
 

 
 

 

 



 

RFSU Uppsalas informatörsverksamhet är ett komplement till skolans egen 

sexualundervisning. Verksamheten syftar till att att förebygga spridning av hiv/STI 

hos Uppsala läns unga och unga vuxna samt personer som nyligen kommit till 

Sverige genom att erbjuda stärkt kunskap och reflektion kring säkrare sex, hiv/STI, 

ömsesidighet, normer och sexualitet. 

 

Informatörsverksamhetens långsiktiga mål är att ge möjlighet till:  

· Ökad sexuell hälsa  

· Mer jämlika sexuella relationer  

· Lägre hiv/STI-prevalens  

· Minskad hiv-stigmatisering  

· Kunskap om var hjälp och information kan erhållas  

RFSU Uppsalas informatörsverksamhet utgjordes under 2018 av flera olika projekt:  

- Basverksamheten som utförs på gymnasie- och högstadieskolor 

- Projektet Sexualupplysning för unga i hela länet- riktat till högstadieskolor i 

Uppsala läns mindre kommuner 

- Sexualupplysning på fritidsgårdar 

- Sexualundervisning på lättare svenska som utförs på SPRINT-gymnasium 

- Samhällskommunikatörer  

- SFI-lärarutbildning 

- Externa föreläsningar 

Projekten drivs med hjälp av bidrag i form av Folkhälsomyndighetens hivpreventiva 

statsbidrag, hiv/STI-preventiva medel från Smittskyddsenheten på Region Uppsala, 

Folkhälsomedel från Region Uppsala samt arvode för externa föreläsningar.  

Merparten av RFSU Uppsalas sexualundervisning utförs av specialutbildade 

informatörer. Informatörerna är otroligt viktiga för RFSU Uppsala och utan aktiva 

informatörer hade vi inte kunnat möta efterfrågan på vår sexualundervisning. I 

nuläget har vi drygt 62 informatörer varav 40 är aktiva. Årligen utbildas nya 

 



 

informatörer, som sen kan vidareutbilda sig för att jobba med olika metodmaterial 

och projekt. Den årliga informatörsutbildningen på 40 timmar genomfördes under 

oktober månad och 13 nya informatörer utbildades i att hålla baspass för unga på 

högstadiet och gymnasiet.  

Baspass på högstadiet och gymnasiet 
RFSU:s baspass fokuserar på följande teman: 

- Ömsesidighet och porr: Om rätten att sätta sina egna gränser och respektera 

andras. 

- Lustanatomi: Könsorganens utseende, funktion och variation. 

- Sexuell identitet och sexuell praktik: Sexualitet, identitet och normer.  

- Säkrare sex: Hur man undviker att ge eller få STI:er (könssjukdomar). 

 

Passen genomförs med halvklasser, är 120 minuter och hålls av en informatör som 

är särskilt utbildad i att engagera eleverna och få dem att reflektera och diskutera 

genom olika övningar.  

 

Informatörsnätverksträffar 

RFSU Uppsalas informatörsnätverksträffar syftar till att motivera informatörer till att          

vara aktiva och ger möjlighet till erfarenhetsutbyten, kunskapsinhämtning och fortsatt          

utveckling i informatörsrollen. Under året genomfördes 3 nätverksträffar för         

informatörerna- en sommaravslutning, en workshop med fokus på baspasset och en           

vinteravslutning.  

 

Hur många unga träffade vi på baspassen? 

Under 2018 genomfördes 130 baspass och totalt deltog 1720 elever.  Av dessa 

elever gick 1446 på högstadier och 224 på gymnasiet. Baspassen hölls på 23 olika 

skolor i Uppsala län, uppdelat på 18 högstadier och 5 gymnasieskolor. 7 skolor ligger 

inom Uppsala kommun och 16 skolor ligger i Uppsala läns övriga kommuner. 

