Binogi Lärarhandledning

Sexualitet, samtycke och relationer
Livesändning tisdag 16 aug 15.00

Teman Sexualitet, samtycke och relationer
I läroplansändringarna förändrades kunskapsområdet från och med 1 juli 2022.
Bland annat inriktas ämnesområdet mer mot värderingar och frågor om frivillighet
och samtycke. Läs mer på Skolverket och gå gärna Skolverkets webbkurs (15-20 tim)
I kursen ﬁnns också tips för framgångsfaktorer för kunskapsområdet (intern länk)
Vi på Binogi har en rad med ﬁlmer inom kunskapsområdet sexualitet, samtycke och
relationer och samlat dem i denna presentation så att du som lärare kan få en
överblick över vad vi erbjuder.
Först kommer fem olika teman, sedan följer en rad förslag på lektionsupplägg.
Här hittar du ﬂer resurser, länkar, lärarhandledningar, ﬁlmer från andra aktörer som
vi tycker är användbara (intern länk)

Teman: Sexualitet, samtycke och relationer
Sex, relationer och identitet
●
●
●
●
●
●

Kärlekstrilogin: Att bli ihop
Kärlekstrilogin: Att vara tillsammans
Kärlekstrilogin: Att göra slut
Att bli förälder
Könsidentitet
Detta händer i hjärnan när man blir
kär

Människans fortplantning
●
●
●
●

Menstruation
Menstruationscykeln
Från befruktning till födsel
Att vara gravid

Tema: Sexualitet, samtycke och relationer
Kroppen och sexualitet
●
●

●
●
●
●

Puberteten: Förändringar i kroppen
Puberteten: andra förändringar
Vaginan
Penisen
Myten om mödomshinnan

Onani

Hälsa och sexualitet
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Preventivmetoder
Permanenta preventivmetoder
Ungdomsmottagningen
Omskärelse
Kvinnlig könsstympning
Sexuellt överförda sjukdomar
HIV och AIDS
HIV - Behandling och
förebyggande åtgärder
HIV-epidemin

Tema: Sexualitet, samtycke och relationer
Självförverkligande, identitet
och gemenskap
●
●
●
●
●
●
●

Puberteten: andra förändringar
Att vara med i en grupp
Kultur och samhälle
Religion och identitet
Konﬂikthantering
Frihet och ansvar
Den gyllene regeln

Kärlekstriologin
åk 4-6, 7-9

Moment A
●
●

60 min

Vi har samlat tre stycken ﬁlmer som vi kallar för kärlekstriologin.
De kan ses var och en för sig men kan också ses som en helhet.
De handlar om att
○
Bli ihop
○
Att vara tillsammans
○
Att göra slut

Nästa fyra lektionsförslag handlar om dessa ﬁlmer.

Lektionsförslag 1- Könsidentitet
Könsidentitet

Moment A
●

Ökad kännedom och reﬂektion kring
könsidentitet

5 min

Visa frågorna nedan och visa ﬁlmen. Lämna sedan utrymme för egen reﬂektion och
sedan diskussion i par utifrån frågorna.

Moment B
●
●
●
●

åk 7-9

20 min

Vad tänker du på när du hör sexuell läggning?
Vilka sexuella läggningar känner du till?
Om du tänker efter - vet du själv vilken sexuell läggning du har?
Tänker du att du valt din sexuella läggning (som i att du en dag gjorde ett medvetet val) eller har
du bara alltid varit som du är?

Lektionsförslag 2 - Att bli ihop 1/2
Att bli ihop

Moment A

åk 4-6,
7-9

Att få ökad förståelse för relationer

30 min

●

Michael tycker att alla andra verkar vara ihop. Är det något du kan känna igen dig i ?
Michael ställer sig frågan hur man ska göra för att bli ihop med någon.
Flera andra i ﬁlmen har olika förslag.

●

Frågor att diskutera: Vilket tycker du är bäst eller ﬁnns det annat som de inte tänkt på?
Vem tar första steget? Är det olika för tjejer och killar? Vad har du själv för förslag till
Michael för att försöka bli tillsammans med Lina? Lina kanske inte alls vill vara
tillsammans med Michael? Har du varit med något sådant någon gång. Hur kändes det?
Hur säger man på att ett bra sätt att man inte vill vara tillsammans med någon.

Lektionsförslag 3 - Att bli ihop 2/2
Att bli ihop

åk 4-6,7-9

Att få ökad förståelse för relationer

●

I en kort passage i ﬁlmen så nämner X att det ﬁnns risker med att skapa kontakt på
internet. Vad tycker du? Hur tänker du kring detta? Vilka risker ser du att det kan ﬁnnas
med att skapa kontakter på nätet? Vilka fördelar ﬁnns det med att söka kontakt på nätet?
Komplettera gärna med att läsa polisens material “Är det delbart” som handlar om
sexualbrott mot barn på internet. De har också material för lärare.

