
Sexualundervisningen
Den obligatoriska sexualundervisningen i skolan är under lupp.

RFSU följer forskningen på området, bedriver en kunskapsbaserad

sexualupplysning och driver politik för att alla unga i Sverige ska nås

av en allsidig sexualundervisning. En allsidig sexualundervisning som

fokuserar på människors sexualitet och dess verkan i samhället –

en undervisning  som förbättrar den sexuella hälsan, verkar för goda

relationer, främjar jämlikhet och jämställdhet och förebygger våld.

Frågor som kommer att  avhandlas under veckan är:

Vad krävs för en kunskapsbaserad och allsidig
sexualundervisning? Vad ska den innehålla?

RFSU i Almedalen 2019
RFSU är på plats under hela Almedalsveckan och i år kommer vi ha 

särskilt fokus på sexualundervisningen. Vi kommer att arrangera
ett antal egna seminarier men deltar också i andras seminarier.

HAMNEN

JODA BAR



Frukostseminarium kl 09.00-10.00

VARFÖR BRISTER SKOLANS SEXUALUNDERVISNING?

Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen 
2018 visar att omfattning och kvalitet skiftar inom och mellan skolor. Den 
visar även på brister i styrning och behov av kompetensutveckling. Hur kan 
vi säkerställa att alla elever får en bra och likvärdig sexualundervisning?

Moderator: Hans Olsson, sakkunnig, RFSU
Panel: Jennie Gustafsson, ordförande,Sveriges Elevråd, SVEA, | Per-Arne 
Andersson, chef, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL |
Linus Sköld, riksdagsledamot, utbildningsutskottet, Socialdemokraterna | 
Kristina Axén Olin, Riksdagsledamot, utbildningsutskottet, Moderaterna | 
Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen

Lunchseminarium kl 11.30-12.30 (lunchwrap från kl 11)

VARFÖR MOTSÄTTER SIG NATIONALISMEN
OCH HÖGERRADIKALA SEXUALUNDERVISNINGEN?

Men inte bara den: abort, preventivmedel och hbtq-personers rättigheter 
ifrågasätts idag. Det finns en strömning mot alltmer värdekonservativa 
idéer och ett nytt politiskt landskap ses i Sverige och Europa. Vilka står för 
motståndet, vad vill de och framför allt, vad kan vi göra för att bemöta dem?

Moderator: Hans Linde, förbundsordförande, RFSU
Panel: Christer Mattsson, föreståndare, Segerstedtinstitutet | Daniel 
Poohl, chefredaktör, Expo | Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare, 
Kvinna till Kvinna | Emilie Weiderud, policyrådgivare för sexuell och repro-
duktiv hälsa och rättigheter, SRHR, Svenska Kyrkan

Eftermiddagsseminarium kl 13.30-14.30

HUR LIGGER SVENSKARNA IDAG?
OM SEXUALVANOR, JÄMSTÄLLDHET OCH HÄLSA.

Seminariet utgår ifrån en ny nationell enkätundersökning som Folkhäl-
somyndigheten gjort. Sexualiteten har en central roll för människors
välbefinnande. Hur ser den sexuella hälsan ut? Hur påverkar den nya

kunskapen samhällets insatser för att öka sexuell och reproduktiv jäm-
ställdhet och jämlikhet?

Moderator: Anna-Karin Johansson, generalsekreterare, RFSU
Panel: Pelle Ullholm, sexualupplysare, RFSU | Johan Carlson, generaldi-
rektör, Folkhälsomyndigheten | Sofia Hammarström, utvecklingsledare, 
Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Eftermiddagsseminarium kl 15.00-16.00

HUR KAN SKOLAN BRYTA DESTRUKTIVA
MASKULINITETSNORMER?

Skolan har ett uttalat ansvar för att främja jämställdhet och att motverka 
könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Vilken 
kunskap om maskuliniteter finns i skolan? Hur når vi fram till och bemöter 
killar, när vi talar om jämställdhet och normer? Vilka eventuella hinder finns?

Moderator: Anna-Karin Johansson, generalsekreterare, RFSU
Panel: Pelle Ullholm, sexualupplysare, RFSU | Alan Ali, ordförande, MÄN | 
Josefine Fälth, andra vice ordförande, Sveriges Elevkårer | Pontus Bäck-
ström, utredningschef, Lärarnas Riksförbund | Ingrid Essegård, undervis-
ningsråd, Skolverket

Heta stolen kl 16.15-16.30

HUR KAN VI HÅLLA EN HÖG OCH JÄMN KVALITET
PÅ SEXUALUNDERVISNINGEN? 

Hur ska regeringens löfte om att sexualitet och relationer ska bli obligato-

riskt på lärarutbildningen genomföras? Hur kan forskning om sexualunder-

visning förbättras?

Moderator: Hans Linde, förbundsordförande, RFSU
Panel: Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Soci-
aldemokraterna

Mingel kl 16.30-18
RFSU bjuder på mingelmat, trevligt nätverkande, quiz och ett urval

av våra produkter samt tidningen Ottar.

program för Onsdag den 3 juli, Joda bar:
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