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Abstract 
 

Intentionen med denna studie är att ta reda på sex- och samlevnadsundervisningens 

utformning på grundskolans senare del samt hur rektorn och läraren förhåller sig till 

ämnet.  Studien visar att de flesta lärare från samtliga ämneskategorier är positivt 

inställda till ämnet sex och samlevnad. Detta oavsett om man undervisar i ämnet eller 

inte. Många lärare i undersökningen som inte bedriver någon form av sex- och 

samlevnadsundervisning kan även tänka sig att samarbeta med lärare som undervisar 

detta ämne. Det är rektorns ansvar att se till att man arbetar ämnesövergripande. 

Rektorerna i undersökningen har gett förtroendet till främst NO-lärarna att se till att 

styrdokumentens mål uppfylls. Oftast förläggs sex- och samlevnadsundervisningen till 

år 8 enligt denna studie och man lägger tyngdpunkt på fakta som bl.a. behandlar 

kroppens fysiologiska förändringar. Vår undersökning visar också att de medverkande 

lärarna inte är på det klara med om det finns någon handlingsplan eller arbetsgrupp 

som inriktar sig på ämnet sex och samlevnad. För att hålla sig uppdaterade vänder sig 

lärarna i studien sig till medier, skönlitteratur och RFSU:s hemsida. Någon fortbildning 

kring ämnet sex och samlevnad har dock inte lärarna medverkat i. Däremot sker det en 

kontinuerlig utbildning på skolan gällande värdegrunden för att få ett verktyg till att 

eleverna bl.a. ska utveckla hänsyn och respekt. Rektorerna är förövrigt positivt 

inställda till fortbildning då de anser att det gäller att följa med i utvecklingen. Ibland 

används externa organisationer till hjälp i undervisningen. Vår undersökning visar att 

det oftast är ungdomsmottagningen som ställer upp med den hjälpen. Rektorerna och 

lärarna tycker att det ibland är bra att någon utomstående informerar om ett delområde, 

dels för att lärarna kanske inte är så insatt inom ett visst område och dels kan en 

utomstående ge inspiration. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Olika undersökningar lyfter fram olika problem som kan göra det svårt för skolan att se 

till att alla elever får en likvärdig och relevant sex- och samlevnadsundervisning. Ofta 

saknas det en tydlig styrning från skolledningen samt att läroplanens otydlighet gör att 

ämnet sex och samlevnad har en tendens att hamna ”mellan två stolar”.  Därmed ställer 

det större krav på skolan att i en öppen dialog diskutera hur eleverna på skolan skall få 

en tillförlitlighet och kunskap om ämnet sex och samlevnad. Det gäller att hitta en 

balans i undervisningen så att nivån anpassas efter elevernas mognadsgrad. Eleverna 

skall också lära sig att agera enligt svenska samhällets värdegrund för att utvecklas till 

goda medborgare. 

 

Intresset till ämnet sex och samlevnad väcktes vid en tvådagars kurs förra året med 

temat sex och samlevnad i skolan. På kursen fick vi möjlighet att träffa aktiva lärare, 

personer från olika organisationer och ungdomsmottagningen som gav oss en ordentlig 

inblick i hur det ser ut i dagens skola och samhälle. Denna kurs var endast några få 

förunnat, nämligen för de som läste till lärare med inriktning biologi. Under vår 

utbildning har vi även haft verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Där har vi, ur vår 

synvinkel, iakttagit problematik som kan finnas kring detta ämne. Ett exempel är att 

läraren inte alltid utgår från vad eleverna verkligen vill få ut av sex- och 

samlevnadsundervisningen utan undervisningen blir mer probleminriktad.  Det gäller att 

lärarna har förmågan att sätta sig in i elevernas situation i dagens komplexa samhälle. 

Det som händer ute i samhället speglar även av sig på skolmiljön, det är ingen sluten 

värld. Efterhand som bilden utvidgades för oss om hur det såg ut i skolans värld 

gällande ämnet sex och samlevnad, desto större växte sig intresset. I vår undervisning 

uppstod en nära kontakt med eleverna som, i alla fall vi, inte har upplevt tidigare. För att 

ytterligare fördjupa vår kunskap inom detta område genomfördes samtidigt en fem 

poängskurs på högskolan samt en utbildning hållen av Riksförbundet för sexuell 

upplysning, RFSU.  
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1.2 Syfte 

Intentionen med denna studie är att ta reda på sex- och samlevnadsundervisningens 

utformning på grundskolans senare del samt rektorns och lärarens förhållningssätt till 

ämnet. 
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2. Litteraturgenomgång 
Det historiska perspektivet inleder litteraturgenomgången, för att så småningom ledas in 

på vad som har gällt och framkommer i handledningar, läroplaner och kursplan. 

”Arbetet med de historiska perspektiven ger förståelse för den tid som är idag och är på 

så sätt sammanhangsskapande” (Skolverket 2000, s. 81). Därefter presenteras olika 

undersökningsresultat över hur sex- och samlevnadsundervisningen ser ut på grund-

skolan idag samt hur man kan åstadkomma en bra sex- och samlevnadsundervisning. 

Regeringens folkhälsomål gällande ämnet sex och samlevnad presenteras också i 

korthet. 

 

 Johansson och Svedner (2001) anser att det är brukligt att börja med läroplaner mm. för 

att sedan koppla det till uppgiften men vi väljer här att inte göra det. Genom att börja 

med det historiska perspektivet tycker vi att man bygger upp förståelsen till 

dokumentens innehåll och utformning.  Innan historiska perspektivet inleds är det behov 

av att förklara vad ”veneriska sjukdomar grasserade” är uttryck för.  Veneriska sjuk-

domar betyder att det gäller sexuell överförbar smitta eller sjukdomar  och grasserade 

åsyftas till att sjukdomen spreds vidare mellan människor.  

 

2.1 Den svenska sexualupplysningens utveckling  

Synen på sexualiteten har varierat genom tiderna, enligt Ådin (2005) från en fördomsfri 

syn där sexualiteten gällde bägge könen, till enligt Centerwall (2000), en problemi-

nriktad inställning. Vidare menar Centerwall att olika föregångsmän efterhand har insett 

hur viktigt det är med sexualitetsfrågor. Detta har så småningom lett till att sex och 

samlevnad tas upp i skolan enligt Centerwall. Eftersom samhället ständigt är 

föränderligt leder detta också till att människor påverkas. Man förändrar sina tankesätt 

och inställningar, för att anpassa sig till den nya kunskapen. De normer och regler som 

finns i samhället speglar också av sig inom skolvärlden.  

 

En viktig aspekt som vi tar upp i sexualupplysningens utveckling är användandet av 

preventivmedel. Det man ska ha i åtanke är att det inte alltid har varit accepterat att 

använda skydd. Ofta hade man en ambivalent inställning till det (Centerwall, 2000), 

dels var det bra att kunna skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar, STI, samtidigt 
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som man ansåg det som förbjudet. Man skulle stå för sina handlingar och inte leva i 

otukt.  

 
De första kända föreläsningarna om sexualkunskap gjordes av Carl von Linné på 1770-

talet, som handlade om ”Sättet att tillhopa gå” (Centerwall 2000, s. 23). Sexuallivet 

skildrades ”som en förlustelse och ett sött nöje” (s. 23). Linné konstaterade att detta 

ansågs gälla bägge könen, att kvinnan också vid sexuell stimulering blir ”wåtaktigt af en 

tilflytande wätska” (Ådin, 2005). Nikell (2005) åsyftar att under denna tid trodde många 

att det t.o.m. kunde vara så att kvinnorna hade större sexuell lust än männen. Centerwall 

(2000) menar, vare sig det var så eller inte, så var behovet av information stort under 

denna tid då veneriska sjukdomar grasserade och spreds vilket i sin tur krävde bot.  

 

2.1.1  Problematiserad sexualsyn  utvecklas 

Enligt Centerwall (2000) ändrades sedan synen på sexualitet under 1800-talet, från att 

ha varit ganska liberal, till kravet på att folket skulle vara anständiga och ha 

självkontroll. Akademiker och präster försökte ha uppsikt över folket genom att tukta 

dem till att leva anständigt. Fokus lades på att problematisera och frågor som t.ex. 

handlade om onani tystades ner. Centerwall menar vidare att det vid 1800-talets slut och 

i början på 1900-talet fördes ett meningsutbyte. Detta berörde den riskfulla sexualiteten 

samt den mer öppna attityden, t.ex. att informera om preventivmedel.  Följden av debat-

ten ledde till att det bildades en ny syn på sexualiteten. Enligt Centerwall (2000) var en 

av banbrytarna vid den här tiden Karolina Widerström. Hon var den första svenska 

kvinnliga läkaren och förmedlade kunskaper om sexualhygien i några flickskolor. Hon 

förmanade också flickorna till att vänta med en för tidig sexdebut. Centerwall (2000) 

menar att det även lades vikt vid hur fortplantning gick till och hur könssjukdomar 

kunde förhindras. Maj-Briht Bergström-Walan (2000) anser att Karolina Widerström 

dessutom betonade hur fin kärleken och sexualiteten kunde vara och att man skulle 

inrikta sig på detta innan man tog upp problemen.  

 

En annan person som verkade provokativt under tidigt 1900-tal var Hinke Bergegren. 

Enligt Pettersson (2004) drev han en kampanj för upplysning om preventivmetoder. 

Bergegren höll bl.a. föredrag som handlade om kärlek utan barn dvs. att de som inte 

ville ha några barn skulle använda preventivmedel. Det preventivmedel som avsågs 
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gälla var kondom men även, vilket man trodde, ett spermiedödande preparat i form av 

kulor av kakaosmör. Detta ledde enlig Pettersson (2004) till att ”Lex Hinke” dvs. en 

preventivmedelslag tillkom och det blev förbjudet att sprida information och dela ut 

kondomer. Centerwall (2000) är av den åsikten att vid denna tid härjade de veneriska 

sjukdomarna och synen på att vara ogift med barn var förödande. Detta diskuterade 

riksdagen ifall skolorna borde få till uppgift att upplysa om. Man avslog förslaget men 

trots utfallet startade det i några skolor på 1920-talet undervisning om sjukdomarna och 

om könslivet. Det började också ges ut handledningar och skrifter som handlade om hur 

man skulle sköta sin sexualitet och hygien.  

 

Under den här tiden rådde depression och stor arbetslöshet vilket bl.a. ledde till att 

födelsetalet sjönk på 1930-talet (Skolverket, 2000). Den svenska regeringen uppfattade 

detta som ett problem eftersom de ansåg att det var nödvändigt med en befolkni-

ngsökning för att tillgodose samhällets behov. Synen på familjepolitiken ändrades och 

man främjade tidig familjebildning och en bekräftelse för den sexuella lusten infann sig. 

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, bildades av Elise ”Ottar” Ottesen-Jensen 

1933 enligt Centerwall (2000). ”Ottar” hade innan bildandet av RFSU upplyst folket i 

tio år om sexualitet i Sverige och detta hade stött på hårt motstånd från polis, läkare och 

skola. Under en tid när aborter ökade hjälpte inte endast preventivmedelslagen kvinnor 

att avstå från sex.  Fosterfördrivningslagen, dvs. lagen om abort, borde också ses över 

ansåg ”Ottar”. Centerwall (2000) menar att formen för en modern sexualsyn började ta 

fart. Bl.a. påverkades lagstiftningen, vilket t.ex. ledde till att förbudet mot att sprida 

information om preventivmedel slopades år 1938. Pettersson (2004) skriver att då int-

rädde också ett avskaffande av abortlagen men den kom att tillämpas restriktivt. Abort 

var endast till för kvinnor som exempelvis var sjuka eller hade blivit våldtagna, vilket 

ledde till fortsatt illegal abort för många.  

 

2.1.2 Sexualundervisningens inträde i skolan 

Enligt RFSU (2005) var folkskolan den första skolform att införa en frivillig 

sexualundervisning i skolan 1942. Centerwall (2000) skriver att vid den här tiden och 

under ett par år framåt drevs en kraftig debatt. Denna handlade om hur skolan skulle 

ställa sig till frågan om att ha sexuella relationer fast man inte var gift. Detta kritiserades 

av RFSU och Socialstyrelsen. 1945 kom därför den första utgivna lärarhandledningen 
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angående sexualfrågan, men den avsågs endast gälla vuxna. De unga skulle fortfarande, 

enligt handledningen, hålla på sig under uppväxten.  

 

Enligt Centerwall (2000) gjordes det flera undersökningar i Sverige om det sexuella 

samlivet under 1940-talet. I en av dem ansåg tre fjärdedelar av det svenska folket att 

skolan borde ha till uppgift att ge undervisning om bl.a. könssjukdomar. Detta ledde så 

småningom till att sexualundervisningen i skolan blev obligatorisk år 1955. Skolö-

verstyrelsen gav i samband med detta även ut en ny handledning som informerade om 

pubertet, kroppsutveckling samt upplysning om ett etiskt förhållningssätt till sexua-

liteten. Med andra ord kan man säga att man hade en viss förståelse för ungdomarnas 

behov av att vara sexuellt aktiva men samtidigt förbjöd man dem att uttrycka den. 

