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To speak or not to speak – that is the question 

 

Årtal 2020 Antal sidor: 22 

__________________________________________________________ 

Denna studie undersöker om lärarna anser att läroplanen uttrycker att sex och 

samlevnad ska undervisas i årskurserna F – 3 och om lärarna arbetar med sex- och 

samlevnadsämnet i de årskurserna. Studien är en kvantitativ studie som med hjälp av 

programmet Google Formulär skickat ut enkäter till lärare verksamma i årskurs F-3. 

Resultatet visade att endast 7,4% av lärarna till fullo höll med påståendet att 

läroplanens värdegrund och kursplanen för biologi uttrycker att sex och samlevnad 

ska bedrivas i de lägsta årskurserna. 14,8% av lärarna höll till fullo med påståendet 

att kursplanen för samhällskunskap uttrycker att sex och samlevnad ska bedrivas i de 

lägsta årskurserna. Resultatet visade också att 55,6% av lärarna svarade att de bedrev 



  

någon form av sex- och samlevnadsundervisning i F – 3. Några av slutsatserna som 

framkommer är att lärarna är osäkra kring hur de ska tolka läroplanen utifrån ämnet 

sex och samlevnad. Svaren tyder även på en osäkerhet hos lärarna kring vad som 

ingår i ämnet sex och samlevnad. 
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ABSTRACT 

__________________________________________________________ 

Adam Dufgran and Linnéa Sipinen 

To speak or not to speak – that is the question 

2020 Number of pages: 22 

__________________________________________________________ 

This study examines whether teachers consider that the curriculum expresses that sex 

and cohabitation should be taught in grades F - 3 and whether teachers are working 

on the sex and cohabitation subject in those grades. The study is a quantitative study 

based on a questionnaire made in Google Form, that was sent out to teachers 

operating in year F-3. The result showed that only 7.4% of teachers fully agreed with 

the claim that the curriculum's value basis and the biology curriculum express that 

sex and cohabitation should be conducted in the lowest grades. 14.8% of teachers 

fully agreed with the statement that the syllabus for social literacy expresses that sex 

and cohabitation should be conducted in the lowest grades. The result also showed 

that 55.6% of the teachers responded that they engage in some form of sex and 

cohabiting education in F - 3. Some of the conclusions that come out are that the 

teachers are uncertain about how to interpret the curriculum based on the topic of 

sex and cohabitation. The answers also indicate uncertainty among teachers about 

what is included in the topic of sex and cohabitation. 

__________________________________________________________ 

Keywords: sex and cohabitation, teaching, teachers in year F-3, curriculum for 

year F-3, biology, social science, the curriculum's value foundation. 
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1 Inledning 

 

Alla människor föds med en sexualitet. I barndomen kan det innebära en nyfikenhet på den 

egna och andras kroppar, eller ett intresse för att leka utforskande lekar. Barn har också 

frågor och tankar om sin egen och vuxnas sexualitet. Om man ser sexualiteten som något 

som är en del av alla människor, och som uttrycks på olika sätt i olika åldrar, blir sexualiteten 

i barndomen en integrerad del av en människas liv, utveckling och självuppfattning. 

                                   (RFSU, 2015, s. 1). 

 

 

 

Citatet ovan kommer från Riksförbundet för sexuell upplysnings (2015) (RFSU) 

broschyr Barns sexualitet – en vägledning. Broschyren är ett stödmaterial till 

undervisning i sex och samlevnadsfrågor för föräldrar, pedagoger och lärare som 

arbetar med barn från spädbarnsåldern upp till puberteten. Det är inte enbart RFSU 

som tar upp att små barn och yngre elever har funderingar kring sex och relationer 

och därmed har ett behov av att undervisas om detta. Även en internationell 

undersökning av organisationen United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (2018) (UNESCO) pekar på flera långsiktiga hälsofördelar med att 

bedriva en tidig sexualundervisning. Det har också gjorts studier kring lärares 

inställning till sexualundervisning för elever i elva års ålder och uppåt såsom 

Skolinspektionens (2018) granskning av sexualundervisningen i Sverige, Landrys, 

Singhs och Darrochs (1999) studie som undersökte hur sexualundervisningen 

bedrevs i amerikanska skolor i femte och sjätte klass och Depaulis & Plautes (2018) 

studie som jämförde Österrikiska lärares och föräldrars inställningar till 

sexualundervisning för elever som ännu inte nått puberteten. Med den här studien 

vill vi bidra till denna kunskapsbank genom att titta på lärares inställning till en 

tidigare bedriven sex- och samlevnadsundervisning för årskurserna F – 3. 

Det finns ett intresse bland allmänheten att undersöka undervisningen i sex och 

samlevnad. Under flera år har det debatterats i offentliga medier kring barns och 

ungdomars exponering av sex på internet och om hur föräldrar och skolan ska kunna 

förbereda dem inför det, som i exempelvis Sohlanders (2011) artikel i Aftonbladet där 

det diskuteras vad konsekvenserna blir av barns exponering av sex på internet och 
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Malméns (2018) rapportering om en tevedebatt, där det debatterades om skolor ska 

införa porrfilter på sina datorer. Graden av vetenskapligt grundade argument som 

förs fram i media varierar men att unga barn exponeras för sex på internet finns det 

stöd i forskning för. En brittisk undersökning gjord av forskarna Livingstone och 

Bober (2005) på uppdrag av Economic and Social Research Council undersökte barns 

och ungdomars internetvanor, där det visade sig att 21% av barn i åldrarna nio till 

elva år har sett porr på nätet. Vidare ansåg 47% av de ungdomar i åldrarna arton och 

nitton år som hade sett porr att de hade sett det i för tidig ålder (Livingstone & Bober, 

2005). 

Skolverket (2019b) skriver att lärare måste vara uppmärksamma på och fånga 

upp elevers funderingar kring sex- och samlevnadsfrågor, likväl som att vara 

uppmärksamma på hur eleverna är mot varandra under skoldagen för att minimera 

risken för sexuella kränkningar. I en antologi som gavs ut av myndigheten för 

skolutveckling på uppdrag av regeringen för att sprida information kring sex- och 

samlevnadsämnet skriver Centerwall (2005) om att redan i förskolan får 

förskollärare frågor från barn kring sexualitet och samlevnad. Goldman (2015) och 

UNESCO (2018) tar upp att när barn får undervisning i sexualkunskap tidigt i 

åldrarna så underlättar det för dem att förbereda sig inför puberteten, samt gynnar 

deras sociala relationer och hjälper dem att förhålla sig till sig själva och sina egna 

kroppar. Det ökar även deras sexuella hälsa i högre åldrar och leder till att de bättre 

kan hantera fysiska och psykiska förändringar som sker under puberteten (Goldman, 

2015; UNESCO, 2018). 

