
De etiska riktlinjerna för sexualfostrare 

Sexualundervisning är ett område som kan vara såväl inspirerande som utmanande. För 
att sexualfostrare ska kunna hålla en god nivå på undervisningen vill vi lyfta fram etikens 
betydelse.  

Sexualundervisning handlar om att ta upp olika aspekter av sexualiteten med målet att 
öka deltagarnas sexuella hälsa, välmående och självkänsla. Undervisningen ska stöda 
deltagarna i deras sexuella utveckling och respekten för varje människas unika 
sexualitet. Bra undervisning görs genom dialog och interaktion, så deltagarna har en 
aktiv roll. Viktigt är också att ge kunskap och förmåga, stärka deltagarna och lyfta fram 
det positiva i sexualiteten. 

Målgruppen för sexualundervisning är människor i alla åldrar och olika livssituationer, 
enskilt eller i olika slags grupper. 

För sexualfostraren innebär etik förmågan att granska sina egna attityder kring 
sexualitet och hur ändamålsenligt undervisningens innehåll och upplägg är. De etiska 
riktlinjerna lyfter fram viktiga principer kring ansvar, sexualfostrarens och deltagarnas 
roll och vad som skapar trygga ramar för undervisningen. Med riktlinjerna vill vi också 
stärka sexualfostrarens roll och möjlighet att göra ett kvalitativt jobb. 

Sexualfostraren ska beakta FN:s mänskliga rättigheter och WAS sexuella rättigheter i 
undervisningen, samt följa lagen. Hen ska även vara bekant med WHO:s och BZgA:s 
Standards for Sexuality Education in Europe.  

Etiska principer 

Jämlikhet och rättvisa 

Alla människor är jämlika. Var och en har rätt att vara den hen är och att bli behandlad 
jämlikt och rättvist i sexualundervisning. 

Rätt att delta 

Alla har rätt att aktivt ta del i sexualundervisning, men också att låta bli att aktivt delta 
i interaktionen i undervisningen. 

Sexualundervisning som holistiskt beaktar deltagarens individualitet och livssituation 

All sexualundervisning anpassas till den individ eller grupp som deltar och till deras 
behov. 

Rätt till personlig integritet 

Alla har rätt till personlig integritet i sexualundervisningen – sexualfostraren lika väl som 
deltagarna. Sexualfostraren är ansvarig för att nivån hålls på ett professionellt plan och 



att ingen känner sig utsatt eller sårbar på grund av att man blivit alltför personlig, eller 
känner sig obekväm på grund av att sexualfostraren delat med sig alltför privat 
information.  

Stereotyper och myter ska tas upp och avfärdas 

Sexualundervisning ska gå igenom stereotyper och myter gällande sexualitet och kön, 
och genom att presentera fakta avfärda dem. 

Varje människa ses som en unik person 

Varje människa har personliga behov och erfarenheter, liksom en individuell sexualitet. 
Detta ska respekteras. 

Frihet och möjlighet att vara dig själv och känna dig stolt över det, utan rädsla för att 
bli utsatt för våld, skam, diskriminering eller att bli övergiven 

Sexualfostraren ska vara respektfull mot deltagarna, men är också ansvarig för att 
undervisningen formas så att deltagarna är respektfulla mot varandra. 

Sexualfostrarens relation till sitt arbete; att upprätthålla professionaliteten, välmåendet 
i arbetet, säkerheten 

Sexualfostraren är ansvarig för att hålla sin kunskapsnivå uppdaterad och baserad på 
fakta, och för att följa de etiska riktlinjerna. 

Författare Susanna Ruuhilahti och Suss Åhman 

De etiska riktlinjerna är ursprungligen skrivna för professionella på det sexologiska 
arbetsfältet, men har här förklarats och anpassats för att passa skolpersonal och andra 
som håller sexualundervisning. 


