexuell 

o Ja, absolut! Ämnena (t.ex. porr) kanske dock bör anpassas när man ser 

reaktionerna i gruppen. En del har inga “referensramar” att utgå ifrån. 

o Ja, absolut! 

Hur stora grupper bör man ha för en sådan här undervisning? 

o Helklass kan väl vara ok vid ren info men är det gäller diskussioner bör 

grupperna vara mindre för att det ska bli någon dynamik i diskussionerna och 

att eleverna ska våga delta. 

o 12-15 är nog bra men tyvärr svårt att genomföra så som skolan är organiserad 

dag. 

o 15 

Var det bra med en tema vecka, eller skulle det kunna hållas under en termin? 

o Bra 

o Bättre under en längre period 

o Det blev lite väl kompakt med informationen som kräver mycket lyssnande och 

stillasittande. En termin är för långt men kanske inom loppet av ett par veckor! 

Övriga kommentarer 

o Ni var engagerade i eleverna! 

o Tusen tack och lycka till med skrivandet! 