Handledningen mottogs med skepsis och utsattes för mycket kritik. Vidare framhåller 

Centerwall (2000) att man var tvungen att acceptera att ungdomar borde få ha ett 

sexuellt liv samt att det skulle gälla båda könen. Den starka kritiken ledde till att det i 

mitten av 1960-talet tillsattes en statlig utredning rörande sex- och samlevnadsfrågor i 

undervisnings- och upplysningsarbetet, USSU. Den hade till uppgift att kartlägga vilka 

mål och vilket innehåll som skulle förekomma i undervisningen. Centerwall (2000) 

anser att utredningen sedan ledde till att Sveriges största sexualvaneundersökning 

genomfördes, med början år 1964. Denna var sedan grund till den handledning för 

samlevnadsundervisningen som Skolöverstyrelsen gav ut 1977. Skolan skulle härmed 

inta en neutral ställning beträffande ”föräktenskapliga sexuella relationer” (s. 27) och i 

och med detta hade skolan inte rätt att lägga sig i om människan valde att bejaka sin 

sexualitet eller inte. Centerwall lyfter fram några rader i handledningen: 

 
Med hänsyn till många ungdomars personliga situation skall samlevnadsundervisningen ta 

upp frågor som rör det sexuella samliv som förekommer hos en del av eleverna. Målet 

måste då vara att ge stöd och förståelse både åt de ungdomar som  ännu inte har några 

sexuella erfarenheter/…/och åt dem som har  haft  sin  sexualdebut/…/Båda  dessa  grupper  

måste  känna  att  de  är  respekterade  och  får  de kunskaper och den stimulans till 

eftertanke som de behöver (s. 27). 

 

I och med denna handledning avvecklades de sammandrabbningar om ”en kamp kring 

människans kropp och moral som pågått under mer än ett århundrade” (Centerwall 

2000, s. 28). Sexualiteten bejakades till att gälla både vuxna och ungdomar, dvs. alla 

ansågs ha rätt till att själva ta ansvar för sin sexualitet och sitt sätt att leva. Samtidigt 
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innefattades detta till att ha respekt för andra människors frihet och inte bruka våld mot 

deras integritet (Centerwall, 2000). Sundström (2000) menar att innebörden var att man 

skulle uppfatta ”att sexualiteten är en positiv kraft och har ett värde även för unga 

människor, under förutsättning att de kan ta ansvar och skydda sig mot oönskade 

graviditeter och könssjukdomar” (s. 22).  Centerwall (2000) citerar Lennerhed:  

 
…Tidens debatt kom att innebära ett ökat accepterande av ungdomssexualiteten. Skolans 

sexualundervisning utökades och den blev också alltmer liberal till sitt innehåll. De unga 

hade hävdat att den sexuella njutningen skulle få bejakas i högre grad…(s.27). 
 

Sundström (2000) menar att skolundervisningen skulle anpassas till olika nivåer. I 

biologin skulle det ingå frågeställningar om sexualitet, relationer, könsroller och 

känslor, dessutom skulle det integreras med övriga ämnen. 

 

Enligt Bergström-Walan (2000) påverkades dessutom öppenheten till sex under 1960- 

och 70-talen av bl.a. massmedia. Det resulterar exempelvis till att tidningen Expressen 

startar den första sexspalten 1968 (RFSU, 2005). Vidare menar Pettersson (2004) att 

medias sexualupplysning tog rejäl fart i och med att filmen Kärlekens språk visades 

1969. Detta var världens första film som visade samlag i närbild, vilket skapade starka 

protester bl.a. från kyrkan. Trots protesterna hindrades filmen inte från att spridas till 

andra länder. Detta ledde till att den sexuella öppenheten spreds och att pornografin 

introducerades. Denna utveckling ledde så småningom om till att det i skolan under 

1980-talet lades fokus på att informera om STI (Skolverket, 2000). Fortsättningsvis 

lades det på 1990-talet ”uppmärksamhet på sexistiskt språkbruk, sexuellt våld och 

bristen på jämställdhet mellan könen” (s. 54).  

 

I samhället idag har ungdomar en mer öppen syn och de unga räds inte av att fråga om 

sina funderingar (RFSU, 2004a). Attityden till sex har förändrats bland ungdomarna och 

enligt läkaren Annika Johnsson, som citeras av Munck (2005) ”är det mycket vanligare 

att de unga har sex första kvällen än det var på 1990-talet”. Hon menar vidare att 

sexlivet var lugnare samt att man var bättre på att använda skydd vid sexuell intimitet. 

Könssjukdomarna har också ökat och enligt en folkhälsorapport som Socialstyrelsen 

publicerat (2005) har exempelvis sjukdomen klamydia ökat bland ungdomarna. Sedan 

anmälningsplikten år 1989 har det högsta rapporterade antalet nya fall av klamydia skett 
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under år 2004. Enligt samma rapport har även fler människor utsatts för någon form av 

våld och hot.   

2.1.3 Sammanfattning av svensk sexualupplysnings utveckling 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att under århundraden har synsättet på 

sexualiteten varierat, från Linnés tid då det var en ganska liberal syn på sexualiteten, för 

att sedan förändras under 1800-talet till att vara mer kontrollerande. Under 1900-talet 

tog det dock åter en vändning mot den fördomsfria synen. Dels påverkades allmänheten 

av tidiga förespråkare och dels för att samhället insåg vikten med att kontrollera 

sexualiteten. Detta för att få bukt med de veneriska sjukdomarna och kontroll av 

nativiteten. Efter att sexualundervisningen blev obligatorisk i skolorna 1955, för att 

”sexualiteten måste begränsas och tyglas” (Skolverket 2000, s. 55) har det under senare 

decennier fram till idag intagits en mer bejakande syn på sexualiteten. Dvs. att man fick 

rätt att själv bestämma över sina egna behov samt ett utvecklande mot ett 

hänsynstagande till andras integritet.  
 

2.2 Styrdokument 
Styrdokumenten är till för att styra skolans verksamhet och det är regeringen som lägger 

fram läroplaner, programmål och kursplaner för grundskolan (Skolverket, 2005).  

Eftersom sexualundervisningen blev obligatorisk 1955 är det väsentligt att få en inblick 

i vad olika styrdokument har tagit upp sedan dess gällande sex och samlevnad. 

 

Innan styrdokumenten blev aktuella skrevs en handledning som skulle ge lärarna stöd i 

deras undervisning.  Handledningen innebar att skolan skulle förespråka avhållsamhet 

från sexuellt umgänge under uppväxttiden. 1977 reviderades handledningen och gavs ut 

som ett komplement till dåvarande läroplan. Detta gjorde att skolorna fick ett litet 

spelutrymme till att anpassa stoffet efter de ungas behov. Dock gav handledningen en 

positiv bild av sexualiteten med betoning på sexualitet, identitet och samhälle.  

 

2.2.1 Läroplaner        

År 1962 genomfördes en reform av skolorna där parallellskolesystemet ersattes med 

grundskolan (Hellberg m.fl., 2004). Folk-, flick- och realskolan ombildades till den 

nioåriga grundskolan och denna förändring var helt verkställd 1972. Grundskolan fick 
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den första läroplanen 1962, Lgr 62, men sexualitetsfrågorna aktualiseras först i och med 

nästa läroplan 1969, Lgr 69. Denna läroplan inleder därmed presentationen av läro-

planerna gällande sex- och samlevnadsundervisningen på högstadiet.  

 

     2.2.1.1 Anpassad undervisning 

I Lgr 69 var ämnesdelen vad gäller sex- och samlevnad förlagd till ämnet biologi. Det 

ansågs även väsentligt att integrera sex och samlevnad med andra ämnen, som t.ex. de 

samhällsorienterade ämnena, hembygds-, (idag hem- och konsumentkunskap) och 

barnkunskap (Skolöverstyrelsen, 1969). Lektionerna skulle utgå från elevernas 

funderingar och problem och man rekommenderade att undervisningen skulle ske via 

samtal. Nivån på undervisningen skulle anpassas efter elevernas behov, exempelvis 

skulle utbildningen om menstruation ske innan flickorna fått sin första mens. Syftet med 

undervisningen var att man genom vägledning skulle ge en grund för att kunna utveckla 

hänsyn och ansvar i förhållande till andra människor (Skolöverstyrelsen, 1969).

  

     2.2.1.2 Verklighetsanpassad undervisning utvecklas 

I följande läroplan, Lgr 80, var sexual- och samlevnadsfrågor ett kunskapsområde som 

eleverna skulle få insikt i. Kunskaper inom detta ämne skulle vara grundläggande samt 

att det skulle kopplas till det vardagliga livet (Skolöverstyrelsen, 1980). Skolan inom 

varje rektorsområde hade skyldighet att utarbeta en arbetsplan för ämnen som hade 

gemensamma frågor, vilket bl.a. berörde sexualitets- och samlevnadsfrågor. 

Skolledningen hade som ansvar att ge inspiration samt att organisera arbetet. De ämnen 

som berördes var hemkunskap, barnkunskap och de natur- och samhällsorienterade 

ämnena (Skolöverstyrelsen, 1980).  

 

Lgr 80, som var en detaljstyrd läroplan ersattes 1994 av Läroplaner för det obligatoriska 

skolväsendet, Lpo 94. Syftet med detta var att skolan skulle förändras till att bli mål- 

och resultatstyrd, vilket gäller än idag (Utbildningsdepartementet, 1994). Här kan man 

utläsa att det är rektorn som har ansvar att det inrättas en lokal arbetsplan och denna ska 

följas upp och utvärderas. Rektorn har exempelvis också till uppgift att se till att det 

sker en ämnesövergripande undervisning i vissa ämnen, t.ex. när det gäller sex och 

samlevnad. De riktlinjer som läraren sedan skall arbeta med enligt Lpo 94 är att: 
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Klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet samt öppet redovisa och diskutera skiljaktiga 

värderingar, uppfattningar och problem (s. 13).  

 
Med det svenska samhällets värdegrund och därmed skolans, menar man att tyngd-

punkten bl.a. ska läggas på att alla människor är lika mycket värda oavsett vilket kön, 

klass och etnicitet man tillhör. Jämställdhet och solidaritet är också något som lyfts fram 

enligt Lpo 94 och allt byggs på demokratiska värderingar. 

 

2.2.2 Kursplan för grundskolan  

I gällande kursplan finns det endast klart uppsatta mål för ämnet biologi när det gäller 

sexualitetsfrågor (Skolverket, 2002). Enligt denna ska man ta upp kärlek, sexualitet och 

samlevnad utifrån ett ansvarstagande, både för den egna personen men även för 

omgivningen. I andra ämnen är det mer diffust uttalat. För att belysa detta presenteras 

här några exempel. I ämnet  hem- och konsumentkunskap kan man utläsa: 

 
I det dagliga livet kommer värderingar till uttryck på olika sätt och konflikter kan uppstå 

mellan tanke, ord och handling.  Genom att praktisera verksamheterna i hushållet, utvecklas 

medvetenhet om de egna värderingarna och förmåga att göra etiska ställnings-

taganden/…/Ämnet  utvecklar förmågan att ur ett hushållsperspektiv värdera och hantera 

det ökade flödet av information och reklam (s. 18). 

 

Ett annat exempel från kursplanen är att eleverna i de samhällsorienterade ämnena skall 

få insikt i hur de samverkar med sin omgivning. Eleverna ska också få förståelse för hur 

de sedan utvecklas i ständig påverkan av varandra dvs. ”hur individen formar sin värld 

och formas av världen (Skolverket 2002, s. 65)”. Det syfte som eftersträvas ”är att 

stimulera till reflektion över mänskligt tänkande och handlande/…/att stärka 

beredskapen att överblicka den egna och andras livssituation, att öka tryggheten i den 

egna identiteten… (s. 65)”. Vidare i samhällskunskap går det att utläsa att eleverna skall 

utveckla en fallenhet att ”förstå och leva sig in i egna och andras villkor och värderingar 

(s. 86)”. Med denna egenskap ska de sedan aktivt bekämpa förtryck och 

främlingsfientlighet. Ämnet ifråga skall också bidra till att eleverna är ”öppna för skilda 

uppfattningar och uppmuntra att de förs fram samt främja aktningen för varje människas 
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egenvärde (s. 86)”. Alla människors pote-ntialer och rättigheter ska sedan synliggöras så 

att de aktivt kan ta ställning i dessa frågor (Skolverket, 2002). 

 

Det tredje ämnet som vi vill belysa är vad det står i kursplanen om ämnet svenska. 

Enligt kursplanen ska man via skönlitteratur, film och teater hjälpa individer så att 

kunskap om sig själv och världen utvecklas (Skolverket, 2002). Det skall ske ett 

utvecklande av den egna identiteten samt att man ska kunna känna empati och sympati 

för andra.   

2.3 Forskningsbakgrund 

2.3.1 Undersökningar om ämnet sex och samlevnad 

Under 1990-talet har det genomförts olika mindre undersökningar som visar att de 

frågor och diskussioner som fanns om sex och samlevnad då, är minst lika aktuella idag. 