Skolverket (2019c) har ett internetbaserat utbildningsmaterial i fyra delar som 

riktar sig till lärare i skolans tidigare år och syftar till att öka deras ämnes- och 

åldersdidaktiska kunskaper för att kunna bedriva en undervisning om sex och 

samlevnad tidigt i grundskoleåldrarna. Enligt Skolverket (2019c) ska alltså 

undervisning i sex och samlevnad bedrivas även för grundskolans yngsta elever, 

vilket stärks av att Skolverket (2018) tagit fram ett dokument med titeln Sex och 

samlevnad i grundskolans styrdokument där det framgår att värdegrunden och 

kursplanerna i alla ämnen förutom fysik, geografi, kemi och matematik har 

formuleringar som berör sex- och samlevnadsämnet. 

Lundgren (2017) skriver att Läroplanen finns för att på nationell nivå kunna 

säkerställa en likvärdig utbildning för alla elever i Sverige och detta inkluderar 
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undervisningen i sex och samlevnad för grundskolans yngsta elever. I 

Skolinspektionens (2018) granskning av sex- och samlevnadsundervisningen 

framkommer dock att många lärare känner sig osäkra kring hur de ska bedriva 

undervisningen ämnesintegrerat och att rektorer inte ser ett samband mellan 

formuleringar i läroplanens värdegrund och sex- och samlevnadsämnet, vilket 

påverkar hur lärarna arbetar med ämnet. Omkring hälften av de undersökta 

rektorerna bedriver inte systematiskt utvecklingsarbete av sex- och 

samlevnadsundervisningen, erbjuder inte lärare kompetensutveckling i ämnet, följer 

inte upp lärarnas kompetens och stödjer dem inte i arbetsmetoder (Skolinspektionen, 

2018). Gillander Gådin och Stein (2017) tar upp risker som sker när ledning och 

skolpersonal inte systematiskt och konsekvent arbetar för att motverka trakasserier 

och kränkande beteenden på skolan. En sådan risk är att lärare börjar normalisera 

trakasserier och kränkande beteenden och därmed inte tar elevernas otrygghet på 

allvar. Enligt en granskning gjord av Brottsförebyggande rådet (2015) är skolan en av 

de vanligaste platserna för sexualbrott bland ungdomar. 

Det finns även andra studier som visar att lärare känner sig osäkra kring hur de 

ska undervisa i ämnet. Exempelvis visar Landrys, Singhs och Darrochs (2000) studie 

att en majoritet av lärarna efterfrågade mer vidareutbildning för att kunna utveckla 

faktakunskaper och lärandestrategier, samt mer lärandematerial. En studie från 

Österrike (Depauli & Plaute, 2018) visar också detta, då lärare efterfrågade konkret 

och praktiskt applicerbart lärandematerial för att kunna känna sig säkra att bedriva 

sexualundervisning för elever i de lägre grundskoleåldrarna (primary school). En av 

anledningarna till denna osäkerhet hos lärarna kan vara att undervisning i sex och 

samlevnad inte är obligatirskt på lärarutbildningarna och flera motioner har lagts 

fram i riksdagen för att åtgärda detta vid ett flertal tillfällen utan att vinna bifall 

(Motion 2015/16:2805; Clarkson, 2018, 6 mars). Redan år 1908 lämnades en motion 

in till riksdagen angående att lärarhögskolan även borde lära ut “sexuell pedagogik” 

för att kompetensen hos lärarna skulle kunna möta måttet på undervisningen som 

eftersöktes (Knöfel Magnusson & Olsson, 2005). Det har med andra ord gått 

etthundratolv år sedan motionen lämnades in år 1908 och vi som samhälle har 

fortfarande inte helt löst detta problem eftersom lärarutbildningen för blivande lärare 

i årskurserna F – 3 fortfarande inte har obligatorisk sex- och 

samlevnadsundervisning (Motion 2015/16:2805; Clarkson, 2018, 6 mars). 
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En bristfällig undervisning på lärarprogrammen behöver dock inte vara 

förklaringen till att osäkerheter kring sex- och samlevnadsämnet uppstår. I en studie 

av lärares kunskaper kring sexuell hälsa, som genomfördes i Turkiet, visade det sig 

att majoriteten av lärarna hade höga ämneskunskaper kring sexuell hälsa men att sex 

var ett så pass tabu ämne att det påverkade lärarnas möjligheter att bedriva 

sexualundervisning (Erten & Akcam Yalcin, 2019). Det visade sig att lärarna hade 

olika inställningar till sex. En inställning präglades av konservatism som innebar ett 

fördömande av utomäktenskapliga samlag och där sexualitet enbart betraktades som 

något reproduktivt. Den andra inställningen var mer tillåtande till sex för njutningens 

skull och tillåtande till utomäktenskapliga samlag (Erten & Akcam Yalcin, 2019). 

Även i Sverige finns olika åsikter kring sex och samlevnad och Olsson (2005) 

argumenterar för att krav och kritik som framförs i offentliga medier, av föräldrar 

samt från organisationer och myndigheter kring sex- och samlevnadsundervisningen 

påverkar hur lärare bedriver undervisning i sex och samlevnad.  

Både UNESCO (2018) och Skolinspektionen (2018) har kommit fram till att den 

nuvarande sex- och samlevnadsundervisningens innehåll och utförande inte ger 

eleverna de kunskaper de behöver för att möta pubertala förändringar och möta sex 

och relationer på ett hälsofrämjande, säkert sätt, med undantag av vissa skolor. 

Exempel på områden som sexualundervisningen inte förmår att motverka på ett 

tillfredsställande sätt är sexuellt överförbara sjukdomar, oönskade graviditeter, 

sexuella övergrepp och trakasserier, sexuell otrygghet på internet och en tilltagande 

negativ inställning till preventivmedel (Skolinspektionen, 2018; UNESCO, 2018). I 

UNESCO:s (2018) rapport framkommer det att flickor och pojkar inte heller får den 

kunskap som behövs för att förbereda sig inför pubertala förändringar såsom 

menstruation eller nattlig utlösning. Dessutom står det i UNESCO:s (2018) rapport 

att sexualundervisningen inte förmår att motverka sociala stigman för kroppsliga 

reproduktiva funktioner, där exempelvis kvinnlig sexuell mognad och menstruation 

betraktas med ett större tabu än pojkars sexuella och kroppsliga utveckling. En studie 

som granskade resultat från undersökningar gjorda av amerikanska National Center 

for Health Statistics från åren 2002 till 2013 kom fram till att sexualundervisning i 

USA inte ledde till ett ökat användande av preventivmedel bland unga och att antalet 

manliga sexuella partners ökade bland unga HBTQ-kvinnor efter att de fått formell 
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sexualundervisning (Bodnar & Tornello, 2019). Det här visar att 

sexualundervisningen är bristfällig, både nationellt och internationellt. 

Intresset för att genomföra denna studie väcktes under en diskussion i kollegiet 

rörande lärares syn på sex- och samlevnadsundervisning. Syftet med studien är 

således att undersöka om aktiva lärare anser att sex- och samlevnadsundervisning 

behövs i årskurs F-3. Frågeställningarna som studien syftar till att besvara är om 

lärarna anser att läroplanen uttrycker att sex och samlevnad ska undervisas i 

årskurserna F – 3 och om lärarna arbetar med sex- och samlevnadsämnet i 

årskurserna F – 3? 

