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Sex- och samlevnadsundervisning
Handlingsplan
År 6-9
Nordanstigs Kommun

Mål
• Att ge våra elever en god undervisning när det gäller kroppens funktioner
och kunskap om människan som sexuell individ.
• Att våra elever får möta och ta till sig en utvecklad förståelse för sexuella
minoriteter.
• Att våra elever har grundläggande kunskaper om förutsättningar för en
god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse.
• Att våra elever har kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder
och sexuellt överförbar smitta.

Syfte
• Ge våra elever möjligheter att utveckla en god förståelse för respektive
kön.
• Ge möjligheter att få svar på frågor och funderingar elever bär på i den
här ålder.
• Synliggöra det utbud som finns av råd och stöd genom besök på
ungdomsmottagningen, träffa skolkurator och skolsköterska samt bjuda in
representanter från RFSU och RFSL och som arbetar med
ungdomsfrågor.
• Ge en positiv självbild i förhållande till sin egen könsroll.
• Erbjuda olika verktyg för skapa en jämställd framtid.

Strategi
I Lpo 94 nämns Sex- och samlevnad som ett ämnesövergripande
kunskapsområde som integreras i undervisningen i de olika ämnena. Det finns
inga direkta angivelser när området skall ingå i undervisningen, därför är det
upp till varje skola att besluta när det ska läggas in i undervisningen. Nedan
följer ett förslag på hur ämnet kan genomsyra undervisningen i de olika
årskurserna och ämnesområdena.

År 6

Arbetsområde människan
•
•
•
•

Puberteten, vad innebär det?
Hur fungerar jag? Besök hos skolsköterska/tjej- och killcirkel
Hur funderar jag? Besök hos skolkurator/ tjej- och killcirkel
Tidningen GLÖD

År 7-9

So - undervisning
• Lag och rätt
• Etik och moral
• Problem i världen
No – undervisning
• Fortplantningen
• Människokroppen
• STD, preventivmedel

Sv – undervisning
• Läsa texter om kärlek
• Skriva dikter om kärlek
• Tidningen GLÖD

Ungdomsmottagningen besöker skolan

•
• Pojkar år 9

Flickor år 8

Bilaga 1. Lokal planering för Bergsjö Centralskolas specifika
aktiviteter utöver den ordinarie sex- och
samlevnadsundervisningen.

Temadag 1 dag/år

•
•
•
•
•
•

Inbjudna gäster från t ex. RFSL, ungdomsmottagning och kyrkan. År 7-9.
Frågerunda, år 7.
Film, år 7.
Öppet hus hos skolsköterska och skolkurator år 7-9.
Praktisk estetiska ämnen med temat samvaro/genusperspektiv år 7-9.
Teater, år 8-9.

För varje år återkommande aktiviteter på World Aids Day den 1 december, samt
på Alla Hjärtans Dag den 14 februari i form av tävlingar, filmvisning etc.
Projekt Charlie i år 6, 7 och 8.