Eftersom vi i Sverige har haft en lång tradition av sex- och samlevnadsundervisning, har 

det successivt växt fram en positiv förståelse till sexualiteten (Mattson, 1991) 

 

I en undersökning intervjuades skolpersonal (Mattson, 1991) där det framkom att de 

tyckte att sex och samlevnad är ett ämne som är tacksamt att arbeta med. Det finns 

oftast ett naturligt intresse och en nyfikenhet från eleverna. Det är ett ämne som 

kommer eleverna nära vilket ger möjligheter att vid behov förändra deras attityder 

(Mattson, 1991). För att göra undervisningen relevant för ungdomarna bör man som 

lärare kunna se ur de ungas synvinkel. ”Att identifiera och sätta ord på tonårsvärlden är 

en uppgift som ger den unga insikt och tillförsikt” (Centerwall, 2000) 

 

En utvärdering som gjordes på Lerums ungdomsmottagning år 1996-97 visar att 

ungdomar uppfattade denna ungdomsmottagnings sex- och samlevnadsundervisning 

som positiv (Rembeck och Rydstedt, 1997). Lerums ungdomsmottagning arbetar efter 

en pedagogisk filosofi, som innebär att man tror att ungdomar förändrar attityder och 

värderingar bäst i grupp. Den metod man använt var samtal och diskussion, som fördes i 

dialog mellan ungdomar och mellan ungdomar och ungdomsmottagningen. Centerwall 

(2000) menar också att detta hjälper ungdomar att man via samtal om t.ex. 

värderingsfrågor har ett verktyg som kan leda till att det formas ett samband mellan 

ungdomarnas inre och yttre verklighet. Centerwall menar vidare att när man diskuterar 
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de egna normerna med kamraternas, kan detta leda till att man utvecklar nya ömsesidiga 

riktlinjer. När man får möjlighet att uttrycka sina egna uppfattningar ökar man också 

självkänslan samtidigt som man upptäcker att andra tycker på ett annat sätt. Detta 

möjliggör en träning i respekt- och hänsynstagande (Centerwall, 2000). I Malmö 

kommun har man utbildade ledare som kommer till skolan med syftet ”att skapa en 

öppnare atmosfär i samtalsgrupperna (Centerwall, s. 108, 2000)”. Ämnet har kallats för 

Livskunskap och en lärare, citerad av Centerwall, menar att den ”viktigaste uppgiften är 

att skapa en positiv och förtrolig atmosfär där man vågar öppna sig (s. 109)”. Läraren 

menar vidare att eleverna får själva avgöra ifall de vill tala, det är inget som blir 

påtvingat. Målet med diskussionerna är att eleverna får insikt samt kan föra samtal för 

att skapa en öppenhet till ämnet sex och samlevnad (Centerwall, 2000). Samtalsfilosofin 

visar sig även fungera på Lerums ungdomsmottagning och de har kommit fram till att 

det lönar sig att möta ungdomar i olika miljöer (Rembeck och Rydstedt, 1997). Detta 

arbete är billigt, effektivt och man når många samtidigt.  

 

Ungdomsmottagningen i Lerum är även samarbetspartners till skolorna i deras 

kommun, där de erbjuder sin kunskap i sex- och samlevnadsfrågor. De har regelbundna 

möten med skolkuratorer och skolsköterskor och samarbetet med rektorer och lärare är 

en förutsättning för att gruppverksamheten ska fungera (Rembeck och Rydstedt, 1997). 

Några lärare har ingått i olika projekt där de fått kunskap som de anser vara mycket 

värdefull. De har framhållit att det är det bästa som har hänt dem under deras 

verksamma tid i skolan. Dock hade inte dessa projekt växt fram som de gjort om inte 

det funnits engagerande personal (Rembeck och Rydstedt, 1997).  

 

Som lärare kan man inte helt och hållet läsa till sig hur undervisningen i sex- och 

samlevnad ska fungera. En giltig del är att man bör få diskutera egna och andras 

attityder och värderingar med erfarna personer (Mattson, 1991) för att utveckla 

förståelse för hur man själv ställer sig till en situation. Att Ungdomsmottagningen i 

Lerum (Rembeck och Rydstedt, 1997) är samarbetspartners med olika skolor är ett bra 

initiativ eftersom det saknas någon allmän övergripande grundutbildning i samtliga 

ämneskategorier på lärarhögskolan (Mattson, 1991 och RFSU, 2004b). Man behöver få 

en grundläggande kurs så att man som lärare får en bas att utgå från. Vidare säger 

skolpersonalen att förutsättningen är också att man som lärare får stöd på sin arbetsplats 

då det är alltför tungt att sköta det ensam (Mattson, 1991).  
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För att få en inblick i vad ungdomar tycker om sex- och samlevnadsundervisningen, 

genomfördes år 1990 en undersökning, SAM 73-90, som besvarades av ungdomar 

födda 1973. Undersökningen gjordes för att man ville få mer kunskap som skulle ligga 

till grund för planering av sex- och samlevnadsundervisningen (Edgardh m.fl., 1991). 

För att få ett mått på hur mycket sex- och samlevnadsundervisning eleverna i 

undersökningen har fått framkom det i SAM 73-90 att enstaka procent ansåg att de fått 

för mycket undervisning. Något genomgående är emellertid att fler flickor än pojkar 

tycker att de fått för lite undervisning. När det gäller själva innehållet i undervisningen 

tycker de flesta ungdomarna att de fått tillräckligt mycket av ”faktadelen” dvs. 

kroppsutveckling, könsorgan, menstruation, kondom och p-piller. Däremot tycker de 

unga att de få för lite om känslor och sexualitet. Ungdomarna i undersökningen önskade 

även tid till att diskutera sina egna åsikter samt möjlighet att ställa egna frågor. SAM 

73-90 genomfördes 1990 och i senare undersökningar som gjorts (Jarlbro, 1997 och 

Skolverket, 2000) framkommer det att det fortfarande ser ut så här på många skolor än 

idag. Precis som 1990, behövs det i samtiden undervisning som utgår från elevernas 

behov och tankar.  En elev säger i SAM 73-90 om sexualundervisningen i skolan: 

 
Den är upplagd på fel sätt. Det är inte bara jag utan många av mina kompisar som tycker 

det. Man utgår från att vi inte vill något hellre än att hoppa i säng med den kille man är kär i 

och ihop med… Det fina i sexualiteten försvinner när man inte behandlar den så varsamt 

som den faktiskt behöver för den är ömtålig… Värna om sexualiteten på rätt sätt! (s. 37) 

 

2.3.2 Granskning av undervisningen 

Två stora nationella undersökningar i Sverige har undersökt hur det ser ut i skolans sex- 

och samlevnadsundervisning i dag. Dessa undersökningar har sedan legat till grund för 

många diskussioner och de utgör även basen för vidare utveckling i skolan. Den ena 

kartläggningen genomfördes 1997 (Jarlbro, 1997) för att Statens folkhälsoinstitut, FHI, 

ansåg att skolan har en viktig roll när det gäller sex- och samlevnadsundervisningen. 

Man ville få en nationell bild av hur det ser ut på landets grundskolor. Den andra 

undersökningen tillsattes i uppdrag av regeringen. Skolverket fick 1999 i uppdrag att 

granska 83 skolor i 20 kommuner när det gäller arbetet med sex- och samlevnadsun-

dervisningen (Skolverket, 2000). Rapporten från 1999 kopplades till läroplanernas 
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värdegrund samt övergripande mål och riktlinjer. Den verksamhet som ingick var 

förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.  

 

Undersökningarna gjorda av FHI (Jarlbro, 1997) och Skolverket (2000) har åskådlig-

gjort likvärdiga resultat. Bl.a visar undersökningarna att sex- och samlevnadsunder-

visningen fortfarande genomförs på ett traditionellt sätt (Jarlbro, 1997 och Skolverket, 

2000). Med traditionellt menas att undervisningen främst sker i år 8 inom ämnet biologi. 

Tyngdpunkten i undervisningen läggs på fakta, som exempelvis menstruation, könsor-

gan och reproduktion. Inom den traditionella sex- och samlevnadsundervisningen lägger 

man inte lika mycket tid till eleverna för identitetsskapande (Skolverket, 2000) och det 

ges även för lite utrymme till att diskutera homosexualitet, onani, pornografi, relationer, 

vänskap och självkänsla (Asp 2005).  

 

Förutom att ämnet sex och samlevnad tas upp i biologi uppgav lite mindre än hälften av 

skolorna att temat även förekom i religions- och samhällskunskap (Jarlbro, 1997). Det 

är rektorn som har huvudansvaret för att sex- och samlevnadsundervisningen integreras 

i olika ämnen (Lpo 94). Emellertid visade FHI:s undersökning att lärarna inte tycktes 

vara insatta i läroplanen eftersom frågorna rörande ämnet sex och samlevnad inte 

behandlades som ett ämnesövergripande område (Jarlbro, 1997). Vidare visade FHI:s 

kartläggning  att majoriteten av de tillfrågade lärarna ansåg att det är NO-lärarna som 

bäst kan undervisa i ämnet. Detta för att NO-läraren förmodligen anses vara bäst 

lämpad eftersom denne innehar mest kunskap om fakta, exempelvis delen om anatomi 

(Jarlbro, 1997). 

 

Enligt skollagen skall barn och ungdomar ha tillgång till utbildning samt att denna ska 

vara likvärdig (Skolverket, 2000). Saknas det en skolledning som samordnar sex- och 

samlevnadsundervisningen finns det inte några garantier för att alla elever får en 

likvärdig undervisning. På de flesta granskade skolorna i undersökningen gjord av 

Skolverket (2000) hade rektorn delegerat uppgifterna till arbetslagen. Detta kan leda till 

att undervisningen blir olika skolor emellan men även mellan arbetslagen inom en och 

samma skola (Skolverket 2000). Konsekvensen av att ledningen ej fungerar kan vara att 

lärare inte är medvetna om vad kollegerna gör samtidigt som personalen inte känner till 

rektorns ansvar för kunskapsområdet (Skolverket, 2000). På flera skolor saknades det 

även stöd från ledningen samt en avsaknad av uppsatta mål för sex- och samlev-
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nadsundervisningen. Det ansågs dock att lärarna själva tog tag i planeringen. Det är 

enligt Skolverkets (2000) utredning de enskilda lärarna som planerar och genomför 

undervisningen och rektorn utgår från att lärarna följer läroplanens intentioner och att 

det finns en plan. Två tredjedelar av skolorna, enligt FHI:s undersökning, svarade att 

man har arbetat fram en arbetsplan kring ämnet sex och samlevnad (Jarlbro, 1997).  

2.3.3 Förslag på hur man kan skapa en bättre sex- och samlevnadsundervisning 

Här ges förslag på vad man kan göra för att sex- och samlevnadsundervisningen ska bli 

bättre. Det är dock inget som säger att det är så här det måste vara. Varje skola bör 

själva ta ställning till vilka sätt som är det bästa för dem, för att styrdokumentens mål 

samt elevernas behov blir tillgodosedda. En utgångspunkt kan vara att utgå från elever-

nas frågor och funderingar samt att läraren vågar vara personlig. Enligt Tina Kindeberg, 

doktor i pedagogik vid Lunds universitet (2002), tar en bra lärare ”in egna personliga 

erfarenheter i undervisningen. På det sättet gör hon problematiken synlig för eleverna 

(Lekberg s. 19, 2002)”.  

 

 Enligt undersökningarna (Jarlbro, 1997 och Skolverket, 2000) bör man utreda 

förekomsten av hur tydlig styrningen från skolledningen är på skolan samt om det finns 

en medveten diskussion mellan lärare och elever (Skolverket, 2000). Betydelsen av 

begreppen jämställdhet, identitet, kärlek och sexualitet varierar över tid och behovet av 

att få prata och reflektera över dessa begrepp är enormt. Tar man inte detta i beaktande 

kan det inte ges några garantier för att alla elever får en likvärdig och bra undervisning 

(Skolverket, 2000). Skolan bör lyfta fram den kunskap som redan finns och samordna 

den. Man bör även revidera läroplanen och tydliggöra målformuleringen (Skolverket, 

2000). Detta anses vara en viktig del, eftersom sex- och samlevnad endast nämns i 

uppdraget till rektorn. Genomförs inte detta fortgår det att lärarna och skolledningen får 

föga vägledning beträffande mål som man ska uppnå (Skolverket, 2000). Vidare är det 

heller inte säkert att man är motiverad till att vidareutveckla undervisningen i sex och 

samlevnad. Därför föreslås det dessutom ”andra målskrivningar kring hälsofrågor” 

(Skolverket, 2000 s.53). Detta för att den nuvarande läroplanen har en traditionell syn 

på hälsofrågor och genomsyras fortfarande ur ett riskperspektiv.  Jarlbro (1997) pekar 

även på att sex- och samlevnadsundervisningen i hög grad är beroende av enstaka 

eldsjälar. Jarlbro menar vidare eftersom man idag vet att elever får mer vetande om 

sexualiteten från andra källor än skolan är det dessutom motiverat att man i skolan 
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diskuterar och funderar över skolans sex- och samlevnadsundervisning. Förslagsvis bör 

man också enligt Jarlbro (1997) använda sig av extern medverkan, dvs. medverkan från 

externa organisationer. Detta kan vara ett betydelsefyllt komplement till lärarledda 

lektioner och temadagar. Här kan lärarna få hjälp med områden inom ämnet sex och 

samlevnad som man känner att man inte är insatt i. 

2.3.4 Att skapa en trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 

Det diskuteras ständigt om sex- och samlevnadsundervisningen idag. Bl. a. har 

regeringen lagt fram mål för folkhälsan, där arbetet med att främja en trygg och säker 

sexualitet, länge har varit en grundval i det förebyggande folkhälsoarbetet (Regeringens 

proposition, 2002). Mål för folkhälsan har lagts fram av regeringen där förslag på 

möjliga åtgärder till att utveckla en trygg och säker sexualitet finns med. Ett förslag är 

att man måste värna om de framsteg som gjorts inom olika områden som exempelvis 

sex- och samlevnadsundervisningen. Det ska finnas ett målområde att sträva mot, som 

leder till att en trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa utvecklas 

(Regeringens proposition, 2002).  

 

Man bör inom samhället fortsätta att bistå med bra och relevant sex- och 

samlevnadsundervisning. För att utveckla en trygg sexualitet bör man i samhället sträva 

efter att skapa en hälsosam syn, utan förtryck, fördomar och diskriminering 

(Regeringens proposition, 2002). Det är samhällets syn på sexualiteten som bestämmer 

om människor med olika sexuell läggning utsätts för fördomar och förtryck med ohälsa 

som följd. Skollagen från 1998 säger att alla som arbetar inom skolan skall verka för att 

det inte förekommer sexuella trakasserier samt könsmobbning (Nikell, 2000). Skolan 

har en nyckelroll i att skapa de bästa förutsättningar i detta jämställdhetsarbete, med 

målsättningen att stärka elevernas identitet och självkänsla. ”För att kunna möta behovet 

av individuell rådgivning och information krävs en god skolhälsovård/elevvård och väl 

fungerande ungdomsmottagningar (Regeringens proposition s. 76, 2002)”. Det är därför 

viktigt att skolorna observerar vilket behov som finns av ämnet sex och samlevnad. I det 

preventiva arbetet bör man ta upp det positiva och friska dock utan att bortse från 

hälsoriskerna.  Flera undersökningar har åskådliggjort att unga människor som tar risker 

i sitt sexualliv, ofta utsätter sig för andra hälsorisker, som att bruka tobak, intag av 

alkohol och användning av droger. För att uppfylla folkhälsomålen har regeringen gett 

olika uppdrag till bl.a. FHI och Skolverket. Dessa instanser har fått i uppgift att 
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genomföra olika undersökningar för att ta reda på vilka insatser som krävs. 