2 Metod 

Denna studie är en kvantitativ undersökning. Datainsamlingsmetoden som har 

använts är en internetbaserad enkätundersökning som genomfördes i programmet 

Google Formulär. Enkätformulär valdes som datainsamlingsmetod eftersom det går 

att nå ut till många människor på samma gång och att det är enkelt att sammanställa 

insamlade data (Denscombe, 2018). Formuläret bestod av sammanlagt tjugosju 

frågor, där sjutton av frågorna enbart kunde besvaras genom att välja ett 

svarsalternativ, en av frågorna innehöll flervalsmöjligheter och en besvarades genom 

att välja ett alternativ på en skala från ett till fem. Sju av frågorna var förtydliganden 

genom svar i friskrift. Informanterna informerades om syftet med studien, att 

datainsamlingsmetoden var baserad på den medföljande enkätundersökningen, 

mellan vilka datum enkäten tog emot svar och om de etiska principerna som vi har 

följt genom ett missivbrev i början av formuläret, i enlighet med Denscombes (2018) 

råd inför enkätundersökningar (se bilaga 1). De etiska principer som följts har tagits 

fram av Vetenskapsrådet (2017) och innebar att medverkan i studien skedde på 

frivillig basis och kunde avbrytas om informanterna så önskade, att deras identiteter 

förblir anonyma och att de uppgifter de lämnat skulle komma att behandlas på ett 

säkert sätt, samt vad syftet med studien var. 

Tiden då enkäten tog emot svar från informanter var fjorton dagar då enkäten 

registrerade svar mellan den 18 november 2019 och den 2 december 2019. 

Påminnelser skickades ut den 25 och 29 november 2019. Utöver de frågor som avsåg 

att besvara forskningsfrågorna fick informanterna i enkäten ange sin ålder, ange var 
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på en politisk vänster-högerskala de ansåg sig tillhöra, om de ansåg sig själva som 

religiösa eller ej, vilken kommun de arbetade inom, om de var legitimerade lärare och 

vilken utbildning de hade. 

   För att kontrollera att våra enkätfrågor var lättförståeliga, enkla att besvara 

och relevanta för att kunna undersöka studiens forskningsfrågor, i enlighet med 

Denscombes (2018) råd om att göra kortfattade, okomplicerade frågor med tydlig 

förankring i studiens syfte, så skickade vi den till vår handledare och två 

klasskamrater för återkoppling. Därefter skickades länken till det färdiga formuläret 

genom e-post ut till sammanlagt sjuttiotre rektorer i kommunerna Flen, Västerås, 

Eskilstuna och Strängnäs, som i sin tur fick skicka e-post innehållande information 

om studien och enkätundersökningen vidare till sina respektive förskoleklass- och 

grundskolelärare som var aktiva i årskurserna F-3. Anledningen till att vi skickade ut 

till fler än en kommun var att vi ville undersöka om det fanns ett samband mellan 

informanters svar och den kommun som informanterna arbetade inom. 

           Programmet SPSS (IBM, 2012) har använts för korrelationsanalyser genom 

Spearmans korrelationssystem (IBM, 2012). 

3 Resultat 

 
Totalt fick vi in 27 enkätsvar som alla har blivit medräknade i studiens resultat. 

Studiens resultat visar att 55,6% av lärarna bedrev någon form av sex- och 

samlevnadsundervisning i årskurs F – 3 och att 44,4% av informanterna inte gör det 

(se tabell 1). 51,9% av lärarna instämde delvis med påståendet att sex och samlevnad 

bör få en större plats i undervisningen i årskurs F – 3, 40,7% av lärarna svarade att de 

inte instämde och 7,4% av lärarna svarade att de instämde till fullo. Denna fråga gick 

att förtydliga i friskrift och där framkommer det att 7,4% av lärarna inte håller med 

eftersom de anser att det arbete de redan bedrev är tillräckligt, som i detta citat:  

Vi arbetar mycket med samlevnad framför allt i So. Vi arbetar med familjen och hur det är att leva 
i en familj. Hur olika familjer kan se ut. När vi behandlar barnkonventionen tas samlevnadsfrågor 
upp. Vi arbetar med Stopp min kropp och talar om gränser kring hur vi tar varandra i leken. När 
vi arbetar med kroppen i No tar vi upp kroppens delar och undervisar om hur barn blir till. Det är 
en tillräckligt stor del i undervisningen som det är tycker jag. 

3,7% av lärarna svarade att de inte håller med påståendet och uppgav att anledningen 

till detta svar var att ämnet tas upp naturligt genom elevers frågor, som i det här 

citatet: ”Ämnet tas upp naturligt och tar den plats gruppen behöver”. 7,4% av 
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lärarna svarade att de delvis instämde och uttryckte åsikten att sex- och 

samlevnadsundervisning bör få större plats men att den måste vara åldersanpassad, 

som dessa två citat uttrycker: ”Jag anser att det bör ges mer utrymme men att det är 

väldigt viktigt att det är på barns nivå”, ”Absolut större plats men tänkte mest på 

rätt nivå för åldersgruppen.” 

63% av lärarna uppgav att de fått frågor från sina elever om sex och samlevnad 

och 37% av lärarna svarade att de inte får några frågor. Det finns en positiv 

korrelation mellan om lärare bedrev sex- och samlevnadsundervisning och om de får 

frågor från sina elever som hör till sex- och samlevnadsämnet, där de lärare som fått 

frågor svarade att de bedrev undervisning i ämnet i högre grad än de som inte fått 

sådana frågor: rs=0,703, p=>0,001, (N=27). 66,7% av lärarna svarade att de har sett 

eller hört elever ta upp funderingar kring sex och samlevnad med varandra och 33,3% 

av lärarna svarade att de inte har gjort det. Lärare som har sett eller hört att elever 

har uttryckt funderingar kring pubertet, sex och samlevnad för varandra svarade 

också att de bedrev sex- och samlevnadsundervisning i högre grad än de som inte har 

sett eller hört att elever har uttryckt funderingar kring sex och samlevnad för 

varandra, där den positiva korrelationen såg ut så här: rs=0,632, p=>0,001, (N=27). 

På frågan om lärarna har sett eller hört att elever kränker andra genom sexuella 

olämpliga beteenden, antingen verbalt eller fysiskt så svarade 66,7% av lärarna ja och 

33,3% av lärarna svarade nej. Det finns inte någon korrelation mellan lärares 

observationer av olämpliga sexuella beteenden bland elever och om lärare undervisar 

i sex och samlevnad eller ej. 

25,9% av informanterna svarade att de inte ansåg sig ha tillräckliga 

ämneskunskaper för att bedriva undervisning i sex och samlevnad för elever i årskurs 

F – 3 och 74,1% ansåg sig ha tillräckliga ämneskunskaper. I synnerhet tenderade 

lärare som var fyrtiosex år eller äldre att svara att de hade tillräckliga 

ämneskunskaper i relation till åldrarna under fyrtiosex där svaren var mer 

varierande. 66,7% av lärarna svarade att de anser sig ha tillräckliga åldersdidaktiska 

kunskaper och 33,3% av lärarna svarade att de inte ansåg ha tillräckliga 

åldersdidaktiska kunskaper.  