 

 

 



 

 

 

Projektet “RFSU Uppsalas sexualupplysning för unga i hela länet” 

RFSU Uppsalas upptagningsområde är hela Uppsala län. Efter 2016 genomfördes          

en analys av vilka skolor som bokar RFSU Uppsalas sexualundervisning. I analysen            

framkom att endast 8% av insatserna var utanför Uppsala kommun. Med hjälp av             

folkhälsomedel från Region Uppsala fick RFSU Uppsala under projektåret         

höstterminen 2017/vårterminen 2018 möjlighet att nå ut till Uppsala läns mindre           

kommuner via ett projekt med fokus på att förebygga psykisk ohälsa hos unga. Det              

övergripande syftet var att få en större spridning av RFSU Uppsalas           

utbildningsinsatser, och därmed bidra till ökad kunskap om säkrare sex, normer och            

sexualitet bland ungdomar i hela Uppsala län. Under projektåret höstterminen          

2017/vårterminen 2018 genomfördes 124 utbildningsinsatser på högstadieskolor i        

Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps         

kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun och drygt 1600 elever          

nåddes.  

 

Vad tycker eleverna om RFSU Uppsalas baspass? 

RFSU Uppsala utför regelbundet elevutvärderingar för att kvalitetssäkra baspassen. 

2018 genomförde 39 av 274(ca 14 %)eleverna på gymnasiet utvärderingen och 224 

av 1446(ca 15 %) av eleverna på högstadiet. 

 

Utvärderingarna visar i linje med tidigare år att: 

● Drygt 9 av 10 elever på högstadiet och gymnasiet uppskattar våra baspass. 

● Nästan 9 av 10 av högstadieeleverna tycker övningarna var lätta att förstå och 

alla gymnasieeleverna tyckte de var lätta att förstå. 

● Nästan 9 av 10 av högstadieeleverna och 7 av 10 gymnasieelever lär sig nya 

saker om kroppen. 

● Nästan 9 av 10 av högstadieeleverna och 7 av 10 gymnasieelever lär sig mer 

om hur man kan ha säkrare sex, exempelvis hur kondomer fungerar. 

 

 



 

Eleverna får även möjlighet till fritextsvar där de får lyfta vad som var bra med passet 

respektive vad som var mindre bra. Nedan är ett urval från dessa: 

 

Kan du berätta något som varit bra? 

● “Hur man kan skydda sig från könssjukdomar” 

● “Frågor som jag inte förstår har jag fått förklarade” 

● “Bra att det var så pass lättsamt och att man fick möjlighet att prata” 

 

Sammanställning av bokningar av baspass 2018 

Term

in Skola åk 

Antal 

pass 

Antal 

elever 

Projek

t 

VT Ol-Andersskolan 9 2 34 

SMÅK

 1

VT Gröna Dalenskolan 

8 och 

9 4 56 SMÅK 

VT Österbyskolan 

7 och 

8 4 49 SMÅK 

VT Frösåkersskolan 9 6 75 SMÅK 

VT Västerängsskolan 8 3 46 SMÅK 

VT Gransäterskolan 8 4 42 SMÅK 

VT Potentia Education 8 4 56 SMÅK 

VT S:t Ilian 8 10 120 SMÅK 

VT Aspenskolan 

8 och 

9 7 92 SMÅK 

VT Thunmanskolan 8 8 88 SMÅK 

VT 

Kunskapsskolan 

Enköping 8 5 80 SMÅK 

1 SMÅK: “Småkommunsprojektet” som finansierats via folkhälsomedel från Region Uppsala. 

 



 