Utredningarna är fortfarande under bearbetning. 

 

2.3.5 Sammanfattning av forskningsbakgrund 

Enligt forskningen vi har redogjort för kan man sammanfattningsvis säga att många 

inom skolan tycker att det är tacksamt att arbeta med ämnet sex och samlevnad. Med 

rätt engagemang har man lätt för att fånga elevernas intresse vilket är en förutsättning 

för att åstadkomma en bra sex- och samlevnadsundervisning. Via samtal och diskus-

sioner kan man hjälpa ungdomar att skapa ett samband mellan deras inre och yttre 

verklighet. Ibland får lärare hjälp av t.ex. ungdomsmottagningen för att det är svårt att 

läsa sig till hur man bör agera vid eventuella svårigheter i sex- och samlevnadsu-

ndervisningen.  

 

Ett par stora nationella undersökningar visar att sex- och samlevnadsundervisningen är 

traditionell, dvs att den genomförs främst i år 8, i ämnet biologi. Man lägger även stor 

vikt på fakta om exempelvis anatomin. Det som ofta saknas, enligt undersökningarna, är 

att det diskuteras för lite homosexualitet, onani, pornografi, relationer, vänskap och 

självkänsla.  

 

Rektorn är den som har huvudansvaret för att det arbetas ämnesövergripande enligt 

läroplanen. Det framgår dock i vissa undersökningar att lärarna inte särskilt insatta med 

att arbeta ämnesintegrerat inom sex- och samlevnadsämnet. Det saknas även ett tydligt 

stöd från skolledningen och uppsatta mål för sex- och samlevnadsundervisningen. 

Enligt en utredning delegerar rektorn oftast också uppgifterna till arbetslagen. Detta kan 

leda till att undervisningen varierar mellan skolor samt även inom en och samma skola.  

 

För att göra sex- och samlevnadsundervisningen bättre krävs det, enligt en 

undersökning, att man utreder hur skolledningen styr på skolan. Det krävs också att man 

på skolan har en ständigt öppen dialog mellan rektor, övrig skolpersonal och med 

elever. Den nuvarande läroplanen bör dessutom revideras för få bort den problemin-

riktade synen på sexualiteten. Regeringen har i sin proposition om mål för folkhälsan 

lagt fram förslag om att man måste ta tillvara på de framsteg man gjort inom området 

sex och samlevnad samt sträva mot att en trygg och säker sexualitet byggs upp hos 
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ungdomarna. Samhället har här ett ansvar och samhället bör aktivt visa ett motstånd mot 

att människor utsätts för fördomar och någon form av trakasseri. Om inte detta uppfylls 

kan det leda till ohälsa. 
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3. Empirisk del 

3.1 Problempreciseringar 

Som tidigare nämnts är syftet att ta reda på sex- och samlevnadsundervisningens 

utformning på grundskolans senare del samt  vilket förhållningssätt rektorn och läraren 

har till detta ämne.  

 

Utifrån syftet ställer vi följande frågeställningar:  

• Hur ser sex- och samlevnadsundervisningen ut på grundskolans senare del?  

• Vilket inställning har lärare till sex och samlevnadsundervisningen om de ej 

undervisar i ämnet? 

• Hur ser sex- och samlevnadsundervisningen ut från rektorns perspektiv?  

 

3.2  Metodavsnitt 

Utgångspunkten är arbetets frågeställningar och utifrån dessa har det utformats en enkät 

riktad mot lärare samt intervjufrågor till rektor. Innan själva enkätutskicket 

genomfördes en pilotstudie på enkäten, där tre verksamma lärare fick ge sina 

kommentarer. Detta för att enkäten skulle bli så lätt som möjligt för respondenterna att 

fylla i och för identifiering av eventuella felaktiga tolkningar (Bell, 2000).  

3.2.1 Urval 

Fyra skolor kontaktades och varje skola var intresserade av att medverka i vår 

undersökning. Det delades ut 113 enkäter varav 61 enkäter besvarades. På samtliga 

skolor genomfördes även en intervju med skolans rektor, dvs. fyra intervjuer.  

 

När vi presenterar resultaten kommer vi att benämna skolorna som A, B, C och D. På 

skola A och D finns skolår 6-9 medan B och C har skolår F-9. Skola A befinner sig nära 

en större ort medan övriga ligger på landsorten. Eftersom ingen fullständig jämförelse 

görs mellan skolorna, förekommer här ingen närmare beskrivning av skolorna. 
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3.2.2 Datainsamlingsmetoder 

Information samlades in via enkäten (bilaga 1) som utformats strukturerat, dvs. frågor 

med fasta svarsalternativ och med öppna frågor där respondenten själv fått utveckla sitt 

svar (Patel och Davidsson 2003, s.73).  Öppna frågor fanns i enkäten för att kunna få 

personliga svarsalternativ av respondenten och se respondentens egna tankar kring 

ämnet sex- och samlevnad. De fasta svarsalternativen utformades så att det kunde ske 

en sammanställning på varje alternativ för att kunna presentera resultatet. En fördel med 

enkät kan vara att man kan få in mer underlag för undersökningen. Fördelen kan även 

vara en nackdel om undersökarna ej själva få komma ut och ge en presentation av vad 

man ska undersöka. 

 

Intervjuerna med rektorerna var till för att få möjligheten till ett resonemang kring de 

frågor som var intressanta för detta arbete. En annan orsak till intervju var att det var 

praktiskt genomförbara eftersom det endast var fyra rektorer. Fördelen med intervju är 

att man kan skapa ett förtroende för varandra och därigenom få uppgifter som annars 

kanske uteblivit. Frågor ställdes till informanterna efter frågeformulär (bilaga 2) i den 

ordning som infann sig naturligt. Intervjun spelades in på band för att kunna skrivas ut 

ordagrant för vidare analys (Johansson och Svedner, 2001). Därefter har man sedan 

möjligheten att uppfatta vad informanten lägger betoning på under intervjun. 

 

3.2.3 Procedur 

Rektorerna kontaktades om tillåtelse att komma ut och lämna en enkät (bilaga 1) till 

lärarna på de fyra högstadieskolorna. Vid detta samtal bokades även tid till intervju med 

rektorn. Tre av rektorerna tyckte att enkäterna skulle skickas ut till dem för 

vidarebefordran till lärarna. På den fjärde skolan presenterades enkäten under tiden som 

VFU:n genomfördes. Istället för att skicka ut enkäterna kördes dessa ut till rektorerna. 

Tiden de fick till att besvara enkäten var satt till två veckor för att därefter kunna 

inhämtas. För att få ett större underlag skickades det påminnelser via mail eller via 

påringning.  

 

Med enkäten följde ett missiv , där bakgrunden till arbetet presenterades. Det 

förklarades också att denna enkätundersökning riktades till alla lärare. Lärare som 
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undervisade i sex och samlevnad skulle besvara hela enkäten medan de övriga endast 

hade åtta frågor att besvara. De blev även informerade om ett etiskt förhållningssätt dvs. 

tystnadsplikten som råder, att enkäterna skulle bli förstörda och att ingen obehörig 

kommer att ta del av dem. 

 

Den ena intervjun genomfördes med rektorn på skolan när tid infann sig på vår VFU. 

Inför de tre andra intervjuerna mailades intervjufrågorna ut en dag innan, detta för att 

denne skulle få insyn om vad intervjun skulle handla om. Vid intervjun spelades hela 

samtalet in på band, efter samtycke, för att minimera risken att utelämna något vid 

analysarbetet.  
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4.  Resultat 
I detta avsnitt görs en beskrivning av resultatet. Här diskuteras enkätfrågor som är 

kopplade till våra frågeställningar och som är intressanta för vårt syfte. Dock har fråga 7 

ej redovisats pga. för låg svarsfrekvens.  

 

Enkäten (bilaga 1) är uppdelad i tre delar. I redovisning av enkätundersökningen 

kommer vi att presentera delarna som I, II och III. Resultat från del I redovisar svar från 

samtliga lärare, oavsett om man undervisar i ämnet sex och samlevnad eller inte. Det vi 

undersöker är huruvida lärarna uppfattar om det finns arbetsplan, arbetsgrupp och ifall 

de arbetar ämnesövergripande på skolan. Del II innehåller resultat från lärare som inte 

undervisar i sex och samlevnad där vi undersökt lärarnas förhållningssätt till ämnet. I 

den sista delen, del III, presenteras resultaten från de lärare som undervisar i sex och 

samlevnad. Här framkommer hur sex- och samlevnadsundervisningen ser ut på 

skolorna. När det gäller frågorna 13, 15 och 20, som är öppna frågor, har 

respondenterna kunnat ange mer än ett svarsalternativ och resultatet presenteras därför i 

diagramform. 

 

Vidare i redovisningen presenteras resultaten från intervjuerna med rektorerna. Först 

sker en sammanställning av det som framkom vid intervjuerna för att slutligen följas av 

en sammanfattning. 

 

Antalet lärare som har besvarat enkäten är fördelat enligt följande: av skola A:s 36 

lärare har 26 besvarat enkäten. På skola B finns det 17 lärare och där har 9 lärare 

besvarat enkäten. 12 stycken av skola C:s 25  lärare har medverkat och på skola D har 

14 av 31 lärare medverkat.  

4.1 Redovisning av enkätundersökningen 

 
Del I 

Här presenteras den del i enkäten som alla lärarkategorier svarade på. För att göra det 

tydligt kommer resultatet att uppvisas i tabellform med beskrivande text. Ibland 

presenteras även lärarnas synpunkter från samtliga skolor tillsammans för att förhindra 

risken att avslöja respondenternas identitet.  
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De 61 lärarna som har besvarat enkäten undervisar inom samtliga ämnen. Det 

förekommer även olika ämneskombinationer (se bilaga 3). Om man undervisar i endast 

ett ämne av NO- respektive SO-kategorin placeras man inom dessa fack. Likaså är det 

om man undervisar i något språk, dvs. om man undervisar i t.ex. svenska eller engelska 

hamnar man i inom denna kategori. Den mest förekommande ämneskategorin i 

undersökningen representeras av lärare som undervisar i något språk.  

 

Av enkäten framkom det att 31 lärare tar upp ämnet sex och samlevnad i sin 

undervisning. De kategorier som har störst svarsfrekvens är lärare som undervisar i 

språk följt av SO och av ämneskombinationen Ma/NO/Tk.  

 

Tabell 1. Skolan har en övergripande plan för sex och samlevnad. 
 JA NEJ VET EJ SVARADE 

EJ 

TOTALT 

Skola A 6 1 19  26 

Skola B 3 1 4 1 9 

Skola C 2 3 7           12 

Skola D 7 0 7           14 

TOTALT 18 5 37 1 61 

 

Tabell 1 visar att det råder delade meningar ifall det förekommer någon övergripande 

plan för hur sex- och samlevnadsundervisningen ska tas upp i de olika årskurserna. När 

det gäller skola A, B och skola C vet majoriteten av lärarna inte ifall det finns någon 

sådan plan medan det på skola D är jämnt fördelat mellan de som tror att det finns och 

de som inte vet.  
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Tabell 2. Det finns en arbetsgrupp som arbetar med sex och samlevnad. 
 JA NEJ VET EJ SVARADE 

EJ 

TOTALT 

Skola A 0 8 17 1 26 

Skola B 4 3 1 1 9 

Skola C 1 5 6  12 

Skola D 3 2 9  14 

TOTALT 8 18 33 2 61 

 

Tabell 2 åskådliggör att på skola A, C och D är majoriteten bland dem som svarat att de 

inte vet ifall det finns någon specifik arbetsgrupp för ämnet sex och samlevnad. På skola 

A säger lärarna tydligt att det inte finns någon arbetsgrupp. 4 av 9 lärare på skola B har 

svarat att det finns en arbetsgrupp för detta ämne. 

 

Del II 

I detta avsnitt redovisas resultaten från de lärare som ej undervisar i sex och samlevnad. 

Det visade sig att 18 lärare av 31 fyllde i att de tar upp ämnet sex och samlevnad i sin 

undervisning i del I. De fortsatte att besvara del II i enkäten, istället för del III. De finns 

därför representerade här. Presentationen av resultatet sker i tabellform med 

tydliggörande text, för att underlätta för läsaren.  

 

33 lärare av 48 som besvarade denna del är positivt inställda till att samarbeta med 

lärare som undervisar i ämnet sex och samlevnad.  De lärare som är representerade mest 

är de med ämneskategorin språk. Det förekommer också lärare med estetiska ämnen, 

SO- och NO-ämnen (se bilaga 3).   

 

 Tabell 3. Det är viktigt att följa med i utvecklingen trots att man inte undervisar i sex  

                och samlevnad och lika viktigt är det att hålla sig uppdaterad. 
 JA NEJ SVARADE EJ TOTALT 

Skola A 17 2 2 21 

Skola B 6 0 1 7 

Skola C 8 0 1 9 

Skola D 11 0  11 

TOTALT 42 2                   4 48 
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Enligt tabell 3 tycker de flesta lärarna att det är viktigt att följa med i utvecklingen och 

att hålla sig uppdaterad, trots att de inte håller i sex- och samlevnadsundervisningen.  