De lärare som svarade att de bedrev sex- och samlevnadsundervisning i årskurs 

F – 3 fick även möjlighet att svara på frågan vad de grundar sin undervisning i. På 

denna fråga kunde informanterna välja fler än ett svarsalternativ och av svaren 
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framgår det att de styrdokument som ligger till grund för sex- och 

samlevnadsundervisningen varierar mellan lärare och det framgår även att 

informanterna grundade sin undervisning i olika delar av läroplanen. 11,1% av 

informanterna svarade att de grundade sin sex- och samlevnadsundervisning i 

läroplanens värdegrund, samt kursplanerna för både biologi och samhällskunskap i 

årskurs 1 – 3. 11,1% av lärarna svarade att de grundade sin undervisning i både 

kursplanen för biologi i årskurs 1 – 3 och läroplanens värdegrund. 11,1% av lärarna 

svarade att de endast grundade sin undervisning i kursplanen i biologi för årskurs 1 – 

3. 7,4% av informanterna angav enbart läroplanens värdegrund. 7,4% av 

informanterna svarade både läroplanens värdegrund och kursplanen för 

samhällskunskap för årskurs 1 – 3. 3,7% av informanterna svarade läroplanens 

värdegrund, kursplanerna för biologi och andra styrdokument och 3,7% svarade att 

deras undervisning baserades på både kursplanerna i biologi och samhällskunskap 

för årskurs 1 – 3. 11,1% av informanterna svarade enbart andra styrdokument eller 

källor och här fanns ingen korrelation mellan legitimerade lärares och olegitimerade 

lärares svar.  

Det framkommer även att 51,9% av informanterna delvis höll med påståendet 

att läroplanens värdegrund uttrycker att undervisning i sex och samlevnad ska 

bedrivas för elever i årskurs F – 3, 40,7% av lärarna svarade att de inte instämde och 

7,4% av lärarna svarade att de instämde till fullo. 21,4% av de som svarade att de 

delvis instämde valde att lägga till svar i fritext där två anledningar framfördes för 

hur de hade svarat. En av dessa var att värdegrunden uttrycker att det ska bedrivas 

genom övergripande formuleringar: ”Jag tänker att sex- och 

samlevnadsundervisningen kommer in i många av värdegrundens formuleringar. 

Att respektera sin medmänniskas egenvärde, ta avstånd ifrån kränkande 

behandling mm.” Den andra åsikten som framfördes var att det är tolkningsbart: 

”Jag anser att det beror lite på hur man tolkar den.” När det gäller hur väl 

läroplanens kursplan för biologi uttrycker att undervisning i sex och samlevnad ska 

bedrivas för elever i årskurs 1 – 3 svarade 55,6% av informanterna att de delvis 

instämde, 37% av lärarna svarade att de inte instämde och 7,4% av lärarna svarade 

att de instämde till fullo. På frågan om läroplanens kursplan för samhällskunskap 

uttrycker att undervisning i sex och samlevnad ska bedrivas för elever i årskurs 1 – 3 
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svarade 44,4% av lärarna att de delvis instämde, 40,7% av lärarna svarade att de inte 

instämde och 14,8% av lärarna svarade att de instämde till fullo. 

Samtliga informanter i denna undersökning var kvinnor och på frågan om 

vilken ålderskategori lärarna tillhörde svarade 3,7% av lärarna att de var mellan 

femtiosex – sextiofem år, 44,4% av informanterna svarade att de var mellan fyrtiosex 

– femtiofem år, 18,5% av lärarna svarade att de var mellan trettiosex – fyrtiofem år, 

29,6% av informanterna svarade att de var tjugosex – trettiofem år och 3,7% av 

lärarna svarade att de var mellan arton – tjugofem år.  88,9% av informanterna 

svarade att de är legitimerade lärare och 11,1% svarade att de inte är legitimerade 

lärare. 

 

Tabell 1 

    
 

   

”Bedriver du någon 
form av sex- och 
samlevnadsundervisnin
g i årskurs F-3?” 
 

Ja: 55,6% Nej: 44,4%   

”Påstående: Sex- och 
samlevnad borde få en 
större plats i 
undervisningen för F – 
3?” 
 

Instämmer till 
fullo: 7,4% 

Instämmer 
delvis: 51,9% 

Instämmer inte: 
40,7% 

 

”Får du på frågor om 
sex och samlevnad från 
dina elever?” 
 

Ja: 63% Nej: 37%   

Korrelation:  
”bedriver du någon 
form av sex- och 
samlevnadsundervisnin
g i årskurs F-3?” och 
”får du på frågor om 
sex och samlevnad från 
dina elever?” 
 

rs=0,703 p=>0,001 N=27  

”Har du sett eller hört 
att elever har 
funderingar kring 
pubertet, sex- och 
samlevnad som de 
uttrycker för varandra i 
exempelvis i lek, genom 
kraftuttryck, i samtal 
eller andra 
sammanhang?” 
 

Ja: 66,7% Nej: 33,3%   

Tabell som sammanfattar enkätsvaren fråga för fråga i procent och visar de korrelationer som 
finns mellan olika svar. 
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Korrelation:  
”har du sett eller hört 
att elever har 
funderingar kring 
pubertet, sex- och 
samlevnad som de 
uttrycker för varandra i 
exempelvis i lek, genom 
kraftuttryck, i samtal 
eller andra 
sammanhang?” och 
”bedriver du någon 
form av sex- och 
samlevnadsundervisnin
g i årskurs F-3?” 
 

rs=0,632 p=>0,001 N=27  

”Har du sett eller hört 
att elever kränker 
andra genom sexuella 
olämpliga beteenden, 
antingen verbalt eller 
fysiskt?” 
 

Ja: 66,7% Nej: 33,3%   

”Anser du att du har 
tillräckliga 
ämneskunskaper för att 
kunna bedriva 
undervisning i sex- och 
samlevnad för elever i 
årskurs F – 3?” 
 

Tillräckliga 
ämneskunskaper
: 74,1% 

Inte tillräckliga 
ämneskunskaper
: 25,9% 

  

”Anser du att du har 
tillräckliga 
åldersdidaktiska eller 
pedagogiska kunskaper 
för att kunna bedriva 
undervisning i sex- och 
samlevnad för elever i 
årskurs F – 3?”  
 