VT Futurum 8 6 45 SMÅK 

VT Thunmansskolan 8 7 84 SMÅK 

VT Margarethaskolan 8 2 30 SMÅK 

VT Yrkesplugget åk 2 3 46 SMÅK 

VT 

Lundellska, 

Resursenheten - 1 14 SMÅK 

VT Cultus åk 2 3 50 SMÅK 

VT Gröna Dalenskolan 9 2 30 FHM  2

VT Österbyskolan 7 1 15 FHM 

VT Yrkesplugget åk 2 1 24 FHM 

VT 

Lundellska, 

Resursenheten - 1 14 FHM 

VT Kunskapsgymnasiet åk 1 3 38 FHM 

VT Thunmanskolan 7 3 42 FHM 

HT Gransäterskolan 8 4 50 FHM 

HT 

Uppsala 

musikklasser 8 12 168 FHM 

HT Gränbyskolan 8 10 138 FHM 

HT 

Gluntens 

Montessoriskola 8 5 66 SMÅK 

HT Örsundsbroskolan 8 3 40 SMÅK 

HT 

Internationella 

gymnasiet åk 1 4 58 SMÅK 

HT Fridegårdsgymnasiet åk 2 2 30 SMÅK 

2 FHM: Folkhälsomyndighetens hivpreventiva statsbidrag finansierade genomförandet av dessa insatser. 

 



 

Totalt

: 23 skolor  

130 

baspass 

1720 UUV

 3  

 

Sexualupplysning på fritidsgården 

Sedan tidigare år har RFSU Uppsala informatörer som är utbildade i metodmaterialet 

“När ska vi snacka sex och relationer?”, som är särskilt framtaget för att fungera för 

förutsättningarna på fritidsgården. Informatörerna besökte under året 4 olika 

fritidsgårdar i länet, och träffade sammanlagt 44 unga och unga vuxna. RFSU 

Uppsalas verksamhet på fritidsgårdar sker i samarbete med Smittskyddsenheten i 

Region Uppsala, som tidigare år har bidragit med 40 exemplar av metodspelet 

“Snabbis”. Metodspelet delas ut till fritidsgårdspersonalen i samband med att RFSU 

Uppsalas informatörer besöker fritidsgården..  

 

 

Sammanställning av bokningar av fritidsgårdspass 2018 

Term

in Fritidsgård 

Antal 

besökare 

VT Fritidsgården K5 10 

VT Slottsgården 9 

VT Café Genomfarten 15 

VT Café Colorful 10 

Totalt

: 4 fritidsgårdar 44 UUV  4

 
 

 

 

3 UUV står för unga och unga vuxna. 
4 UUV står för unga och unga vuxna. 

 



 

 

Sexualupplysning på lättare svenska 

RFSU Uppsalas verksamhet Sexualundervisning på lättare svenska har funnits i 

snart tre år. Projektet härstammar från RFSU Göteborg som tog fram 

metodmaterialet Sexualundervisning på Lättare svenska under tre år. RFSU Uppsala 

startade upp verksamheten i mars 2016. 

 

 

RFSU:s kortsiktiga mål med sexualundervisning på lättare svenska är vetskap om: 

· Ökad gränssättning och egenmakt när det kommer till sexualitet och sexuell 

hälsa. 

· Ökad kommunikationsmöjlighet kring den egna kroppen och sin sexualitet. 

· Ökad förståelse för hur kroppen och kön fungerar. 

· Ökad kunskap om var inom det svenska sjukvårdssystemet hen kan vända sig 

med sina frågor kring sexualitet och säkrare sex. 

· Minskad risk för överföring av STI samt förmodad minskning av oönskade 

graviditeter. 

 

Målet inom projektet var 2018 

Ökad kunskap om säkrare sex, hiv/STI, normer och sexualitet hos 200 unga och 

unga vuxna på språkintroduktionsprogram i Uppsala län. 

 

Informatörerna 

Under 2018 genomfördes en utbildning i metodmaterialet Sexualundervisning på 

lättare svenska över två kvällar och en heldag, 6 feb, 8 feb och 10 feb med 10 

informatörer. Utöver detta har ingen nätverksträff för enbart dessa informatörer 

anordnats utan alla informatörer har träffats tillsammans med basverksamheten. 

Projektet har idag 28 informatörer som är aktiva.  

 

Hur många träffade vi på lättare svenska-passen?  

 



 

Under 2018 träffade RFSU Uppsala 318 unika elever. Alla eleverna träffade vi tre 

gånger med en veckas mellanrum. Totalt har vi genomfört 69 lättare svenska-pass.  