 

Tabell 4. Hur viktigt tycker lärarna, som inte undervisar i sex och samlevnad, att  

               detta ämne är på en skala mellan 1 och 5. 
 1 2 3 4 5 SVARADE 

EJ 

TOTALT 

Skola A 0 0 2 7 10 2 21 

Skola B 0 0 0 2 4 1 7 

Skola C 0 0 1 4 4 - 9 

Skola D 0 0 3 5 3 - 11 

TOTALT 0 0 6 18 22 3 48 

 

Ingen lärare ringade in graderingen 1 eller 2. Tabell 4 visar att majoriteten anser att det 

är viktigt att ha ämnesområdet sex och samlevnad i skolan. På en skala mellan ett och 

fem är det 40 av 48 som väljer graderingen fyra eller högre.  

 

Tabell 5. Om du inte undervisar i sex och samlevnad idag i ditt ämne, skulle du  

               kunna tänka dig att börja samarbeta med en lärare som gör det? 
 JA NEJ SVARADE EJ TOTALT 

Skola A 17 2 2 21 

Skola B 6 - 1 7 

Skola C 5 2 2 9 

Skola D 6 5 - 11 

TOTALT 34 9 5 48 

 

Enligt tabell 5 kan huvudparten av lärarna, nämligen 34 av 48 lärare, tänka sig att 

samarbeta mer med lärarna som håller i sex- och samlevnadspassen. Det skiljer sig dock 

mellan skolorna. På skola B är förhållandevis flest lärare positiva till att börja samar-

beta, följt av lärarna på skola A. Medan på skola C och D är lärarna lite mer tveksamma 

till samarbete.  De flesta lärare som inte kan tänka sig att samarbeta undervisar i språk, 

men även något estetiskt ämne och Ma finns representerat (se bilaga 3). 
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Del III 

Resultaten som presenteras här kommer att visa hur sex- och samlevnadsundervisningen 

ser ut på skolorna i undersökningen. Det kommer att ske en jämförelse skolorna emellan 

dock är undersökningen för liten för man ska kunna generalisera utfallet. Ytterligare är 

det värt att återigen poängtera att 18 av de 31 lärare som fyllde i att de tar upp ämnet sex 

och samlevnad i sin undervisning, fortsatte att besvara del II istället för del III. De 18 

lärarna finns därmed representerade under del II.  

 

Av de lärare som svarade att de undervisade i sex och samlevnad, var 9 lärare av 13 

någon form av NO-lärare. De övriga lärarna var Sv- eller SO-lärare. Allmänt på 

skolorna är att de flesta lärarna anser att de har ett totalt stöd från kollegerna och 

skolledning. Gemensamt enligt lärarna är också att det på skolorna inte heller finns 

några specifika medel avsatta för ämnet sex och samlevnad.  

 

Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 20: Ge exempel på vad din sex- och 
samlevnadsundervisning innehåller.
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Figur 1 visar vad sex- och samlevnadsundervisningen kan innehålla. Figuren 

åskådliggör ett brett spann på olika avsnitt som tas upp i undervisningen. Bl.a. uppvisar 
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figuren exempel som tas upp i undervisningen, där fakta, diskussioner och värde-

ringsövningar är mest angivna. Det är inte så många som har angett kärlek, relationer, 

tema och attityder. Några har även svarat att film och skönlitteratur är delar som tas upp 

i undervisningen.  

 

Fråga 18 i enkäten berörde lärarnas förhållningssätt till namnet sex och samlevnad. De 

skulle ta ställning till om namnet sex och samlevnad ansågs bra eller om man ville kalla 

det något annat. På frågan tyckte de flesta att namnet var bra, men några skulle vilja 

ändra om det till något där relationer innefattades. 

 

I fråga 19 framkom det att alla utom en lärare håller sig uppdaterade med fakta som rör 

ämnet sex och samlevnad. Detta gör de med hjälp av medier, via skönlitteratur och 

genom RFSU:s hemsida. 

 

Figur 2 

Fråga 13: Samarbetar ni med externa 
organisationer? Vilka?
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Enligt figur 2 tydliggörs det att lärarna samarbetar mest med ungdomsmottagningen. 

Andra organisationer som förekommer är exempelvis barnmorskan, RFSU, och RFSL. 

Figuren visar även att det finns lärare som inte samarbetar med någon organisation alls.  
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För att få en uppfattning om lärarna ville ha hjälp av någon organisation, ställdes fråga 

23. Frågan löd: Skulle du kunna tänka dig att få hjälp utifrån med sex- och 

samlevnadsundervisningen? Att någon kom ut och höll i olika delar som t.ex. 

värderingsövningar, prata om pornografi, homosexualitet och attityder? På frågan 

ringade alla lärare enhälligt in alternativet för ja. En lärare kommenterade att man redan 

gjorde detta.  

 

Figur 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 15: I vilken årskurs tar du upp sex och 
samlevnad?
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I figur 3 framstår det att de flesta lärarna tar upp ämnet sex och samlevnad någon gång i 

åttan. Några tar även upp ämnet i andra årskurser.  

 

I fråga 16 besvarar lärarna hur många timmar man bedriver undervisning i sex och 

samlevnad. Den mest förekommande tiden som lades på undervisningen var 3-4 veckor. 

En del lärare svarade att man tog så många timmar man behövde. De flesta lärarna 

ansåg också att de tyckte att antalet timmar till ämnet sex och samlevnad var tillräcklig.  
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4.3 Redovisning av intervjuer  

Rektorerna i denna studie har varit verksamma olika länge på skolorna som rektor, från 

ett par veckor till några år. Den rektor som har arbetat kortast tid på sin nuvarande skola 

är rektor A. Därför kommer rektor A:s svar endast att redovisas på de punkter som 

rektorn kunnat svara på. Deras bakgrunder ser också lite olika ut. De har de tidigare 

varit verksamma som rektor, biträdande rektor eller som lärare och förskolelärare.   

 

När intervjuerna gjordes spelades dessa, som sagts tidigare, in på band. Detta gjordes 

med alla men inspelningen av rektor på skola B misslyckades vilket ledde till att denna 

intervju genomfördes en gång till, fast via telefon. De svar som rektorn avlade 

upprepades av oss som spelades in medan rektorn hörde på och kunde dementera ifall 

något skulle tilläggas. Samtliga intervjuer finns sammanfattade i bilaga 2. 

 

4.3.1 Sammanställning av intervjuerna 

Gemensamt för samtliga skolor är att huvudansvaret för att sex- och 

samlevnadsundervisning bedrivs, anser sig rektorn ha, tillsammans med huvudsakligen 

NO-läraren. Det finns heller ingen specifik budgeterad post avsatt till ämnet utan lärarna 

får ta andel av läromedels- eller ämneslagspengar, där de själva bestämmer var man 

lägger resurserna. Dessutom saknar skolorna en reguljär arbetsgrupp som lägger upp 

och planerar för ämnet sex och samlevnad och det saknas även någon form av 

handlingsplan.   

 

Fråga 7: Hur garanterar man på skolan att alla elever får likvärdig undervisning i 

sex och samlevnad?   

Lärarna anses ha ett nära samarbete, som skall ge garanti för att alla elever får en 

likvärdig undervisning. Rektor D menar att: 

 
Alla som följer med på lektionerna, som deltager och tillgodogör sig redovisningen, får en 

likvärdig undervisning.  NO-lärarna  har alltid ett nära samarbete med NO-undervisningen, 

i sina konferenser och så. 
 

På skola C är det en och samma NO-lärare som håller i samtliga lektioner vilket nästan 

garanterar att alla får samma information. Detta kan ibland skilja sig, anser rektor C, 
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som menar att det ändå blir en viss variation för det man ”kör” i en klass behöver inte 

fungera i nästa klass.  
 

Fråga 8: Arbetar man ämnesövergripande när det gäller sex- och samlevnadsom-

rådet?  

Ämnesövergripande arbete sker när man sysslar med tema i tjej- och killgrupper. När 

detta genomförs försvinner samtliga män från skola D när det t.ex. har varit tjejdag. 

Man arbetar också ämnesövergripande i värdegrundsteman på skolorna B och C. Rektor 

B menar att detta berör alla lärare när det tas upp exempelvis under klassråden. Rektor 

A, som inte har varit anställd så länge, visste inte ifall det förekom något 

ämnesövergripande arbete. Han tror dock att: 

         
Man kan arbeta med detta ämne över olika ämnen. Sex och samlevnad är ett stort ämne, 

som man möter dagligen.  Det är mycket som r ör sig i deras huvuden och många val som 

görs i dem beslut man behöver ta idag.  Man lever med detta hela tiden. Pratar mycket med 

sina kompisar hela tiden, inte bara när det gäller sex utan även relationer, kamratskap mm. 

 

Till hösten kommer skola C att integrera sex och samlevnad i tre ämnen dvs. NO som 

tar fakta biten, SO som lyfter fram det ur samhällets synvinkel och Sv som i den 

litterära biten använder sig utav texter med det aktuella ämnet. Rektorn menar att detta 

inte behöver ta någon längre tid. 

 
  

Fråga 9: Vilka personalkategorier på skolan genomför sex- och samlevnadsun-

dervisningen?  

De personalkategorier som håller i sex- och samlevnadsundervisningen varierar på 

skolorna. På skola B och D är det endast lärare som håller i passen men på de övriga två 

finns också andra personalkategorier representerade. På skola A är det, förutom lärarna 

också skolsköterskan och kuratorn som håller i en del av undervisningen medan på 

skola C förekommer det, förutom skolsköterskan, att även skolvärdinnan har en roll i 

det hela. 
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Fråga 10: Förekommer det ett samarbete med externa organisationer? Om ja, 

med vilka?  

Den kontakt som alla skolor utom en gör studiebesök på är ungdomsmottagningen, 

vilket görs regelbundet. Skola D har istället en barnmorska som eleverna får träffa, dels 

på mottagningen och dels kommer hon ut till skolan för att informera. Andra 

organisationer som också kontaktas ibland på skola D är RFSU. På skola B har det 

förekommit samarbete med kvinnojouren och försäkringskassan samt en samverkan 

med en kamratstödjargrupp. På samma skola kommer även en församlingspedagog från 

kyrkan till skolan en gång per vecka och som tillsammans med lärare och kurator finns 

tillgängliga för eleverna. När det gäller skola C får eleverna träffa kyrkans 

församlingsassistent och präst där de får komma ifrån skolmiljön, vilket anses som 

stimulerande. Samarbete har också funnits med fältgruppen. Rektorn menar att:  
                 

Det är inte lika intressant om en lärare står och mässar om detta. När det kommer folk 

utifrån höjs intresset betydligt 

 

                                               

Fråga 11: Förekommer det fortbildning i området sex och samlevnad?  

På skola B och C förekommer fortbildning inom värdegrundsfrågor. På skola B arbetar 

exempelvis personalen regelbundet med ett EQ projekt, vilket är ett arbetsmaterial som 

bland annat lyfter fram frågor som respekt och hänsyn. Någon annan fortbildning på 

denna skola har inte ansökts av lärarna, men rektor B menar att möjligheten finns. De 

har även rätt nyutbildade lärare som har med sig kunskaper från sin utbildning. Rektorn 

på skola C nämner att förutom värdegrundsfrågor anordnar skolan även utbildning i 

frågor som rör könsroller, vilket gäller all skolpersonal. Utöver detta har lärarna inte 

ansökt om ytterligare fortbildning inom området sex och samlevnad. Rektor C anser 

emellertid att det kan behövas ”för saker och ting förändras med tiden och lärare som 

kommit till åren skadar inte att fräscha upp sitt synsätt”. Den lärare som undervisar i 

samtliga lektioner i ämnet sex och samlevnad håller sig emellertid uppgraderad i och 

med samarbetet med ungdomsmottagningen. När det gäller rektor D förekommer det 

fortbildning inom de flesta ämnesområden och ibland begränsar resurserna dess 

omfattning. Lärarna på skola D har dock inte ansökt fortbildning specifikt för sex- och 

samlevnadsområdet.  
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4.3.2 Sammanfattning av intervjuerna 

Sammanfattningsvis kan man säga att alla rektorerna uppfattas ha ett ansvar för att sex- 

och samlevnadsundervisningen utövas på skolan samt att det är främst NO-lärarna som 

har ansvaret att utföra verksamheten. Det finns andra personalkategorier, vilket varierar 

mellan skolorna, som tar del i information om sex och samlevnad, t.ex. skolsköterskan. 

Det finns ingen särskild budget för ämnet i fråga utan lärarna bestämmer själva vilka 

resurser de väljer att lägga ämneslags- eller läromedelspengar på.  

 

På samtliga skolor saknas det en särskild arbetsgrupp samt handlingsplan för ämnet sex 

och samlevnad. Däremot görs planeringen av enskilda lärare, tillsammans i ämneslag 

eller årskursvis och detta görs efter lokalt skrivna kursplaner och betygskriterier. 

Planering och utförande vid ämnesintegrering sker vid temaarbete exempelvis gällande 

tjej- och killgrupper. För att möjliggöra en likvärdig sex- och samlevnadsundervisning 

håller en och samma lärare i detta för samtliga årskurser på en skola. På övriga skolor 

anses lärarna ha en nära samverkan och att eleverna förväntas följa med på lektionerna. 

När det gäller att hålla sig uppgraderad i ämnet har lärarna på två skolor genomgått 

utbildning i värdegrundsfrågor och på den ena sker detta regelbundet. För övrigt har 

lärarna inte genomgått eller ansökt om någon fortbildning i sex och samlevnad men 

rektorerna är positivt inställda till att lärarna vidareutbildar sig i detta ämne. Emellanåt 

kan det vara begränsat med resurser på någon skola, dvs det saknas pengar till 

fortutbildning av lärare. På en skola nämns också att relativt nyutexaminerade lärare har 

fått sex- och samlevnads i sin utbildning.   