Tillräckliga 
åldersdidaktiska 
kunskaper: 
66,7% 

Inte tillräckliga 
åldersdidaktiska 
kunskaper: 
33,3% 

  

”Om du bedriver 
undervisning i sex- och 
samlevnad, vad 
grundar du då den 
undervisningen i? (Du 
kan kryssa i mer än ett 
alternativ)” 
 

Läroplanens 
värdegrund, 
samt 
kursplanerna för 
biologi och 
samhällskunska
p: 11,1% 
 

Läroplanens 
värdegrund och 
kursplanen för 
biologi: 11,1% 

Kursplanen för 
biologi: 11,1% 

Läroplanens 
värdegrund: 
7,4% 

”Om du bedriver 
undervisning i sex- och 
samlevnad, vad 
grundar du då den 
undervisningen i? (Du 
kan kryssa i mer än ett 
alternativ)” 
 

Läroplanens 
värdegrund och 
kursplanen för 
samhällskunska
p: 7,4% 
 

Läroplanens 
värdegrund, 
samt kursplanen 
för biologi och 
andra 
styrdokument 
eller källor: 3,7% 
 

Kursplanerna för 
biologi och 
samhällskunska
p: 3,7% 

Andra 
styrdokumen
t eller källor: 
11,1% 
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4 Diskussion 

Att inte fler än 55,6% av lärarna som deltog i denna undersökning bedrev någon form 

av undervisning i sex och samlevnad är anmärkningsvärt. Detta kan bero på en 

osäkerhet kring hur läroplanen ska tolkas då resultatet visar att lärarna är oeniga om 

läroplanen uttrycker att sex och samlevnad ska bedrivas i årskurserna F – 3 eller inte. 

Osäkerheterna kring vad som i läroplanen hör samman med sex- och 

samlevnadsundervisning kan bero på att just detta ämnesområde inte är tydligt 

utskrivet i läroplanen, då det ska undervisas med ett ämnesöverskridande perspektiv 

vilket uttrycks genom övergripande formuleringar i läroplanens värdegrund och 

kursplaner (Skolinspektionen, 2018). 

Lärarna som medverkade i den här studien är även oeniga om vilka ämnen som 

ska innefattas i sex- och samlevnadsundervisningen. Det här blir tydligt när 

informanterna får svara på frågan om de anser att värdegrunden uttrycker att sex och 

samlevnad ska bedrivas i årskurserna F – 3. Här svarade 7,4% av lärarna att de till 

”Påstående: 
Läroplanens 
värdegrund uttrycker 
att undervisning i sex- 
och samlevnad ska 
bedrivas för elever i 
årskurs F – 3?” 
 

Instämmer till 
Fullo: 7,4% 

Instämmer 
delvis: 51,9% 

Instämmer inte: 
40,7% 

 

”Påstående: 
Läroplanens kursplan 
för biologi uttrycker att 
undervisning i sex- och 
samlevnad ska bedrivas 
för elever i årskurs 1 – 
3?” 
 

Instämmer till 
fullo: 7,4% 

Instämmer 
delvis: 55,6% 

Instämmer inte: 
37% 

 

”Påstående: 
Läroplanens kursplan 
för samhällskunskap 
uttrycker att 
undervisning i sex- och 
samlevnad ska bedrivas 
för elever i årskurs 1 – 
3?” 
 

Instämmer till 
fullo: 14,8% 

Instämmer 
delvis: 44,4% 

Instämmer inte: 
40,7% 

 

”Är du legitimerad 
lärare?” 

Ja: 88,9% Nej: 11,1%   
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fullo håller med påståendet att värdegrunden uttrycker detta. Liknande svar ger 

lärarna gällande om kursplanen i biologi uttrycker att sex- och 

samlevnadsundervisning ska bedrivas i årskurs 1 – 3 där 7,4% svarade att de till fullo 

ansåg det. När det gäller samhällskunskapsämnet anser ett något större antal lärare 

att kursplanen uttrycker att sex och samlevnad ska undervisas i årskurserna 1 – 3 då 

14,8% har svarat att de till fullo anser det. Att så få lärare till fullo håller med 

påståendet att sex och samlevnad ska bedrivas i årskurserna F – 3 enligt läroplanen 

kan bero på att sex- och samlevnadsämnet inte är tydligt utskrivet i läroplanen som 

togs upp ovan (Skolinspektionen, 2018). 

Även om lärarna håller med om att en viss del av läroplanen uttrycker att sex 

och samlevnad ska undervisas om i årskurs F – 3 innebär det inte att de baserar sin 

undervisning från den delen av läroplanen. Förvånande nog kan de i stället basera sin 

sex- och samlevnadsundervisning i en kursplan som de inte anser hör ihop med sex- 

och samlevnadsämnet i samma omfattning som en övrig del av läroplanen. Exempel 

på det ses i en av informanternas svar, då denna informant till viss del höll med om 

att läroplanens värdegrund och kursplanen för biologi uttryckte att sex- och 

samlevnadsundervisning ska bedrivas i årskurs F – 3.  Informanten höll dock till fullo 

med om att kursplanen för samhällskunskap uttryckte detta men bedrev ändå endast 

undervisningen utifrån kursplanen i biologi. Skolinspektionen (2018) skriver att 

undervisningen i sex och samlevnad oftast sker inom biologiämnet, vilket även den 

här studien visar. Det är möjligt att lärare som bedriver undervisning i sex och 

samlevnad baserar den i en undervisningstradition där de biologiska aspekterna får 

störst utrymme som Skolinspektionen (2018) tar upp. Att lärarna ser belägg i 

läroplanen för att undervisning i sex och samlevnad ska bedrivas i årskurs F – 3 

innebär heller inte att de faktiskt bedriver det, då 11,1% av lärarna svarade att de inte 

bedrev sex- och samlevnadsundervisning, trots att de svarat att de delvis håller med 

om att värdegrunden samt kursplanerna i samhällskunskap och biologi för årskurs 1 

– 3 uttrycker att det ska bedrivas. 

Vidare finns en förvirring bland lärare i studien kring vilket 

undervisningsinnehåll som hör till ämnet sex och samlevnad. Exempelvis har 16,7% 

av de som svarat att de inte bedrev sex och samlevnad också svarat att de arbetade 

med områden som “stopp min kropp”. Detta visar att dessa informanter inte ansåg 

att områden såsom kroppslig integritet och rätten att bestämma över sin egen kropp 
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hör samman med sex- och samlevnadsundervisningen. Skolinspektionen (2018) 

skriver att “[...] många lärare känner osäkerhet kring hur detta kunskapsområde 

berör dem.” och att det “[…][p]å majoriteten av skolorna saknas ett systematiskt 

utvecklingsarbete av sex- och samlevnadsundervisningen och därmed saknas ofta en 

samsyn kring vem som undervisar om sex och samlevnad i olika ämnen. […][B]ara en 

bråkdel av skolorna [arbetar] med sex och samlevnad till värdegrunden, där alla 

lärare är berörda” och i vår studie kan vi se en liknande osäkerhet från vissa av 

informanterna där de har svårt att se att deras undervisning för årskurs F-3 ingår i 

sex och samlevnad, likväl som en osäkerhet kring om värdegrunden har kopplingar 

till sex och samlevnad. Skolinspektionen (2018) skriver även om vikten av “[...] att 

samtliga lärare känner till och förstår sitt uppdrag att ta upp frågor om normer, 

könsroller, sexualitet, identitet och relationer som en del av värdegrundsarbetet. Om 

skolorna inte gör denna koppling till värdegrundsarbetet riskerar viktiga frågor att 

missas vilket ökar risken för kränkningar och diskriminering av elever.” 