 

Sammanställning av bokningar av baspass 2018 

Datum Skola åk Antal pass 

Antal 

elever Projekt 

VT Ekebygymnasiet Sprint 6 28 FHM 

VT Fyrisskolan Sprint 18 110 SME 

VT 

Sjögrenska 

gymnasiet Sprint 3 19 SME 

VT SPRINT-gymnasiet 

Sprint 

analfabeter 24 90 SME 

HT SPRINT-gymnasiet Sprint 18 71 SME 

Totalt: Fyra skolor  69 pass 318 elever  

 

Organisationen Tjejers Rätt i Samhället (TRIS) har RFSU Uppsala startat ett 

samarbete med 2017 som går ut på att projektledaren träffar tjejer som deltar i TRIS 

läxläsning och pratar med de unga om sex och relationer. TRIS i sin tur håller 

föreläsning för RFSU:s informatörer om heder, kontroll och våld. Dock har TRIS inte 

hållit en fortbildning för RFSU under 2018 men vi ser ändå att detta samarbete 

fortsätter under 2019. Totalt träffade Maria Hyllengren tjejerna vid två tillfällen under 

maj månad. 

 

Vad tycker eleverna om RFSU Uppsalas lättare svenska-pass? 

Nedan kommer en sammanställning från vad eleverna tyckte om 

sexualundervisningen på lättare svenska. 109 personer från SPRINT svarade på 

frågorna. 
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78 % svarar "mycket bra" eller "bra" på frågan hur de tycker att RFSU:s information 

var. Av de personerna som svarade mycket dåligt eller dåligt skrev även eleverna att 

informationen var lätt, tråkig, inte viktig men även hjälper mig, som kommentar skrev 

de ytterligare “Man vet några saker”, “Man ska prata formellt språk”, “Det var tråkigt” 

och “RFSU berätta mycket, de andra eleverna intressant”.  

 

Här bredvid ser ni valen av de 

kompletterande orden och de orden de 

flesta valde. Eleverna fick välja flera ord 

men i diagrammet ser ni endast ett ord 

för att göra diagrammet mer tillgängligt. 

Sju personer valde ord som dåligt, 

5  
1 - 3%, 2 - 7%, 3 - 12%, 4 - 18%, 5 - 60% 
 

 



 

tråkigt, jobbigt och inte viktigt, kommentarer från eleverna var “Ni har inte riktigt 

aning om allt ni sa. Jag höll inte med en del information som ni sa” och “Jag vet inte 

RFSL förut men nu vet jag det är bra och dåligt på nåt sätt.” Från 2017 ser vi inte en 

större förändring utan ungefär samma fördelning bland orden skedde även 2016 och 

nu 2018. 

 

På frågan Vill du veta mer om någonting? svarade 15 personer följande:  

● Det går bra om vi prata mer om hur man kan ha kontakt med människor 

● Vill veta mer om könsorganer och mer sjukdomar lit djupare 

● Jag vill veta om en kille och en tjej sex. Inte gay! Jag (vi) är inte gay så vi vill 

veta om sex man och kvinna. Det är jobbigt för mig RFSL annars tack för info! 

Hej! 

● Human sexuell 

● Vad kallas gamla ordet på runka? 

● Jag vill veta mer om runka. 

● Hur man kan inte gravida? När man kan venta 3 till 4 år? Vilken medicin 

bättre? 

● Jag tror jag behöver mer 

● Jag behöver mer sådant 

● Kan man lita på hemsidor? 

● Kan vi prata mer om trans sexualitet? 

● Jag vill veta mer om runka 

● Hur kan man sex med någon? Vad är viktigt att man vet från en tjej? 

● Hur många människor har i sverige hiv? 