 

Skolorna är inte främmande att tillkalla externa organisationer som medverkar i sex- 

och samlevnadsundervisningen. Alla skolor låter eleverna träffa antingen 

ungdomsmottagning eller barnmorska och på ett par skolor används även en del av 

kyrkans personal som tillgång. Andra sysselsättningar som nämnts är t.ex. teaterbesök, 

besök från kvinnojouren och RFSU. Ibland anses det även att det kan vara en fråga om 

resurser men inställningen är att man är för ett samarbete med olika professioner.  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Här presenteras diskussion kring enkät och intervjuer. Diskussionen handlar om vad 

som kunde gjorts annorlunda.  

 

Det tog tid att ordna medverkande skolor vilket gjorde att några djupintervjuer inte 

kunde genomföras med lärare pga. tidsbrist. Bl.a. tog arbetet med exempelvis 

sammanställningen av enkäter längre tid än beräknat. Djupintervjuer hade förmodligen 

gett oss en djupare insyn i sex- och samlevnadsundervisningen. Man hade förmodligen 

fått en större inblick i lärarnas tillvägagångssätt t.ex. vilka mål de har med sin sex- och 

samlevnadsundervisning och hur de planerar lektionerna.  

 

Fördelen med att använda enkäter är att man kan nå ut till fler respondenter och därmed 

få in fler svar som ligger till grund för undersökningen. I den här undersökningen var 

svarsfrekvensen inte hög vilket, vi tror, kan bero på att vi inte fick komma ut och 

presentera enkäten för respondenterna och marknadsföra den. En annan orsak till 

bortfallet kan också vara att de var trötta på att svara på enkäter samt kanske saknades 

ett intresse av ämnet sex och samlevnad. Pga. den låga svarsfrekvensen kan man inte 

dra några generella slutsatser utan resultatet gäller endast för den tillgängliga grupp vi 

undersökt (Patel och Davidsson, 2003). Bell (2000) citerar Moser och Kalton menar ”att 

bortfallet innebär problem, eftersom sannolikheten är stor för att de som inte skickar 

tillbaka en enkät skiljer sig från dem som gör detta” (s.115). Med andra ord kan de som 

inte besvarat enkäten ha helt andra åsikter jämfört med dem som medverkat. Däremot 

bedömer vi att utfallet av resultaten inte hade behövt vara annorlunda, om fler enkäter 

hade lämnats in. Den högre svarsfrekvensen från skola A och resultatet därifrån visar att 

det inte skiljer sig nämnvärt vid en jämförelse mellan skolorna. Tidigare undersökningar 

visar också att det är på detta viset på många skolor. Dock vill vi poängtera att 

möjligheten finns att utfallet blivit något annat. 

 

Frågorna till enkäten hade även kunnat tydliggöras mer för respondenten. Vi valde att 

utgå från frågorna som man utformat i Sexatlas för skolan (Olsson och RFSU, 2003). 

Detta material är tänkt att fungera som ett stöd till skolor för att de ska kunna analysera 
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och strukturera sex- och samlevnadsarbetet.  Frågorna omarbetades av oss för att 

minska ner enkätens utformning. En del förändrades till påståenden för att 

respondenterna aktivt skulle ta ställning.  För att reda ut eventuella oklarheter 

genomfördes även en pilotstudie där tre lärare analyserade enkätens utformning. Enligt 

dem fanns det inga oklarheter. 

  

En del av frågorna i enkäten kan ha misstolkats. Vid frågan om det finns en arbetsgrupp 

för arbetet med sex- och samlevnadsundervisningen kan respondenten ha trott att denna 

arbetsgrupp var likställd med NO-lärarnas ämnesgrupp. Likadant gäller detta för om det 

finns en övergripande plan i ämnet på skolan. Även enkäten kan ha uppfattats för diger, 

vilket kan vara en orsak till att fler respondenter inte genomfört den. De som 

genomförde enkäten har alla börjat med fyra gemensamma frågor, varav den sista var 

avgörande för vilken del man skulle fortsätta att fylla i. På fråga fyra har många 

respondenter fyllt i att de tar upp sex och samlevnad i sin undervisning. Meningen var 

då att man skulle fortsätta med fråga nio. Dock fortsatte en del av respondenterna med 

fråga fem dvs. del II som innefattar att man inte undervisar i sex och samlevnad. Kanske 

respondenten menar att det berörs i undervisningen, men ej kunnat ta ställning till 

fortsättningen?  

 

När sammanställningen av enkäten genomfördes tydliggjordes det för oss att frågorna 

kunde ha bearbetats mer. Vid närmare eftertanke var enkäten rätt så enkelriktad och 

ytlig. T.ex. fick inte de lärare som undervisar i mer än ett ämne möjlighet att säga i 

vilket ämne som de tar upp ämnet sex och samlevnad, vilket var en stor miss. Detta tror 

vi att djupintervjuer hade kunnat tillgodose. Frågor som även berörde respondentens 

ålder och antalet verksamma år i skolan borde ha ställts för att se om det hade något 

samband med hur undervisningen såg ut.  

 

När det gäller intervjuerna med rektorerna uppfattar vi att vi fått ett relativt bra resultat. 

Alla intervjuer har kunnat genomföras. Det som dock kan vara missvisande är att en 

rektor ej varit verksam så länge på skolan, vilket gjorde att denne ej kunde ge svar på 

allt. Övriga rektorer gav uttömmande svar och var det något som var oklart kunde man 

reda upp det direkt, via exempelvis följdfrågor. För att de skulle få en inblick i intervjun 

skickade vi ut frågorna en dag i förväg. Syftet med detta var att rektorerna skulle hinna 

förbereda sig till intervjun. Men med facit i hand borde de ha fått frågorna tidigare 
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eftersom det visade sig att de inte hade hunnit läsa igenom frågorna innan intervjun. 

Speciellt den rektor som inte var insatt hade haft tid till att kontrollera uppgifterna innan 

intervjun. Det som också kan ha påverkat utfallet vid intervjuerna var att vi spelade in 

intervjun på band. De kanske upplevde denna situation som obekväm, vilket ledde att de 

blev hämmade. 

 

När vi jämför resultaten från intervjuer och enkäter har det framkommit att intervjuerna 

gett mer information, alltså ett något större utbyte. Möjligen hade vi kunnat göra en mer 

grundlig jämförelse mellan skolorna och mellan olika lärarkategorier om det genomförts 

en djupintervju med lärarna också.  

 

5.2 Diskussion 

Lärarna som ingår i denna undersökning undervisar inom alla ämneskategorier. Det 

ämne som utövas främst är någon form av språk. Det som kan vara lite missvisande är 

att det inte var så många NO-lärare som besvarade enkäten eftersom de huvudsakligen 

håller i sex- och samlevnadsundervisningen. Ungefär hälften av deltagande lärarna 

anser att de någon gång tar upp ämnet sex och samlevnad. Denna tolkning gör vi vid 

granskningen av hur lärarna har svarat på enkäten. En möjlig orsak till att de lärare, som 

skulle ha fortsatt till del III istället för del II i enkäten, kan vara att de ej har någon 

planlagd sex- och samlevnadsundervisning utan tar upp ämnet vid behov när  

situationen kräver det. 

  

Ett resultat som denna studie visar är att majoriteten av lärarna inte vet om det finns 

någon övergripande plan i sex och samlevnad på någon av skolorna. På tre av fyra 

skolor har man svarat både ja, nej och vet inte om det finns en plan. Detta kan bero på 

att det saknas tydliga ramar som styr verksamheten. Vi tycker att det verkar som 

kommunikationen brister rektor och lärare sinsemellan, eftersom man inte svarat 

enhetligt på skolorna. Detta överensstämmer med Skolverkets undersökning (2000) som 

visar att brist på ledning kan leda till att lärarna inte vet vilket ansvar rektorn har för 

sex- och samlevnadsområdet. Lärarna är också ovetande om vad kollegerna gör.  

Samma otydlighet kan gälla i att lärarna svarar olika på om det finns en arbetsgrupp 

som arbetar med sex och samlevnad. Frågan kan ha missuppfattats där lärarna som 

svarat att det finns en arbetsgrupp menar ämneslaget på skolan. Om det är så att lärarna 
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är ovetande om det finns specifik arbetsgrupp för ämnet sex och samlevnad hade man 

kunnat undvika, tycker vi, genom att ha en tydlig arbetsplan och en arbetsgrupp som 

arbetade med sex och samlevnad kontinuerligt. Skolverkets granskning (2000) gör 

jämförelsen med en byggmästare och ett byggarbetslag där man med svårighet inte kan 

uppföra ett stort hus utan ritning och planering av arbetets olika steg. Med andra ord vill 

vi poängtera vikten i att det finns en planering för att man ska kunna nå de mål som 

finns. Arbetar man förebyggande med frågor inom området sex och samlevnad, vet man 

hur man ska gå tillväga med olika problem som efterhand dyker upp. Skolpersonalen 

kan på så sätt stötta varandra samt ta ett ställningstagande hur pass personlig man ska 

bli i sin undervisning (Waller, 2002). Man kan även tydligt visa i en plan vilka avsikter 

skolan har med sin sex- och samlevnadsundervisning. Något som enligt oss bör ingå i 

planen är lokalt nedskrivna mål i syftet att förtydliga för alla. Detta tror vi kan 

underlätta för bl.a. nytillkommen personal som därmed har möjlighet att relativt snabbt 

bli insatt om vilka regler som gäller.  Saknas lokala nedskrivna mål kan även begreppet 

sex och samlevnad bli diffust. Skolverkets utredning (2000) styrker detta genom att 

lägga fram att det kan bli svårt att uppnå läroplanen uttryckta nationella mål. Eftersom 

styrdokumenten inte klart och tydligt ger styrning i de olika ämnena är det lätt att ämnet 

sex och samlevnad hamnar ”mellan stolarna” för att lärarna kanske tror att andra lärare 

tar upp ämnet. För att sex- och samlevnadsundervisningen ska kunna bedrivas på ett bra 

sätt krävs, enligt oss, krävs det att någon har det yttersta ansvaret för sex- och 

samlevnadsundervisningen, vilket får stöd enligt gällande läroplan Lpo 94. Samtliga 

rektorer i vår undersökning anser sig också ha detta ansvar, dock tillsammans med NO-

läraren. Rektorerna bekräftar även att det inte finns någon form av handlingsplan eller 

arbetsgrupp som arbetar med sex och samlevnad. Skolverkets undersökning (2000) 

visar på att ”Om ledningen inte samordnar och styr sex- och samlevnadsundervisningen 

finns det inte några garantier för att den når alla elever” (s. 69). På skola C är man på 

god väg att nå att alla elever får en likvärdig undervisning i ämnet sex och samlevnad 

eftersom en och samma lärare håller denna. Detta kan dock brista om läraren blir sjuk 

och vikarie måste rycka in.  

 

Många lärare i denna studie svarade att de är positivt inställda till att samarbeta med 

lärare som undervisar i ämnet sex och samlevnad.  Här tycker vi att man har en potential 

att utveckla ett mer ämnesövergripande arbete. Dock visar denna studie att många lärare 

tar upp sex och samlevnad i sin undervisning men inte vad och hur de arbetar med detta. 
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Jarlbros granskning (1997) visar att man i stort inte arbetar ämnesövergripande med 

sex- och samlevnad på skolorna. Vidare menar Jarlbro att man hellre jobbar 

övergripande med alkohol och droger eller mobbing. I granskningen 1999 (Skolverket, 

2000) fann man ett tydligt mönster hos skolor där det ämnesövergripande arbete inom 

sex- och samlevnadsområdet fungerar. Skolorna hade nedskrivna mål för ämnet sex och 

samlevnad och för själva undervisningen upplägg. Eleverna fick arbeta kring olika 

arbetssätt som skapade sammanhang och undervisningen blev varierad. Detta tror vi är 

en av många förutsättningar för en väl fungerande sex- och samlevnadsundervisning. 

Rektorerna i denna undersökning har några bra exempel på hur de arbetar ämnesöver-

gripande, dock nästan bara i temaversioner. Man arbetar med kill- och tjejgrupper och i 

värdegrundsteman. Till hösten kommer en integrering att ske på skola C, enligt rektorn, 

i sex och samlevnad. Främst för att det synliggör för eleverna att sex och samlevnad 

finns omkring dem och inte endast ur den biologiska synvinkeln. Rektor A, som inte 

varit anställd så länge på sin skola, har enligt vår mening ändå ett bra förhållningssätt 

till ämnet sex och samlevnad. Han tycker att det är ett stort ämne som man kommer i 

daglig kontakt med eftersom det finns i ungdomarnas tankar hela tiden. Vår erfarenhet 

gör att vi håller med om detta. Även Centerwall (2000) menar att eleverna ständigt 

befinner sig i en tonårsvärld och det är den världen som sex- och 

samlevnadsundervisningen måste skapa en dialog 

 

Det är även viktigt att hålla sig uppdaterad och följa med i utvecklingen när det gäller 

sex och samlevnad, vilket också de flesta lärarna tycker i detta arbete. Lärarna i studien 

försöker hålla sig uppdaterade via media, läsa skönlitteratur och RFSU:s hemsida. Detta 

ifrågasätter vi om detta är tillräckligt. Det man måste beakta är att man bör försöka hålla 

sig uppdaterade med nytt och framför allt relevant material så att man kan ge en 

relevant undervisning till eleverna.  