Utifrån det resultat som studien fått fram kan det urskiljas att sammanlagt 

92,6% av lärarna riskerar att inte göra kopplingen mellan sex- och 

samlevnadsundervisningen och värdegrundsarbetet i läroplanen, då endast 7,4% av 

informanterna svarat att de till fullo anser att värdegrunden uttrycker att sex och 

samlevnad ska undervisas i årskurs F – 3 (Skolverket, 2019d). Detta tyder på att sex- 

och samlevnadsämnet inte är tillräckligt tydligt utskriven i läroplanen så att det 

otvivelaktigt berör alla årskurser, som även Skolinspektionen (2018) tar upp. Vidare 

går det att ställa frågan om det dokument som Skolverket (2018) tagit fram för att 

förtydliga vilka delar av läroplanen som hör till sex- och samlevnadsämnet verkligen 

når ut till alla berörda lärare. 

Det kan också urskiljas att lärarna i denna studie inte tenderar att i större 

utsträckning bedriva sex- och samlevnadsundervisning även om de ser att elever 

kränker andra genom sexuella olämpliga beteenden, antingen verbalt eller fysiskt 

vilket i sig självt är ett oroande resultat. Skolverkets (2013) antologi innehållande 8 

enskilda studier påvisar att lärare kan missa när kränkningar sker om de inte 

bedriver ett systematiskt arbete mot kränkningar. I denna antologi av 8 studier 

skriver Skolverket att en förutsättning för att ett sådant systematiskt arbete ska 

kunna bedrivas är att skolornas arbete mot kränkningar måste ha en tydlig 

förankring i värdegrunden. Att 92,6% av lärarna riskerar att inte göra kopplingar 
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mellan värdegrunden och ämnet sex och samlevnad kan vara en förklaring till varför 

ett så stort antal av lärarna i denna studie svarade att de inte har sett kränkningar av 

sexuell natur bland elever. Det är förstås också möjligt att sexuellt kränkande 

beteenden inte sker på de skolor där de är verksamma. Detta anser vi dock vara 

mindre troligt, då Brottsförebyggande rådet (2015) redovisat att bland de skolelever 

som blivit utsatta för sexualbrott så var en av de vanligaste platserna för detta skolan. 

I Brottförebyggande rådets (2015) granskning inkluderades inte verbala kränkningar, 

som den här studiens fråga kring sexuella kränkningar gjorde. Gillander Gådin och 

Stein (2017) skriver om hur lärare inte alltid upptäcker när kränkningar mellan elever 

sker på grund av att acceptansen för verbala uttryck och fysiska handlingar av 

kränkande natur ökat över tid och att gränsen för vad som inte är tillåtet har 

förskjutits. 

Resultatet visar även att lärare som fått frågor kring sex och samlevnad från 

sina elever i högre utsträckning bedrev sex- och samlevnadsundervisning än de lärare 

som inte fått sådana frågor. Det kan finnas två orsaker till detta. Antingen tenderar 

lärare att bedriva undervisning i sex och samlevnad som ett resultat av att ha fått 

frågor om det från eleverna eller också får de frågor från eleverna på grund av att de 

bedriver undervisning om detta. Om det förhåller sig så att lärare bedriver sex- och 

samlevnadsundervisning som ett resultat av de frågor de får från sina elever så 

innebär det att sex- och samlevnadsundervisningen inte erbjuds elever om de inte 

själva ställer frågor om detta. När Skolinspektionen (2018) intervjuat elever har det 

framkommit “[…] att de vill prata om sex och samlevnad tidigare och oftare än vad de 

har haft möjlighet till. För att eleverna ska kunna repetera och fördjupa sina 

kunskaper behöver undervisningen ske kontinuerligt under läsåren och återkomma 

under skolgången.” 

I likhet med Skolinspektionens (2018) granskning har denna studies resultat 

tydligt fått fram att endast vissa lärare låter elever i årskurserna F – 3 få kunskaper i 

sex och samlevnad och att eleverna inte får den kontinuitet i sex- och 

samlevnadsämnet som Skolinspektionen (2018) skriver är nödvändigt. Läroplanen 

finns för att på nationell nivå kunna säkerställa en likvärdig utbildning för alla elever 

i Sverige (Lundgren, 2017). Då studiens resultat har visat att inte alla lärare håller 

med om att undervisning i sex och samlevnad ska ske i årskurserna F – 3 enligt 

läroplanen så innebär det att undervisningen till stor del är beroende av hur läraren 
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tolkar läroplanen och om lärarna anser att eleverna har ett behov av att undervisas i 

sex och samlevnad. Därmed ökar risken för att en likvärdig utbildning som Lundgren 

(2017) skriver om uteblir när det kommer till sex och samlevnad i årskurs F – 3. 

Dessutom ökar risken för kränkningar bland elever om deras frågor kring sex- och 

samlevnad inte fångas upp och besvaras av lärarna (Skolverket, 2019b). 

En fundering som väcktes under studien är om detta problem redan grundas 

under lärarutbildningen då utbildningen på många institut inte innehåller 

undervisning i sex- och samlevnadsämnet (Motion 2015/16:2805; Clarkson, 2018, 6 

mars). Lärare kan idag få sin lärarlegitimation med rätten att undervisa i ämnet trots 

att de inte fått någon egen utbildning i detta på högre nivå (Motion 2015/16:2805; 

Clarkson, 2018, 6 mars). En informant som svarade att hon var legitimerad lärare 

skrev följande som svar på om hon hade åldersdidaktiska kunskaper i ämnet sex och 

samlevnad för årskurs F – 3; “Nej, [i]nte direkt utbildad kopplat till detta”. 

Informanten känner sig alltså inte tillräckligt säker med sina didaktiska kunskaper 

för att lära ut sex och samlevnad till elever i årskurs F – 3. Det här kan ses som en 

konsekvens av att lärarutbildningarna inte har obligatorisk sex- och 

samlevnadsundervisning och kan också vara en anledning till varför endast 7,4% av 

lärarna till fullo håller med om att läroplanens värdegrund och kursplanen för biologi 

uttrycker att sex- och samlevnadsundervisning ska bedrivas för elever i årskurs F – 3, 

samt att enbart 14,8% av lärarna anser att kursplanen för samhällskunskap uttrycker 

det (Motion 2015/16:2805; Clarkson, 2018, 6 mars). 

