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Vilka är vi?
318

Medlems-
organisationer

124 166
Individuella 
medlemmar



Elevrörelsen har genom 
historien varit aktiva i att 

driva på ämnets 
utveckling i skolan



Agenda
- Hur skapar vi en sexualundervisning där 

elever inkluderas? 
- Vad är elevernas förväntning på den 

uppdaterade undervisningen i sexualitet, 
samtycke och relationer? 

- Hur följer vi upp utfallet av den uppdaterade 
undervisningen

- Kan elevkåren vara en hjälpande hand? 



Inkludering



Inkludering
• En lyckad undervisning bygger på inkludering av elever, även i utformandet
• Ingen vet bättre än eleverna själva vad det innebär att vara ung idag

• Vilka frågor är aktuella
• Vilka luckor finns i kunskapen kring sexualitet, samtycke och normer
• Vilka problem har unga idag
• I vilka forum möter unga sex

• Nya utmaningar = högre krav på sina lärare och skolan om att utveckla 
undervisningen

• Eleverna behöver ges inflytande! 



Vad innebär inflytandet?
• Ses ibland som ett tungt ok, felaktig approach
• Forma undervisningen efter elevernas frågeställningar
• Ta fasta på vad eleverna saknar!

• Normkritik?
• HBTQI-perspektiv?
• Olika erfarenheter och uttryck?
• Samtycke och sexuella trakasserier?

• Viktigt med undervisning som aldrig misstänkliggör. Normalisera och 
bemöt nyfikenhet, men avvisa kränkningar och skadliga mönster 

• Se till alla elever - då krävs normkritik! 



Förväntningar



Gå från: Till:

Attraktiv undervisning
• Undervisningen grundar sig ofta i 

en alarmistisk syn på sexualitet
• Man ska ”skydda” elever från allt 

det farliga som finns där ute. 
• Könssjukdomar, hur man trär på 

en kondom etc. 
• Man tror FORTFARANDE att 

mödomshinnan existerar 
• ”Sex är väl inte bara farligt?” -

elev

• En positiv bild av 
sexualundervisningen 

• Konstruktiva samtal om kön, 
identitet, samtycke, relationer? 

• Samtala om porr och skadliga 
miljöer – med evidens

• Samtal om normer och 
värderingar i undervisningen? 
Möjlighet till reflektion och 
färdigheter à främjande

• Hur får vi prata om sex som något 
som ska vara något fint?

à Detta efterfrågar eleverna idag 



Resultat
• Kunskapsbalans – eleverna ska inte behöva styra 

undervisningen

• Öppna samtal och trygga rum

• Bredare perspektiv 

• Förhoppningsvis: En trygg skola fri från kränkningar och 
sexuella trakasserier



Uppföljning



Vad är viktigt?
• Följa resultaten – vad tycker eleverna om undervisningen?
• Följa inflytandet – möter undervisningen behoven i alla stunder?
• Följa inkluderingen – vilka perspektiv inkluderar vi? Skapar vi en 

trygg skola för alla?
• Följa likvärdigheten – får alla elever samma möjligheter?

• Glöm inte kopplingen till psykisk ohälsa! 

Hur etablerar vi strukturer för en lyckad uppföljning?
Tillsammans!



Elevkåren



Använd elevkåren!

• Arrangerar egna tema-dagar
• Håller olika bildningsaktiviteter – i dagsläget för att 

kompensera för bristen i skolan
• Driver påverkansarbete för t.ex. könsfria skoltoaletter
• Arbetsmiljö – eleverna sitter på kunskapen. Elevkårerna 

företräder eleverna på ett exemplariskt sätt. 



Slutsatser

• Den nya undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer måste 
formas tillsammans med eleverna

• Präglas av evidens och elevernas nyfikenhet, inte gissningar och 
misstänkliggörande

• Ha ett normkritiskt synsätt på frågorna

• Uppföljningen måste fungera från start!

INKLUDERA ELEVERNA OCH ELEVKÅREN!



Tack!
www.sverigeselevkarer.se
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pelle.enocsson@sverigeselevkarer.se

http://www.sverigeselevkarer.se/
mailto:pelle.enocsson@sverigeselevkarer.se