 

Vidare visar vår undersökning att den som håller i sex och samlevnadsundervisningen 

oftast är NO-lärare. Vi tror att det är så för att det endast finns klart uppsatta mål i ämnet 

biologi i styrdokumenten då det gäller sexualitetsfrågor. Jarlbros (1997) granskning ger 

oss bekräftelse på att det ser ut så på de flesta skolor. Där visar resultaten att det är 

huvudsakligen biologiläraren som genomför sex- och samlevnadsundervisningen på 

grundskolans senare del. Enligt FHI:s undersökning (Jarlbro, 1997)  ansåg majoriteten 

av de tillfrågade att det är NO-lärarna som bäst kan undervisa i ämnet. Detta tror vi är 
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för att NO-läraren anses vara bäst lämpad eftersom denne innehar mest kunskap om 

fakta, exempelvis anatomi. Det behöver emellertid inte vara så tycker vi. Sex- och 

samlevnadsområdet är ett komplext ämne som även innefattar känslor och relationer 

och där kan all skolpersonal med adekvat utbildning vara en lika stor tillgång. Vår 

undersökning visar även på att de undervisande lärarna uppfattar att de har ett totalt stöd 

från kolleger och som är positiva till ämnet. 

 

De flesta lärarna, enligt vår undersökning, tar upp sex och samlevnad i åttan och tiden 

varierar mellan tre-fyra veckor. De flesta lärarna ansåg att antalet timmar till ämnet sex 

och samlevnad var tillräckligt. En del lärare svarade att man tog så många timmar man 

behövde. Det sista är positivt då det visar att dessa lärare är flexibla och lyhörda för vad 

eleverna vill, dvs. undervisningen blir situationsanpassad. Vi tycker det är värt att 

poängtera att man bör ta hänsyn till elevernas olika mognadsnivåer och ha en 

fortlöpande sex- och samlevnadsundervisning, inte bara under en viss period i åttan. 

Centerwall (2000) menar att skillnaden är stor i utvecklingen mellan elever i en klass 

”och man har hävdat att det kan skilja upp till åtta år i mognad” (s. 61). Därmed borde 

det enligt oss vara så att man mer kontinuerligt tar upp ämnet sex och samlevnad  

mycket oftare än när det görs.  

 

Enligt denna studie tar man oftast tar upp fakta om exempelvis kroppen och man har 

diskussioner. Faktabiten är stor och av vår egen erfarenhet från VFU:n vet vi att det är 

tidskrävande och det är precis man hinner ta upp all fakta på fyra veckor. Majoriteten av 

de lärare som undervisar i sex och samlevnad tyckte emellertid att tiden räckte till. Detta 

ifrågasätter vi. Det är mycket som ska täckas in och bl.a. visar Skolverkets granskning 

(2000) att det då krävs ett samarbete mellan ämnena så man kan få mer tid för elevernas 

identitetsskapande.  

 

Det kan finnas områden inom sex och samlevnad som man inte känner sig tillfreds med 

och då kan man ta hjälp av externa organisationer. Detta gör skolorna i vår 

undersökning. Vi uppfattar att de ser exempelvis ungdomsmottagningen som en viktig 

tillgång och som ett bra komplement till undervisningen. På skolorna i vår undersökning 

saknas det specifika medel som är avsatta för sex och samlevnad. Detta kan påverka tror 

vi, vilket gör att man inte samarbetar mer med externa organisationer, eftersom de 

ibland tar betalt. Alla skolor har ett nära samarbete med ungdomsmottagningen eller 
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barnmorska, enligt rektorerna. Det sker ett besök på ungdomsmottagningen i åttan och 

ibland kommer personal från mottagningen ut och informerar. Detta framkommer även i 

Skolverkets granskning (2000) som bekräftar att de flesta skolor samarbetar med 

ungdomsmottagningen idag. Dock poängteras det att det saknas för- och efterarbete då 

besöken tenderar att hänga i luften. Skola C samarbetar dessutom med kyrkan på orten 

vilket har ansetts stimulerande. De har även använt någon förälder som ett komplement 

till undervisningen, då denne var barnmorska.  

 

Vidare anses värdegrunden vara viktig enligt rektorerna och lärarna på skolorna får 

kontinuerlig fortbildning i dessa frågor. När det gäller fortbildning i sex och samlevnad 

sker det ingen fortlöpande vidareutbildning. Däremot anser rektorn på skola B att 

lärarna är relativt nyutbildade vilket innebär att de har fått kurser i sex och samlevnad i 

sin utbildning. Det är dock inget självklart att sex- och samlevnadskurser ingår i 

utbildningen eftersom det är upp till varje högskola att själv bestämma hur utbildningen 

ska se ut. Enligt en kartläggning RFSU (2004) gjorde framkom det att det endast finns 

kurser i sex och samlevnad på nio av 23 lärarutbildningar. Dessa kurser är dessutom 

valbara. Rapporten åskådliggör även att lärarutbildningen inte ger studenterna några 

förberedande kunskaper i att undervisa i sex och samlevnad i skolan. Vi drar parallellen 

till att det i grundskolan inte finns någon handlingsplan och på lärarutbildningen saknas 

det en tydlig linje för kursinnehållet. Enligt RFSU:s (2004) kartläggning prioriteras inte 

detta vare sig på lärarutbildningen eller i grundskolan. Det vi inte vet är om rektor B 

menar att det gäller alla lärarkategorier eller om det bara är NO-lärarna, vilket också 

skulle ha varit intressant att veta. Enligt rektorerna finns det ett stort intresse för 

fortbildning hos lärarna men inte specifikt för sex och samlevnad. Rektor C anser att det 

kan behövas ”för saker och ting förändras med tiden och lärare som kommit till åren 

skadar inte att fräscha upp sitt synsätt”. Detta bekräfta Skolverkets granskning (2000) då 

det visar att det inte gjorts någon utredning i sex- och samlevnadsundervisningen sedan 

1974. Vidare menar Forsberg (2000) att behovet av kunskap i dessa frågor är ständigt 

något som ungdomar intresserar sig för och inom skolan har samhället en möjlighet att 

uppfylla dessa behov.  

 

En viktig förutsättning för en bra sex- och samlevnadsundervisning, enligt oss, är att 

man utgår från elevernas behov, tankar och intresse för att på så sätt utgå från elevernas 

nivå. Skolverkets utredning (2000) konstaterar att de elever som fått en traditionell eller 
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ingen undervisning alls anser att de ej behöver mer undervisning i sex och samlevnad. 

Vidare fastställer granskningen att de elever som fått en relativt bra sex- och 

samlevnadsundervisning, med mycket diskussioner och varierat arbetssätt, vill ha mer 

undervisning kring dessa frågor.  Skolverket undersökning (2000) klarlägger att detta 

berör eleverna och det behövs för att ”kunna sortera sina tankar kring alla de bilder de 

dagligen möter kring sexualitet och relationer” (s. 87).  

 

Slutligen tycker vi att skolorna bör tänka på och utarbeta verktyg för att möta den 

samhällsförändring som ständigt sker samt det ökade informationsflödet från media. 

Med det menar vi att om inte skolan uppfylla det behov ungdomar har söker de sig till 

de källor som erbjuds. Om eleverna endast får information exempelvis via Internet och 

sina kompisar, vilken bild får de då av sexualiteten?  

 

5.3 Förslag till nya undersökningar 
Efterhand som vi har arbetat med diskussionen i denna studie har flera nya fråge-

ställningar väckts hos oss. En av dem är undran över hur mycket tid läggs egentligen 

ner på ämnet sex och samlevnad? Detta står inte klart i detta arbete då de flesta lärarna 

har svarat att de lägger 3-4 veckor på ämnet.  

 

En annan fråga som dykt upp hos os är att när man tar upp ämnet sex och samlevnad, 

gör man det då ur ett vuxenperspektiv eller ur ungdomarnas perspektiv? Centerwall 

(2000) menar att de vuxnas intentioner ibland kan leda till att undervisningen 

problematiseras. Han åsyftar att detta i sin tur kan leda till att ungdomarna ej känner 

igen sig och därmed inte tar till sig budskapen.  

 

Vår undersökning åskådliggör även att samtliga lärare som undervisar i sex och 

samlevnad kan tänka sig att få hjälp utifrån. Det som skulle vara intressant att veta är 

vilka organisationer man kan tänka sig att samarbeta med. Hade vi tagit reda på det 

hade vi troligen också fått veta vilket ämnesområde lärarna ville ha hjälp med. 
 
Det som också hade varit intressant att ta reda på är i vilken utsträckning lärarna har fått 

utbildning i sex- och samlevnadsområdet. Har det eller har det inte ingått i lärar-

utbildningen? Är även lärarna insatta i att det finns vidareutbildning i ämnet sex och 
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samlevnadsämnet? Hur pass intresserade skulle de vara att fortbilda sig i detta ämne om 

de var medvetna om det?  

 

Vidare hade det varit intressant att undersöka hur sex- och samlevnadsundervisningen 

fungerar på skolor med hög invandrartäthet. Hur bemöter man olika etniciteter? 

 

 

 

 

 

 

 47



6. Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats är att ta reda på sex- och samlevnadsundervisningens 

utformning på några grundskolors senare del samt rektors och lärares förhållningssätt 

till detta ämne. I detta arbete läggs det även in ett historiskt perspektiv på 

sexualupplysningens utveckling för att skapa förståelse till varför sex och 

samlevnadsundervisningen ser ut som den gör idag. Hur ser sex- och 

samlevnadsundervisningen ut på några grundskolor m idag? Vilken uppfattning har 

rektorn på skolan om ämnet? Med dessa problemformuleringar som bakgrund görs även 

kopplingar till den litteratur som vi funnit väsentlig inom forskningen idag. Vi valde att 

göra en enkätundersökning med lärarna och intervjuer med rektorerna på fyra 

högstadieskolor. 

 

Det resultat vi kommit fram till är att lärarna är positiva till ämnet sex och samlevnad. 

De lärare som inte undervisar i sex- och samlevnadsundervisningen i denna studie kan 

tänka sig att börja samarbeta med lärare som gör det. Rektorerna i undersökningen har 

gett förtroendet till främst NO-lärarna att se till att styrdokumentens mål uppfylls. Oftast 

förläggs sex- och samlevnadsundervisningen till år 8 enligt denna studie och man lägger 

tyngdpunkt på fakta som bl.a. behandlar kroppens fysiologiska förändringar. Skolorna 

saknar handlingsplaner och arbetsgrupper kring arbetet med sex och samlevnad. Denna 

undersökning visar också att lärarna på skolan inte är på det klara med om det finns 

någon handlingsplan och någon arbetsgrupp för ämnet sex och samlevnad. Studien visar 

att lärarna är ovetande om vad kollegerna gör. Det sker samarbete med externa 

organisationer ibland och vanligast är ungdomsmottagningen. Dessutom kan samtliga 

lärare som undervisar i sex och samlevnad tänka sig få mer hjälp från externa 

organisationer när det gäller vissa områden i ämnet sex och samlevnad. Någon specifik 

fortbildning för ämnet sex och samlevnad har dock inte genomförts av lärarna. Däremot 

sker det en kontinuerlig utbildning på skolan gällande värdegrunden för att eleverna 

bl.a. ska utveckla hänsyn och respekt. Rektorerna är förövrigt positivt inställda till 

fortbildning då de anser att det gäller att följa med i utvecklingen.  
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Bilaga 1 
Ringa in dina svar! 
1. I vilket/vilka ämne undervisar du i? 

Ma Sv Ke Fy Bi Hk Ge 

Bild Tekn Sh Språk Idh Mu 

Annat: ………………………………………………………………………………… 

 

2. Skolan har en övergripande plan för hur sex och samlevnadsundervisningen ska tas upp i de 

olika årskurserna.  

Ja Vet ej Nej 

 

3. Det finns en arbetsgrupp för arbetet med sex och samlevnadsundervisningen. 

Ja Vet ej Nej 

 

4. Sex och samlevnadsundervisningen är ett ämne som exempelvis ska vara ett 

ämnesövergripande kunskapsområde enligt läroplanen. Tar du upp detta ämne i din 

undervisning? 

Ja  Nej 

 

Om du undervisar i sex och samlevnad gå vidare till fråga 9. Om du inte 

undervisar i detta ämne fortsätt till fråga 5. 
 

5. Om du inte undervisar i sex och samlevnad idag, skulle du kunna tänka dig att börja 

samarbeta med en lärare som undervisar i ämnet? 

Ja  Nej 

 

6. Det är viktigt att följa med i utvecklingen trots att man inte undervisar i sex och samlevnad 

och lika viktigt är att man försöker hålla sig uppdaterad. 

Ja  Nej 
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7. Vad tycker du bör tas upp i sex och samlevnadsundervisningen? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8. Hur viktigt är det med sex och samlevnadsundervisningen? På en skala 1-5. 

    1 är inte så viktigt och 5 är mycket viktigt. 

 

1 2 3 4 5  
Här slutar frågorna för dig som inte undervisar i ämnet sex och 

samlevnad. Vi värdesätter att du vill medverka i denna 

enkätundersökning, det är av stor vikt för oss. 

 

Tack för hjälpen! 
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Fortsätt här om du undervisar i sex och samlevnad. 
9. Sex och samlevnadsundervisningen har stöd bland alla mina kolleger. 

Ja                         Nej 

 

10. Skolledningen stöttar arbetet med sex och samlevnad. 

Ja  Nej 

 

11. Ekonomiska medel finns avsatta specifikt för skolans sex och samlevnadsundervisning. 

Ja  Nej 

 

12. Det finns motstånd mot arbetet med sex och samlevnad på skolan? 

Ja  Nej 

 

13.Vi på vår skola samarbetar med externa organisationer eller personer när det gäller sex och 

samlevnadsundervisningen. 

Ja  Nej 

Om ja, vilka då? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

14. På vilket sätt utvärderas sex och samlevnadsundervisningen? Vem gör det? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

15. I vilken årskurs tar du upp sex och samlevnad? 

6ht            6vt            7ht            7vt            8ht            8vt            9ht            9vt     

 

16. Hur många timmar ägnas åt sex och samlevnad? 

…………………………………………………….. 
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17. Är antalet timmar tillräckligt? 

Ja  Nej 

 

18. Sex och samlevnad innehåller mer än ren fakta. Det innefattar även relationer, attityder 

och förhållningssätt. Tycker du att ”sex och samlevnad” är ett bra namn eller skulle du vilja 

att det hette något annat? 