Majoriteten i denna studie svarade dock att de ansåg sig ha både tillräckligt 

höga ämneskunskaper och åldersdidaktiska kunskaper för att kunna bedriva sex- och 

samlevnadsundervisning i årskurs F – 3. Trots detta uppgav endast 55,6% av 

informanterna att de faktiskt bedrev undervisning i sex- och samlevnadsämnet. Det 

här kan verka motsägelsefullt men behöver nödvändigtvis inte vara det då Erten och 

Akcam Yalcins (2019) studie visade att lärare hade höga ämneskunskaper men att 

samhällets påtryckningar kunde påverka lärarnas benägenhet att bedriva 

sexualundervisning. Depauli och Plaute (2018) kom i sin studie fram till att föräldrar 

inte ansåg att sexualundervisning var lika viktigt som lärarna ansåg. Olsson (2005) 

tar upp att föräldrars åsikter samt påtryckningar i media och av myndigheter präglar 

hur lärare i Sverige bedriver sex- och samlevnadsundervisning. Det är därmed möjligt 

att åsikter bland parter utanför skolan leder till en motvilja eller tveksamheter kring 
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att bedriva sex- och samlevnadsundervisning för elever i årskurs f – 3 bland lärarna 

som deltagit i vår studie, trots att de anser sig ha tillräckliga kunskaper för att 

undervisa i sex och samlevnad. 

Det finns en möjlighet att innebörden av uttrycket sex och samlevnad kan ha 

uppfattats olika av informanterna då begreppet inte klargjordes i den enkät och i det 

missivbrev som skickades ut till dem. Denscombe (2018) skriver att frågor som är 

oklara och som innehåller ett stort antal fackord kan leda till missförstånd bland 

informanter. Alla enkätfrågor som berörde forskningsfrågorna i denna studie hörde 

samman med begreppet sex och samlevnad. Att detta begrepp inte definierades kan 

vara en orsak till att det stundom uppstod motsägelser mellan olika svar från samma 

informant, som har diskuterats ovan. Risken för att detta skulle uppstå har på 

förhand vägts mot risken att ett allt för definierat begrepp skulle kunna påverka 

möjligheten att undersöka lärares personliga tolkning av sex- och samlevnadsämnet i 

relation till läroplanen. 

Alla informanter som valde att delta i studien är kvinnor vilket är presentabelt 

för majoriteten av arbetskåren (Skolverket, 2019a) men innebär att de manliga 

lärarnas synpunkter inte blir representerade i denna studie. I och med att vi inte vet 

hur många vi har nått ut till kan vi inte heller veta vår svarsfrekvens och kan heller 

inte veta bortfallet. Det vi däremot har haft kontroll över när det kommer till urvalet 

är de årskurser som lärarna är verksamma inom, då vi valt att endast begära svar från 

verksamma lärare inom årskurserna F – 3. Vi vet också att lärare från tre av fyra 

kommuner har svarat på enkäten, att sjuttiotre rektorer har blivit ombedda att skicka 

ut enkäten till sina lärare och att dessa lärare måste vara verksamma i årskurserna F-

3. Att vi endast fick tjugosju informanter som svarade kan bero på att 

bakgrundsfrågorna rörande religion eller politik kan upplevas vara känslig 

information som Denscombe (2018) skriver. Det är också möjligt att själva ämnet sex 

och samlevnad kan upplevas som känsligt, vilket Denscombe (2018) också tar upp 

och att detta kan ha bidragit till ett lågt medverkande i studien. De frågor som rörde 

politik och religion togs med i enkäten så att det skulle gå att undersöka om det fanns 

ett samband mellan detta och svaren på frågorna som hör samman med studiens 

frågeställningar. På grund av att det inte fanns något samband mellan informanters 

svar och deras politiska eller religiösa tillhörighet och då Vetenskapsrådets (2017) 
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rekommendationer kring känsliga frågor tagits i beaktning så redovisas inte svaren 

från frågor kring religion och politik. 

Valet att göra alla frågor obligatoriska, förutom de frågor som handlade om att 

förtydliga sina svar, togs för att undvika att få in ofullständiga enkäter och avvägdes 

mot risken för ett större bortfall. Detta val togs då en stor datamängd möjliggör 

tillförlitliga kvantitativa analyser (Denscombe, 2018). 

Efter denna studie skulle det vara givande att undersöka hur studenter 

undervisas i sex och samlevnad som ämne på lärarprogrammet för F-3, om studenter 

anser att detta är något som saknas och i så fall borde införas, samt vilka ämnen 

området ska undervisas inom. Ett annat område skulle kunna handla om hur 

programansvariga ser till att säkerställa att de examinerade lärarna har kunskap 

inom ämnet. 

Ytterligare ett område som vore intressant att undersöka är hur lärarna tolkar 

att värdegrunden hör samman med de ämnen som de undervisar i, då detta har 

framkommit varit otydligt för lärare i den här studien gällande sex- och 

samlevnadsämnet. Gäller detta även för andra arbetsområden som berörs genom 

värdegrundsformuleringar? Finns det formuleringar som är särskilt otydliga i 

värdegrunden och hur skulle lärare önska att de formulerades om så att lärarna 

förstår? Det vore också av betydelse att genomföra en studie av hur rektorer tolkar de 

delar av läroplanen som har med sex- och samlevnadsämnet att göra och hur de styr 

och vägleder sina anställda lärare i att bedriva sex- och samlevnadsundervisning, 

särskilt när det kommer till de lägre årskurserna.  

Sammanfattningsvis så visade resultatet att 7,4% av lärarna till fullo höll med 

påståendet att läroplanens värdegrund och kursplanen för biologi uttrycker att sex 

och samlevnad ska bedrivas i de lägsta årskurserna i grundskolan. 14,8% av lärarna 

höll till fullo med påståendet att kursplanen för samhällskunskap uttrycker att sex 

och samlevnad ska bedrivas i de lägsta årskurserna i grundskolan. Resultatet visade 

också att 55,6% av lärarna i denna studie bedrev någon form av sex- och 

samlevnadsundervisning i F – 3 och att 44.4% av lärarna inte gjorde det.  

          Slutsatserna är att lärarna i denna studie inte i någon större mån anser att 

läroplanen uttrycker att sex och samlevnad ska undervisas i årskurserna F – 3, att de 

är osäkra kring hur de ska tolka läroplanen utifrån ämnet sex och samlevnad. Svaren 

tyder även på en osäkerhet hos lärarna kring vad som ingår i ämnet sex och 
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samlevnad. Majoriteten av lärarna i studien säger sig arbeta med sex och samlevnad i 

årskurserna F – 3 och anser sig ha tillräckliga ämnes- och åldersdidaktiska kunskaper 

för att bedriva sex- och samlevnadsundervisning för elever i årskurs F-3. Detta 

innebär dock inte att de bedriver sex och samlevnad trots sina kunskaper utifrån 

ämne och ålder i didaktisk mening för elever i grundskolans tidigare år, då 44,4% av 

lärarna säger sig inte bedriva sex och samlevnad vilket är en signifikant siffra. 
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6 Bilaga 

Att prata eller inte prata – det är frågan 

Enkäten riktar sig till dig som undervisar F-3 och bedriver NO-undervisning. 

 

Vi är två studenter som läser Grundlärarprogrammet F-3 vid Mälardalens högskola i 

Eskilstuna. Vi skriver nu vårt självständiga arbete där vi vill undersöka vilken inställning 

aktiva lärare har till sex- och samlevnadsundervisning i F - 3. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

 

Denna enkät fungerar som insamlingsmetod för vår studie.  