●

I ﬁlmen ﬁnns ﬂera förslag och tips på saker och hur man kan veta om någon gillar en.
Håller du med? Har du andra exempel? Hur vet man att man själv är kär? Se ﬁlmen Det
händer i hjärnan när man blir kär.
Frågorna ovan kan behandlas på lite olika sätt tex:
Diskussion , EPA modellen , fyra hörnövningar kan vara lämpliga metoder.

●

Lektionsförslag 4 - Att vara tillsammans
Att vara tillsammans

Moment A
●

●
●

Att få ökad förståelse för relationer

5-15 min

Se ﬁlmen: Att vara tillsammans. Gärna också Konﬂiktlösning och Frihet och ansvar.

Moment B
●

åk 4-6, 7-9

30 min

William och Philip vill ses lite olika ofta i sin relation (i ﬁlmen att vara tillsammans)
Måste man ses hela tiden och prata hela tiden när man är ihop? Hur löser man att man vill ses
olika ofta? Se ﬁlm om konﬂiktlösning som komplement.
Se också ﬁlmen om Frihet och ansvar . När man är i en relation innebär det både frihet och
ansvar. Vad kan det innebära?
Nina och Rauno diskuterar svartsjuka. På vilka sätt kan svartsjuka visa sig?
Vad menar de i ﬁlmen med Ninas självbild? På vilket sätt kan självbilden vara ett problem i en
relation?

Lektionsförslag 5 - Att göra slut
Att göra slut

Moment
●

åk 4-6, 7-9

Att få ökad förståelse för relationer

60 min

Gruppdiskussion.
Vad tycker du om Nina och Philips sätt att göra slut? Finns det andra sätt - vilka sätt är
bättre eller sämre? Är det ok att göra slut med SMS, eller bara sluta höra av sig?
I slutet av ﬁlmen nämner Nina “Den gyllene regeln”. Vad innebär den? Se gärna ﬁlmen
om Den gyllene regeln
Michales pappa berättar om när Michaels mamma ville skiljas. Han säger “Det tog nästan
ett halvår innan jag kände mig levande igen.” Har du erfarenhet av någon närståendes
skilsmässa? Vad tycker du om Michaels pappas resonemang?

Lektionsförslag 6 - Puberteten
Puberteten
förändringar i
kroppen Puberteten

åk 4-6, 7-9

Ökad kännedom och reﬂektion

F

andra förändringar

Moment A
●

Se ﬁlmerna om puberteten och gör quiz. Diskutera sedan i grupper enligt nedan.

Moment B
●
●

●

60 min

20 min

Vad är det som händer i kroppen vid puberteten? Vad skiljer killar och tjejers pubertet åt?
I filmen pratar de om att puberteten kommer vid olika tidpunkter (vilket är helt naturligt).Detta kan
också leda till att man retas eller mobbas på grund av att man är tidig eller sen med puberteten. Har
du varit med om det nån gång? Som komplement se gärna filmen om mobbning
Om man vill jobba vidare med spel, så kan vi tipsa om elevspel.se Där finns ett spel med flera nivåer
om puberteten. Ge spelet som hemläxa eller arbeta med det på lektionen. Se gärna mer på UMO

Lektionsförslag 7 - Pubertet, identitet och
självförverkligande
Att vara med i en grupp
Kultur och samhälle
Religion och identitet

åk 7-9

Ökad kännedom och reﬂektion kring puberteten

När det gäller puberteten blir frågeställningar om identitet, självförverkligande och gemenskap
också intressanta. Se ﬁlmerna ovan.
Filmerna har egna lektionsförslag i vår lärarhandledning om Hälsa och välbeﬁnnande.

Lektionsförslag 8 - Människans fortplantning
åk 4-6, 7-9

Se nedan

Moment A

●

●
●
●
●

Ökad kännedom om människans fortplantning

60 min - ﬂera lektioner

Se ﬁlmerna
Menstruation
Menstruationscykeln
Från befruktning till födsel
Att vara gravid.
Att bli föräldrar
Moment B
Arbeta med de begrepp som ﬁnns till ﬁlmerna och gör quizen till respektive ﬁlm. Ge läxa eller arbete
med på lektionerna.

Lektionsförslag 9 - Kroppen och sexualitet
åk 4-6, 7-9

Se nedan

Moment A

●
●
●
●

Ökad kännedom om kroppen och sexualitet

60 min - ﬂera lektioner

Vaginan
Penisen
Myten om mödomshinnan

Onani

Moment B
Arbeta med de begrepp som ﬁnns till ﬁlmerna och gör quizen till respektive ﬁlm. Ge läxa eller arbeta
med på lektionerna.

