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Forsknings och 
utvecklingsprojekt tillsammans 
med huvudmän och universitet

Pedagogiskt flerspråkigt digitalt 
läromedel baserat på det 
centrala innehållet i LGR 22 åk 
4-9.

>1200 korta animerade 
ämnesfilmer där komplicerade 
sammanhang förklaras enkelt, 
roligt och pedagogiskt. 
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www.binogi.se

http://www.binogi.se


Från och med 1 juli 2022 inför läroplanen benämningen Sexualitet, samtycke och relationer. Tidigare 
kallat Sex och Samlevnad.  

Skillnaden är bland annat att ämnesområdet lägger 
större fokus på värderingar och frågor om frivillighet 
och samtycke.

Skolverket 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sexualitet-samtycke-och-relationer


Framgångsfaktorer för kunskapsområdet

● Läroplansbaserad och ledd av lärare med olika kompetenser.

● Att undervisningen äger rum under trygga förhållanden, anpassas 
till elevernas ålder samt till deras intresse, behov och erfarenhet.

● Varierande arbetssätt och bearbeta föreställningar och normer 
som påverkar våra attityder och sexuella beteenden. 

● Nyfikenhet, ödmjukhet och villighet att lära.

Skolverket

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sexualitet-samtycke-och-relationer


Att tänka på 

● Var inte privat

● Var ärlig om du inte vet, följ upp när du tagit reda på

● Ursäkta okunskap om det behövs

Skolverket

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sexualitet-samtycke-och-relationer


Fördjupningar 
under enskilda 

lektioner, 
temadagar, 
temaveckor. 

Fånga frågan när 
den kommer upp.

Diskussioner i 
mötet både positiva 

och negativa

Ämnesintegrerat och ämnesövergripande
ger en bredare kunskap ett bredare perspektiv. Fler 

begrepp för eleverna att använda 

Delar av en helhet



https://app.binogi.se/l/pornografi


Relationer och identitet

● Kärlekstrilogin: Att bli ihop
● Kärlekstrilogin: Att vara tillsammans
● Kärlekstrilogin: Att göra slut
● Könsidentitet
● Att vara med i en grupp 
● Detta händer i hjärnan när man blir kär

Identitet, kultur och religion

● Kultur och samhälle
● Religion och identitet
● Omskärelse
● Kvinnlig könsstympning
● Konflikthantering
● Frihet och ansvar
● Den gyllene regeln
● #Metoo
● Pornografi

Kroppen och sexualitet

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

Människans fortplantning

● Menstruation
● Menstruationscykeln
● Från befruktning till födsel
● Könsbestämning hos människan
● Att vara gravid
● Förlossningskomplikationer
● Att bli förälder

https://app.binogi.se/l/kaerlekstrilogin-att-bli-ihop
https://app.binogi.se/l/kaerlekstrilogin-att-vara-tillsammans
https://app.binogi.se/l/att-goera-slut
https://app.binogi.se/l/koensidentitet?subject=64441
https://app.binogi.se/l/att-vara-med-i-en-grupp
https://app.binogi.se/l/det-haer-haender-i-hjaernan-naer-man-blir-kaer
https://app.binogi.se/l/kultur-och-samhaelle
https://app.binogi.se/l/religion-och-identitet
https://app.binogi.se/l/omskaerelse
https://app.binogi.se/l/kvinnlig-koensstympning
https://app.binogi.se/l/konflikthantering
https://app.binogi.se/l/frihet-och-ansvar
https://app.binogi.se/l/den-gyllene-regeln
https://app.binogi.se/l/metoo
https://app.binogi.se/l/pornografi
https://app.binogi.se/l/puberteten-foeraendringar-i-kroppen
https://app.binogi.se/l/puberteten-andra-foeraendringar
https://app.binogi.se/l/vaginan
https://app.binogi.se/l/penisen
https://app.binogi.se/l/kvinnlig-koensstympning
https://app.binogi.se/l/onani
https://app.binogi.se/l/menstruation
https://app.binogi.se/l/menstruationscykeln
https://app.binogi.se/l/fraan-befruktning-till-foedelse
https://app.binogi.se/l/att-vara-gravid
https://app.binogi.se/l/foerlossningskomplikationer
https://app.binogi.se/l/att-bli-foeraeldrar


Hälsa och skydd

● Ungdomsmottagningen
● Preventivmetoder
● Permanenta preventivmetoder

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

https://app.binogi.se/l/menstruation
https://app.binogi.se/l/preventivmetoder
https://app.binogi.se/l/permanenta-preventivmedel
https://app.binogi.se/l/sexuellt-oeverfoerda-sjukdomar
https://app.binogi.se/l/hiv-och-aids
https://app.binogi.se/l/hiv-behandling-och-foerebyggande-aatgaerder
https://app.binogi.se/l/hiv-epidemin


Balans mellan ett frisk- och 
ett riskperspektiv

Utgångspunkt bör vara att främja hälsa och välbefinnande för att på så sätt

 förebygga problem och sjukdomar.