Enkäten har skickats ut till lärare arbetandes i årskurs F-3 i Strängnäs, Eskilstuna, Västerås 

och Flens kommun.  

Enkäten tar ca 5 minuter att besvara och består av 20 frågor, med möjlighet att utveckla 

svaren av vissa frågor i fritext om så önskas. 

Enkäten går att besvara fram till den 2 december. 

 

I genomförandet av vår studie utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 

innebär för sig som deltagare i studien att deltagandet är frivilligt, anonymt och att du kan 

avbryta ditt deltagande under studiens gång utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för dig. 

 

För att vi ska kunna ta bort dina svar om så önskas så ber vi dig skriva en kod eller ett ord vid 

inledningen av denna enkät. Detta för att vi ska kunna ta bort dina svar om du önskar avsluta 

din medverkan men fortfarande kan förbli anonym. 

 

Uppgifter om din medverkan i undersökningen kommer behandlas med största möjliga 

konfidentialitet.  

De uppgifter du lämnar kommer hanteras så att obehöriga inte kommer åt dem. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. Vill du få ytterligare information angående 

studiens resultat kan du kontakta oss via mejl.  

 

Handledare Mälardalens högskola: 

Nicklas Ekebom 

E-post: nicklas.ekebom@mdh.se 

 

 

Har du frågor eller vill avbryta ditt medverkande är det bara att kontakta oss. 

Tack för att du vill delta i vår studie! 

 

Med vänliga hälsningar 

Adam Dufgran, afn16006@student.mdh.se 

Linnéa Sipinen, lsn17005@student.mdh.se 

 

mailto:nicklas.ekebom@mdh.se
mailto:afn16006@student.mdh.se
mailto:lsn17005@student.mdh.se


 

  

 

 

*Obligatorisk 

Skriv en kod eller ett ord som du kommer ihåg om du önskar avsluta din medverkan 

längre fram. * 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

Fråga 1. 

Vilken kommun arbetar du i? * 

Markera endast en oval. 

o Strängnäs  

o Eskilstuna  

o Flen  

o Västerås 

 

Fråga 2. 

Vilken åldersgrupp tillhör du? * 

Markera endast en oval. 

o 18 - 25  

o 26 - 35  

o 36 - 45  

o 46 - 55  

o 56 - 65  

o 66+  

 

Fråga 3. 

Vilket kön anser du dig tillhöra? * 

Markera endast en oval. 

o Kvinna  

o Man  

o Annat  

 

Fråga 4. 

Vilket av dessa alternativ anser du dig tillhöra? * 



 

  

 

 

Markera endast en oval. 

o Religiöst troende  

o Ateist eller agnostiker  

o Annan livsåskådning 

 

Fråga 5. 

Var på den politiska skalan anser du dig vara? * 

Markera endast en oval.   

 1 2 3 4 5  

Vänster    
  Höger 

 

Fråga 6. 

Vad har du för utbildningsnivå? * 

Markera endast en oval. 

o Grundskolenivå  

o Gymnasienivå  

o Eftergymnasial högskole- eller universitetsnivå  

o Eftergymnasial yrkesutbildning på folkhögskola  

 

Fråga 7. 

Är du legitimerad lärare? * 

Markera endast en oval. 

o Ja  

o Nej  

 

Fråga 8. 

Får du på frågor om sex och samlevnad från dina elever? * 

Markera endast en oval. 

o Ja  

o Nej  

 



 

  

 

 

Fråga 9. 

Har du sett eller hört att elever har funderingar kring pubertet, sex- och samlevnad 

som de uttrycker för varandra i exempelvis i lek, genom kraftuttryck, i samtal eller 

andra sammanhang? * 

Markera endast en oval. 

o Ja  

o Nej  

 

Fråga 10. 

Har du sett eller hört att elever kränker andra genom sexuella olämpliga beteenden, 

antingen verbalt eller fysiskt? * 

Markera endast en oval. 

o Ja  

o Nej  

 

Fråga 11. 

Har du sett eller hört att elever i årskurs F - 3 pratar om sexuella upplevelser som du 

misstänker att de har fått från internet, spel, film, närstående eller andra människor? * 

Markera endast en oval. 

o Ja  

o Nej  

 

Fråga 12. 

Påstående: Sex- och samlevnad borde få en större plats i undervisningen för F – 3? * 

Markera endast en oval. 

o Instämmer till fullo  

o Instämmer delvis  

o Instämmer inte  

Vill du utveckla ditt svar? (frivilligt)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

  



 

  

 

 

Fråga 13.  

Påstående: Läroplanens värdegrund uttrycker att undervisning i sex- och samlevnad 

ska bedrivas för elever i årskurs F – 3? * 

Markera endast en oval. 

o Instämmer till fullo  

o Instämmer delvis  

o Instämmer inte  

Vill du utveckla ditt svar? (frivilligt)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

Fråga 14. 

Påstående: Läroplanens kursplan för biologi uttrycker att undervisning i sex- och 

samlevnad ska bedrivas för elever i årskurs 1 – 3? * 

Markera endast en oval. 

o Instämmer till fullo  

o Instämmer delvis  

o Instämmer inte  

Vill du utveckla ditt svar? (frivilligt)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

Fråga 15. 

Påstående: Läroplanens kursplan för samhällskunskap uttrycker att undervisning i sex- 

och samlevnad ska bedrivas för elever i årskurs 1 – 3? * 

Markera endast en oval. 

o Instämmer till fullo  

o Instämmer delvis  

o Instämmer inte  

Vill du utveckla ditt svar? (frivilligt)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  



 

  

 

 

  

Fråga 16.  

Bedriver du i någon form sex- och samlevnadsundervisning i F - 3? * 

Markera endast en oval. 

o Ja  

o Nej  

Vill du utveckla ditt svar? (frivilligt)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

  

Fråga 17.  

Om du bedriver undervisning i sex- och samlevnad, vad grundar du då den 

undervisningen i? (Du kan kryssa i mer än ett alternativ)  

Markera alla som gäller. 

o Läroplanens värdegrund för grundskolan och förskoleklass  

o Kursplanen för biologi för årskurs 1 - 3  

o Kursplanen för samhällskunskap för årskurs 1 - 3  

o Andra former av styrdokument eller källor (motivera gärna vilka)  

Vill du utveckla ditt svar? (frivilligt)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Fråga 18.  

Anser du att du har tillräckliga ämneskunskaper för att kunna bedriva undervisning i 

sex- och samlevnad för elever i årskurs F – 3? * 

Markera endast en oval. 

o Ja  

o Nej  

Vill du utveckla ditt svar? (frivilligt)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  



 

  

 

 

 

Fråga 19. 

Anser du att du har tillräckliga åldersdidaktiska eller pedagogiska kunskaper för att 

kunna bedriva undervisning i sex- och samlevnad för elever i årskurs F – 3? * 

Markera endast en oval. 

o Ja  

o Nej  

Vill du utveckla ditt svar? (frivilligt)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

Fråga 20.  

Finns det någonting du vill tillägga utöver det som har tagits upp i det här 

frågeformuläret?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

 