Lektionsförslag 10 - HIV epidemin
Se nedan

Moment A

●
●
●
●

åk 4-6, 7-9

Ökad kännedom sexuellt överförbara sjukdomar och HIV

60 min - ﬂera lektioner

Sexuellt överförda sjukdomar
HIV och AIDS
HIV - Behandling och förebyggande åtgärder
HIV-epidemin

Moment B
Se ﬁlmerna och gör quiz. Gör ett samarbete med svenskämnet och läs Torka aldrig tårar utan handskar som handlar om HIV epidemin i Stockholm på 1980-talet

Externa resurser
Att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (Film) statistik från Sexualitet
och hälsa bland unga i Sverige UngKAB15 – en studie om kunskap, attityder och beteende
bland unga 16–29 år Här är rapporten i text
Exempel på tema Sex och samlevnad från åk 8 Svartedalsskolan 1.03 in i ﬁlmen
Göteborgs stads temasida om Sexualitet, samtycke och relationer
Se gärna UR:s serie snacka om sex
-De har också lärarhandledningar till serien
Från Ur ﬁnns också Lärlabbet som är en lärarfortbildningsﬁlmserie, i säsong 5 behandlas sex
och samlevnad.
RFSU har en metodbank om Sex och relationer
Här kan man välja vilken ålder man vill planera sin undervisning mot, och sedan få
praktiska tips på temat. RFSU har skapat korta ﬁlmer som riktar sig mot läraren information ﬁnns både i formen av motivationskapande samt i praktiska
lektionsplaneringar "Så här gör du".

Citat från Skolverkets webbutbildning om
framgångsfaktorer för kunskapsområdet
“Forskning visar att den mest eﬀektiva undervisningen om sexualitet, samtycke och
relationer är läroplansbaserad och ledd av lärare med olika kompetenser.
Undervisningen ska utgå från elevernas behov och ta ett helhetsgrepp om
ämnesområdet. Det är viktigt att undervisningen äger rum under trygga förhållanden,
anpassas till elevernas ålder samt till deras intresse och erfarenhet. Vidare bör den
innehålla varierande arbetssätt och bearbeta de föreställningar och normer som
påverkar våra attityder och sexuella beteenden. Personalen ska vara väl utbildad och
skolledningen ska stödja arbetet.”

Citat från Skolverkets webbutbildning om
framgångsfaktorer för kunskapsområdet
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen från 2018 pekade på
följande framgångsfaktorer:
●

Skolor bedriver ett systematiskt utvecklingsarbete som innefattar tydliga mål för sexoch samlevnadsundervisningen, uppföljning och utvärdering av dessa mål samt
utvecklingsarbete utifrån dessa resultat.

●

Skolor kopplar arbetet med sex och samlevnad till skolans värdegrundsarbete.

●

Rektorerna följer regelbundet upp att lärarna har kompetens för att undervisa om sex
och samlevnad och erbjuder relevant kompetensutveckling där det behövs.

Citat från Skolverkets webbutbildning om
framgångsfaktorer för kunskapsområdet
●
●

Elevhälsans uppdrag att medverka i sex- och samlevnadsundervisningen är förankrat i
personalgruppen.
Lärarna ger eleverna ett reellt inﬂytande i sex- och samlevnadsundervisningens
planering, genomförande och utvärdering.

●

Lärarna ger eleverna regelbundet möjlighet att tillsammans med lärarna reﬂektera kring
en rad olika normer som rör sex- och samlevnadsområdet.

Citat från Skolverkets webbutbildning om
framgångsfaktorer för kunskapsområdet
“Balans mellan ett frisk- och ett riskperspektiv
Undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer ska innehålla en balans mellan frisk- och
riskperspektiv. Undervisningen ska med andra ord innehålla delar som rör jämlika relationer, självkänsla,
handlingskompetens, lust, förälskelse, sexualitetens egenvärde och sexuell utveckling. Undervisningen
ska även innehålla risker så som sexuellt överförbara infektioner, undermålig kondomanvändning,
oönskade graviditeter, sexuellt våld och utsatthet. Kunskaper om risker och olika samhällsproblem är en
del av undervisningen men undervisningens utgångspunkt bör vara att främja hälsa och välbeﬁnnande
för att på så sätt förebygga problem och sjukdomar.”

Citat från Skolverkets webbutbildning om
framgångsfaktorer för kunskapsområdet
“Några centrala områden som nämns i kvalitetsgranskningen och som berör undervisningens kvalitet har
fått egna avsnitt i andra delar i den här kursen: inkludering och jämställdhet, hbtqi-perspektiv, elevers
delaktighet och samverkan inom skolan.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Synen på sexualitet är präglad av samhällets lagar och normer. Om lärarens egen syn på sexualitet går
emot den rådande lagstiftningen måste läraren förhålla sig till det och vara professionell. Undervisningen
ska utgå ifrån lagstiftningen och värna elevernas rättigheter och identitetsutveckling. Sedan 2010 anger
skollagen att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”

