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Förhållningssätt

• Stäng av 
mikrofonen

• Kamera är 
valfritt

• Frågor på 
slutet, eller 
via mejl



RFSU

• Text 1
• Text 2

Vilka är 
RFSU?



• Varför bör verksamma i skolan lära sig om 
hur rasism påverkar ungas sexualitet?

• Fundera enskilt i en minut.
– Om du vill: dela med dig i chatten.



Kulturrasism, kön och 
sexualitet

• Svenskhet förknippas med öppenhet, tolerans,
jämställdhet, självvald och ”frigjord” sexualitet

• Människor från icke-västerländska ”kulturer”
förväntas vara ojämställda, homofoba, inskränkta
och styrda av tabun och tvång



Två fällor

PROBLEM
• Båda utgår från svenskhet och vithet som norm.

LÖSNING
• Var öppen för att det kan finnas många olika

synsätt och erfarenheter – oavsett bakgrund.

Utgå ifrån likhet
och
därmed ofta att 
normen i 
majoritetssamhället 
gäller alla

Utgå från 
stereotypa
föreställningar om 
olikheter mellan 
”kulturer”



Citat från unga om deras erfarenheter 
som sexualundervisning

”När vi pratar om de här punkterna i skolan (…)

då liksom gick man direkt: ’oj, såna är de, de har helt olika, 
dålig kvinnosyn, de behandlar kvinnor på ett dåligt sätt, 
behandlar sitt barn, oavsett tjej eller kille, på ett dåligt sätt’, 

och då liksom, då blev jag utpekad – kände mig utpekad 
direkt på lektionen när man pratade om sådana saker.”



Citat från unga om deras erfarenheter 
som sexualundervisning

”Jag hade aldrig upplevt att lärarna pratar om realitet, 
verklighet, hur det är i samhället. (…)

utan jag fick uppleva två världar, två helt olika samhällen, 
två helt olika kulturer och liksom ena var ju liksom när man 
var i skolan och ute, och liksom då fick man vara en del av 
samhället och sen var man hemma med släktingar och då 
liksom…

(…) Och då var det att när man stod där mitt emellan, då 
blir det inte nåt kunskap utav nån av de här punkterna.”



Sexuell hälsa och rasism

• Att känna att undervisningen inte är 
relevant för en själv

• Teoretiskt ideal långt ifrån ens egen 
verklighet

• Antaganden om ens person
• Att bli ifrågasatt
• Att känna sig utpekad och misstänkliggjord
• Dejting

i skolan



Packa upp ryggsäcken
• Fördomar

• Inkluderande språkbruk
• Vad ser och hör du?

• Alla finns i klassrummet
• Bildval

• Sägningar
• Medvetandegörande 

• Kontinuitet
• LÄNK

https://psychology.umbc.edu/wp-content/uploads/sites/57/2016/10/White-Privilege_McIntosh-1989.pdf


Metoder

• Metoder för 
kollegiet
– Ett steg fram
– Vilka finns i 

klassrummet?
• Metoder för 

klassrummet
– Könsmemory

https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/bryt-tredje-upplagan.pdf
https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-och-yrkesverksamma/pa-lattare-svenska/
https://rfsu.ineko.se/se/rfsus-lilla-k%C3%B6nsmemory
















• Vad tar du med dig från seminariet?

• Mentimeter
– menti.com
– knappa in koden: 7814 7764
– Skickar länken i chatt



Frågor?
- 5 minuter
- Mejl: 

elin.k.johansson
@rfsu.se



Lycka 
till!!