 

 

 



 

Utvärderingen utökades med en fråga om Vad har du lärt dig om?, här kommer 

svaren: 

 

 

SFI-personal 

Sexualundervisning på lättare svenska möter en stor efterfrågan både hos lärare 

och övrig personal. Vår undervisning ska ses som ett komplement av lärarnas 

undervisning men våra samtal med lärarna har visat på stor okunskap kring att prata 

med eleverna om sexualundervisning därför tyckte vi att det behövdes en extra 

insats för lärare under 2018.  

RFSU Uppsala hörde av sig till både SPRINT och SFI-lärare under hösten 2018 och 

SFI-lärarna såg mycket positivt på att delta i en insats. Därför valde RFSU Uppsala 

att endast satsa på SFI-personalen denna gång.  

 

Mål 

RFSU Uppsala vill under verksamhetsåret stärka förutsättningarna för 20 stycken 

lärare på Svenska för invandrare (SFI) och Språkintroduktionsprogrammet (SPRINT) 

att bedriva samtal om säkrare sex, hiv/STI, ömsesidighet, normer och sexualitet med 

personer i Uppsala län som nyss kommit till Sverige. 

 

 

 

 

 

 



 

Antal lärare som har varit med under utbildningsinsatsen av RFSU Uppsala. 

 

Sammanställning av deltagare på SFI-personal utbildningen 

Datum Skola Antal pass 

Antal 

lärare Projekt 

HT 

Linné 

Vuxenutbildning 2 13 FHM 

HT Hermods 2 3 FHM 

HT Folkuniversitetet 2 2 FHM 

HT Lernia 2 3 FHM 

Totalt: Fyra skolor 

2 

pass/person 21 lärare  

 

Före utbildningen fick alla deltagare genomföra en kunskapsenkät, denna 

genomfördes för att se om SFI-lärarna hade lärt sig mer om sexuell och reproduktiv 

hälsa och rättigheter. Enkäten bestod av påståenden som lärarna sig ta ställning till 

om de var sant eller falskt. Enkäten bestod också i att se var lärarna tipsade elever 

att vända sig för testning av könssjukdom samt var en kan söka bra information om 

kroppen, sex och relationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Före utbildningen Efter utbildningen 

Före utbildningen Efter utbildningen 

 

Slutsatsen som vi kan se från kunskapsenkäten är att kunskapen om slemhinnor och 

testning var relativt hög hos SFI-personalen. Det var jämnare siffror efter 

utbildningen gällande slemhinnorna i penisens urinrör, anal, slidan och svalget där 

nästan alla svarade rätt.  

 

Utvärdering av utbildningsinsatsen 

Andel lärare som uppger att de upplever ökad trygghet och kunskap gällande att 

bedriva samtal om säkrare sex efter RFSU Uppsalas utbildningsinsats var en 

indikator. Svaren hos deltagarna ser ni här nedan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andel lärare som uppger att de har lärt sig nya metoder för att bedriva samtal om 

säkrare sex efter RFSU Uppsalas utbildningsinsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsatsen som vi kan se är att SFI-lärarna har fått mer kunskap och känner sig 

tryggare kring att prata om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. De har även 

fått mer metoder för att genomföra undervisningen och många tror även på sin 

förmåga att ha sexuelundervisning med sina elever i framtiden. Mycket glädjande 

resultat! 

 

Samhällskommunikatörerna 

RFSU Uppsala har utifrån ett behov fått ett bidrag från Smittskyddsenheten i Region 

Uppsala för att genomföra en utbildning för samhällskommunikatörer kopplade till 

Arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala län.  

 

Målet 

Stärka förutsättningarna hos samhällskommunikatörerna i Uppsala län att bedriva 

samtal om sex och relationer och hur man kan prata om säkrare sex, hiv/STI, normer 

och sexuell hälsa på ett inkluderande sätt.  