Frisk Risk



Undervisningen ska innehålla delar som rör:

●  Jämlika relationer

● Självkänsla

● Prata känslor

● Handlingskompetens

● Lust

● Förälskelse

Friskperspektiv

● Sexualitetens egenvärde

● Sexuell utveckling

● preventivmedel

● Samtycke



Undervisningen ska innehålla kunskap om olika samhällsproblem och risker såsom: 

● Sexuellt överförbara infektioner

● Undermålig kondomanvändning

● Oönskade graviditeter

● Sexuellt våld

Riskperspektiv

● Utsatthet

● Psykisk ohälsa

● Hedersvåld och förtryck

● Samtycke



Frisk Risk

Ämne

Utifrån ditt ämne

Utifrån din årskurs

Vilka punkter känner du dig bekväm att 
undervisa i dagsläget?

Vilka punkter vill du lära dig mer om?

Vem behöver du ta hjälp av inom er 
organisation för att få mer kunskap eller 
bjuda in i klassrummet? 





Lektionsförslag - Att bli ihop

I en kort passage i filmen så nämns 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 , fyrahörnsövningar kan vara lämpliga metoder.

åk 4-6,7-9Att bli ihop Att få ökad förståelse för relationer

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/delbart/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/delbart/utbildningsmaterial/
https://app.binogi.se/l/det-haer-haender-i-hjaernan-naer-man-blir-kaer
https://app.binogi.se/l/det-haer-haender-i-hjaernan-naer-man-blir-kaer
https://app.binogi.se/l/kaerlekstrilogin-att-bli-ihop


Lektionsförslag - Att vara tillsammans 

Moment B

● William och Philip vill ses lite olika ofta i sin relation.
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?

Moment A

● Se filmen: Att vara tillsammans, Konfliktlösning och Frihet och ansvar.

5-15 min

30 min

åk 4-6, 7-9
Att få ökad förståelse för relationerAtt vara 

tillsammans

https://app.binogi.se/l/konflikthantering
https://app.binogi.se/l/frihet-och-ansvar
https://app.binogi.se/l/kaerlekstrilogin-att-vara-tillsammans?subjectId=64440
https://app.binogi.se/l/kaerlekstrilogin-att-vara-tillsammans?subjectId=64440


Lektionsförslag - Att göra slut

.

● Gruppdiskussion: Vilka sätt att göra slut kan vi se i lektionsfilmen? Finns det andra sätt? 
Problematisera - Vilka sätt är bättre eller sämre? 

● Enskilt: Hur kan en hantera ett uppbrott för att gå vidare? Lista saker som får dig att må 
bra. Lista saker som du behöver hjälp med att må bra och vilka saker du behöver hjälp 
med från någon annan. 

● Diskutera i mindre grupp: Om en kompis är ledsen och nere - hur kan ni hjälpa? När 
behöver ni ta stöd utifrån? Vart vänder ni er då?

Se filmen Den gyllene regeln
● Vad innebär den gyllene regeln?
● Hur är det relevant när någon gör slut?

60  min

åk 4-6, 7-9Att göra slut Att få ökad förståelse för relationer

https://app.binogi.se/l/den-gyllene-regeln
https://app.binogi.se/l/att-goera-slut


Lektionsförslag - Könsidentitet

Moment B

● Vad tänker du på när du hör sexuell läggning?
● Vilka sexuella läggningar känner du till?
● Vad tror du är sexuell läggning ett medvetet val eller är människan född med en sexuell läggning?
● Hur skapas normer? 
● Om du går emot normen - Vad kan du möta för svårigheter? Tex. i ombyte inför och efter 

gymnastik.  

Moment A

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

5 min

20 min

åk 7-9
Ökad kännedom och reflektion kring 
könsidentitet

Könsidentitet

https://app.binogi.se/l/koensidentitet
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Camilla Andersson
camilla.andersson@binogi.se

Tack för idag!
Tveka inte att kontakta oss vid 

frågor.

support@binogi.se

https://www.facebook.com/groups/193265304710884/
https://www.instagram.com/BinogiSverige/
https://www.youtube.com/channel/UCs4L9aj4z0kdbwcguZDoeEA
https://www.linkedin.com/company/binogisverige/mycompany/