Bra 

Annat:…………………………………………………………………………………………… 

 

19. Jag håller mig uppdaterad med fakta inom ämnet sex och samlevnad 

Ja  Nej 

Vid ja, hur då? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

20. Ge exempel på vad din sex och samlevnadsundervisningen innehåller. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

21. Berörs din sex och samlevnadsundervisningen utifrån ett riskperspektiv (arbetar mycket 

med könssjukdomar, preventivmedel och abort) eller ur ett främjat perspektiv (arbetar mycket 

med värderingsövningar, relationsprat och känslor)?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

22. Jag är nöjd med min undervisning. 

Ja  Nej 
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23. Skulle du kunna tänka dig att få hjälp utifrån med sex och samlevnadsundervisningen? Att 

någon kom och höll i olika delar som t.ex. värderingsövningar, prata om pornografi, 

homosexualitet och attityder? 

Ja   Nej 

 

Stort tack! Vi uppskattar att du tagit dig tid att besvara denna enkät. Det 

är av stor vikt för oss. 

 

Tack för hjälpen! 
 

Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju efter vi gjort sammanställningarna? 

Ja  Nej 

 

Namn:…………………………………………………………………………………………. 

Skola:…………………………………………………………………………………………. 

Mailadress:…………………………………………………………………………………… 

 

Vill du att vi ska skicka ett exemplar av vårt examensarbete till skolan? 

 

Ja  Nej 
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Bilaga 2 
 
Sammanfattning av intervjuer med rektorer 
 
 

1. Vem/vilka har ansvar för ämnesområdet sex och samlevnad? 
 

A: Undervisningen har lärarna men huvudansvaret har rektorn. Man har ett gemensamt ansvar  
     fast på olika nivåer.  
B: Yttersta ansvaret har rektorn annars är det NO-lärarna.  
C: Biologiläraren har ansvaret. Övergripande ansvar har dock rektor.  
D: Det är biologiansvariga lärarna. 
 
 

2. Finns det en budgeterad post för ämnesområdet sex och samlevnad? 
 
A: Tror inte att det finns specifik budget för ämnet sex och samlevnad. De pengar som finns  
     är i en stor klump, så kallade läromedelspengar.  
B:  Det finns inte pengar specifikt till ämnet men däremot får ämneslagen en summa  
     pengar som lärarna bestämmer vad dessa ska användas till. 
C:  Nej men det finns budgeterat hur mycket som ska gå till exempelvis ämneslaget Ma/NO.  
     Lärarna får använda pengarna som de själva vill. Det finns inte budgeterat specifikt för  
     området sex och samlevnad eller t.ex. för syra/baser i Ke.  
D:  Nej. De som undervisar i NO får en klumpsumma, som de själva fördelar. 
 

Kommentar: Samtliga rektorer ansvarar också för en summa pengar och beslutar om en 
del av resurserna skall användas till att bl.a. anlita externa organisationer, som 
informatörer på skolan.  
 
 
3. Finns det en specifik arbetsgrupp som arbetar med sex- och samlevnadsundervis-

ningen? 
 

A:  Tror inte att det finns någon, är inte insatt. 
B:  Nej 
C:  Har ingen specifik arbetsgrupp i detta ämne, men en lärare dvs. samma NO-lärare har sex-  
      och samlevnadsundervisning i alla åttorna.   
D: Nej, men det ingår som en del i framförallt i NO undervisning. 
 
 

4. Finns det någon övergripande plan i området sex och samlevnad på skolan? 
 

A: Vet inte. 
B:  Ingen specifik plan, utan man följer kursplanerna som gjorts upp i ämnesgrupperna. 
C: Lärare lägger upp en planering under läsåret och terminen, sen kommer det in saker och  
     ting som ruckar på planeringen, så får man ju krympa lite där och sy ihop lite där. 
D: Ja, en plan i varje ämne om vad som ska tas upp i det ämnet. De följer de betygskriterier  
     och uppnåendemål, som och ska uppfyllas. Dock inte specifikt för området sex och  
     samlevnad. 
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5. På vilket sätt utvärderar man på skolan? 

 
A: Förmodar att lärarna gör det själva 
B: Lärarna utvärderar själva i sina egna ämnen. 
C: Lärarna utvärderar vid terminens slut i sitt område. De ser hur det har fungerat, det som var  
     bra och det som man inte var nöjd med, vilket gör att man kan förändra sitt arbetssätt.. Får  
     då feedback på detta sätt. Eleverna får lägga sin syn på det hur man ska utvärdera, om man  
     ska lägga ett prov eller ett arbete. Det gör lärarna ihop med sina klasser. 
D: Vi har en utvärdering på all verksamhet i slutet på läsåret, inte speciellt för sex och sam- 
     levnad. Det räknas ju lite som en del av ett ämne, inte som ett eget ämne, utan som exem- 
     pelvis ellära eller ngt annat. 
 
 

6. Finns det något motstånd bland lärarna mot ämnesområdet sex och samlevnad? 
 

A:  Nej, tror inte det. 
B:  Nej. 
C:  Nej, är inte medveten om detta.  
D:  Nej, har inte uppfattat något sådant. Det är ju rätt så naturlig del idag. 
 
 

7. Hur garanterar man på skolan att alla elever får en likvärdig undervisning i sex 
och samlevnad? 

 
A: Vet inte 
B: Lärarna lägger upp en planering tillsammans, efter åldersgrupperna. 
S:  Följer planeringen och eftersom det är en och samma lärare som håller ämnet i alla år 8, så  
     blir det samma. Rektorn anser vidare att det kanske inte alltid blir samma utan ibland blir  
     det varierat. Det man kör i en klass, fungerar kanske inte lika bra i nästa.  
B: Alla som följer med på lektionerna och som deltager och tillgodogör sig redovisningen får  
     en likvärdig undervisning. NO-lärarna har alltid ett nära samarbete med NO- 
     undervisningen, i sina konfereraranser.   
 
 

8. Arbetar man ämnesövergripande när det gäller sex- och samlevnadsområdet? 
 

A: Vet inte 
B:  NO-lärare och SO-lärare gör det när de pratar om värderingsfrågor, som tas upp i  
      klassrådstid och mentorstid. Egentligen alla lärare. 
C: Det görs i mest kärnämnen men också när alla diskuterar värdegrunds frågor t.ex. i tjej-   
     och killgrupper. Man arbetar med ett värdegrunds tema i 3 veckor, som följs upp och som  
     man bygger vidare på. I höst kommer ett större temaarbete mer utsträck i tid. Tidsmässigt  
     behöver det dock inte vara längre utan det kan behandlas samtidigt i 3 ämnen. Under       
     hösten 2005 tas sex och samlevnad upp i SO ur samhällets synvinkel, i Sv kommer man att  
     använda relevant litteratur samt i NO som tar den vanliga biten. 
D: Det är beroende på vilka lärare det är eftersom de är indelade i arbetsenheter och möjlig-  
     heten finns. Ibland samarbetas det ämnesövergripande exempelvis när man har kört tema  
     med tjej- respektive killdagar. När det har varit tjejdag har alla killar och manliga lärare  
     försvunnit från skolan. 
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9. Vilka personalkategorier på skolan genomför sex- och samlevnadsunder-

visningen? 
 

A:  Skolsköterskan + Kurator 
B:  Endast lärare. 
C:  Skolsköterska, skolvärdinna,  
D: Alla NO-lärarna  
 

10. Förekommer det ett samarbete med externa organisationer. Om ja, med vilka? 
 

A: Ungdomsmottagningen. 
B: Samarbete med ungdomsmottagningen sker regelbundet och lärare och skolsköterskan  
     följer med eleverna dit. En gång i veckan kommer även en församlingspedagog från  
     kyrkan, som tillsammans med lärare och kurator samtalar med eleverna. Representanter  
     från både kvinnojouren,  försäkringskassan och en kamratstödjargrupp har också besökt  
     skolan, gällande sex- och samlevnadsfrågor.  
C: De har samarbetat med ungdomsmottagningen i många år och för några år sedan spelades   
     det in en film i samarbete med dem. Samarbete sker även med kyrkan där eleverna i  
     kyrkan får träffa en församlingsassistent eller en präst. Fältgruppen kommer ibland och  
     informerar om sitt arbete. Det har även förekommit att tjejer från gymnasiet har pratat om  
     exempelvis smink. Även någon förälder som är verksam som barnmorska har pratat i  
     skolan, i alla fall så länge som denne har haft egna elever där. Eleverna har dessutom fått  
     titta på teater som har handlat om temat sex. Rektorn anser att det inte är lika intressant om  
     en lärare står och mässar om sex- och samlevnadsområdet. När det kommer folk utifrån  
     höjs intresset för ämnet ifråga betydligt. 
D: Ett besök hos barnmorska sker i år 8 och detta samarbete har pågått i många år.  
     Barnmorskan gör även besök på skolan och informerar. Ibland har även RFSU varit och  
     upplyst på skolan. Vissa av eleverna besöker även ungdomsmottagningen efter  
     konsultation med barnmorska, som då slussat vidare eleverna dit.   
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11. Förekommer det fortbildning i området sex och samlevnad? 
 
A: Tror inte det. 
B: De har relativt nyutbildade lärare och de har med sig detta i sin utbildning. Lärarna har  
     möjlighet att fortbilda sig i ämne om de så önskar. All personal har fått utbildning i  
     värdebrundsfrågor samt via arbeta med EQ dvs. ett arbetsmaterial som behandlar bl.a.  
     respekt och hänsynstagande. 
C:  Fortbildning för all personal gällande värdegrundsfrågor och könsroller förekommer.     
     Fortbildningsbehov finns alltid, men lärarna har inte ansökt om fortbildning specifikt för  
     området sex och samlevnad. Men det kan alltid behövas, för saker och ting förändras med  
     tiden och lärare som kommit till åren behöver fräscha upp sitt synsätt. Läraren som  
     genomför samtliga sex- och samlevnadslektioner håller sig hela tiden uppgraderad i.o.m.  
     sin kontinuerliga kontakt med ungdomsmottagningen. Ungdomsmottagningen kallar  
     ibland in till diskussioner och  när det är något som de vill förmedla. För övrigt är det upp  
     till lärarna vad de vill fortbilda sig i.  
D: Egen fortbildning inom alla möjliga ämnesområden görs av personalen ständigt. Dock inte  
     i ämnet sex och samlevnad. Resurserna anses ibland vara en begränsande faktor men i de  
     flesta fall fortbildar sig lärarna på kvällar och helger. Detta har man möjlighet att kompa ut  
     på sommaren, då det ingår 5 fortbildningsdagar för personalen.  
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Bilaga 3 
 
Lärare som arbetar med ett ämne inom NO- respektive SO-kategorierna har placerats inom 

dessa fack. Här följer samtliga deltagande lärare med ämneskategorier. 

Ämne Antal lärare 
SO 6 
Ma/NO/Tk 7 
Ma/NO 4 
Språk 19 
Ma/Språk 4 
Idh 3 
Slöjd 3 
Bild 1 
SO/Idh 1 
Hk 2 
Språk/SO 2 
SO/Bild 1 
Mu 2 
NO/Tk 1 
Ma/SO 1 
Språk/slöjd 1 
Språk/slöjd/Idh 1 
Ma/Slöjd 1 
Ma 1 
Summa 61 
 

 

Lärare med följande ämneskategorier tar upp ämnet sex och samlevnad i sin undervisning: 

Ämne Antal lärare 
Ma/NO/Tk 6 
Ma/NO 2 
Språk 9 
SO 6 
Språk/SO 2 
SO/Bild 1 
NO/Tk 1 
Ma/SO 1 
Hk 1 
Ma/språk 1 
Mu 1 
Summa 31 
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Lärare med följande ämneskategorier undervisar i ämnet sex och samlevnad och som har 

fortsatt till enkätens del III: 

Ämne Antal lärare 
Ma/NO/Tk 6 
Ma/NO 1 
Språk 2 
SO 3 
NO/Tk 1 
Summa 13 
 

 

Lärare som svarat att de undervisar i ämnet sex och samlevnad och som har valt att inte 

besvara del III utan del II i enkäten. Denna del var till för lärare som inte undervisar i detta 

ämne:  

Ämne Antal lärare 
Ma/NO 1 
Språk 7 
Språk/SO 2 
SO/Bild 1 
Ma/SO 1 
Hk 1 
Mu 1 
SO 3 
Ma/språk 1 
Summa 18 
 

 

De lärare som kan tänka sig att samarbeta med lärare som undervisar i ämnet sex och 

samlevnad har följande ämne/ämnen: 

Ämne Antal lärare 
Ma/NO 4 
Språk 10 
Idh 3 
Ma/språk 3 
Slöjd 2 
SO 3 
Bild 1 
SO/Idh 1 
Språk/SO 2 
SO/Bild 1 
Språk/SO/idh 1 
Mu 1 
Ma/slöjd 1 
Summa 33  
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Lärare som inte kan tänka sig att samarbeta med lärare som undervisar i ämnet sex och 

samlevnad har följande ämne/ämnen: 

Ämne Antal lärare 
Språk 6 
Ma/språk 1 
Slöjd 1 
Ma 1 
Hk 1 
Språk/slöjd 1 
Summa 11 
 
 
Lärare med följande ämne valde att avstå från att besvara frågan om de kan tänka sig att 

samarbeta med lärare, som undervisar i sex och samlevnadsundervisning: 

Ämne Antal lärare 
Språk 1 
Hk 1 
Ma/SO 1 
Summa 3 
 
 

Lärare med följande ämne svarade både ja och nej om man kan tänka sig att samarbeta med 

lärare, som undervisar i ämnet sex och samlevnad: 

Ämne Antal lärare 
Mu 1 
Summa 1 
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