 

 

 



 

Kunskapsenkäten 

Samhällskommunikatörernas resultat i undersökningen var:  

  

Före utbildningen Efter utbildningen 

Medelvärde 13 rätt svar  Medelvärde 15 rätt svar 

Medelvärde 4 fel Medelvärde 2 fel 

  

Resultatet från kunskapsenkäten var svårt att se en betydande ökning i kunskapen 

hos samhällskommunikatörerna, många var väldigt pålästa innan utbildningen. De 

frågor som de flesta svarade fel på var om en person som har hiv måste berätta att 

den har hiv för alla som personen har sex med. Detta förmodligen för att lagen är ny 

att med en läkares tillåtelse tillsammans med låga virusnivåer så behöver inte 

personen berätta för andra den har sex med att den har hiv. Denna fråga var också 

den som de flesta svarade rätt på efter utbildningen vilket visade att de både hade 

förstått frågan och att de lärt sig om hiv på utbildningen.  

 

Utvärdering 

 1.    Upplever du att utbildningen gav dig ökad kunskap om sexualitet, normer och 

sexuell hälsa? 

  

Alla svarade att de upplevde att de hade fått ökad kunskap om sexualitet, normer 

och sexuell hälsa.  

- Jag har lärt mig hur jag ska ta upp frågorna eller hur kan jag börja och prata 

med de. 

 

2.    Upplever du att utbildningen gav dig bättre verktyg/ökad beredskap för att 

samtala om sexualitet? 

  

Alla sju svarade att de upplevde att utbildningen gav dem bättre verktyg/ökad 

beredskap att samtal om sexualitet.  

 



 

  

- Vi har lyft vikten av att prata generellt, inte specifikt om sexuell 

hälsa/sexualitet. Att ge information och inte utge oss av att vara experter. 

Hänvisa till rätt instans! 

  

  

3.    Kommer du använda några av utbildningens metoder? 

  

Alla personer svarade att de kommer använda utbildningens metoder så som 

tankekarta, frågelåda, rödljus-metoden och filmer från Upplysning på olika språk 

(UPOS). 

  

- Väldigt bra metoder som kan göra jobbet lättare 

- Filmerna, bilderna, övningarna och diskussioner - allt är användbart i 

grupperna! 

- De väldigt bra/man kan börja med första film som passar hela gruppen och 

den är allmänt. 

 

 

Externa föreläsningar 

Smittskyddsenhetens STI-dag genomfördes i mars och oktober där RFSU Uppsala 

deltog vid båda tillfällen genom att visa metoder för att prata om STI:er med unga. 

50-60 personer deltog vid båda tillällena.  

 

Genusstudenter från USA deltog i en föreläsning i lustanatomi i februari och 

september, föreläsningen är ett återkommande inslag i deras kurs om genus i 

skandinavien. Föreläsningen döptes till “Pussypedia and Dicktionary” och baseras 

på skrifterna med samma namn. Denna föreläsning har de beställt från RFSU 

Uppsala vid fem tillfällen. 17 personer deltog vid båda tillfällena.  

 

 



 

En heldagsföreläsning genomfördes på Blåsenhus, Uppsala Universitet som en del 

av Lärarlyftet som är en satsning från skolverket. Matilda och Amanda höll i 

föreläsningen och 20 personer deltog från olika platser i Sverige.  

 

Studentsamarbeten 

Under 2018 skrev Tekla Tell och Linnéa Hjorte masteruppsats för RFSU Uppsala 

och RFSU Stockholm. Studenterna kollade på “Ungdomars sexuella self-efficacy och 

kunskaper om säkert sex - prediktion av sexuella riskbeteenden och effekter av 

sexualundervisning”. Studien undersöker förklaringsvärdet av faktorerna self-efficacy 

och kunskap om säkert sex i relation till sexuella riskbeteenden, samt om RFSUs 

sexualundervisning kan påverka dessa faktorer. Resultaten visade att sexuell 

self-efficacy i form av tilltro till sin förmåga att kunna säga nej visade sig predicera 

färre riskbeteenden, medan sexuell self-efficacy i form av självhävdande predicerade 

fler. Deltagarnas sexuella self-efficacy var högre efter sexualundervisningspasset. 

Kunskap hade ingen effekt på riskbeteenden och påverkades inte av 

undervisningen, vilket delvis skulle kunna bero på takeffekter. 

 

 

 


