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SAMMANFATTNING 
 
Sexualitet är ett grundläggande behov hos människor och påverkar individens upplevelse av 
hälsa och välbefinnande. Skolan fungerar som en viktig arena för att främja unga vuxnas 
sexuella hälsa och sex- och samlevnadsundervisningen i skolan kan ha stor betydelse för unga 
vuxnas utveckling. Sex- och samlevnadsundervisning har varit obligatorisk i svenska skolor 
sedan år 1955. Trots det visar en kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen i 
svenska skolor från år 1999 att kvaliteten på undervisningen är ojämn både mellan olika 
skolor och inom varje enskild skola. Syftet med denna studie var att studera hur sex- och 
samlevnadsundervisningen bedrivs i Sörmlands högstadie- och gymnasieskolor. En 
enkätundersökning har skickats ut till samtliga högstadie- och gymnasieskolor i Sörmland för 
att undersöka sex- och samlevnadsundervisningens omfattning, innehåll samt kvalitet. 
Resultatet visade att majoriteten av högstadie- och gymnasieskolorna bedriver sex- och 
samlevnadsundervisning och det vanligaste innehållet i undervisningen är STI, sexualitet, 
könsroller, relationer, kärlek samt preventivmedelsinformation. Hälften av skolorna 
samarbetar med en annan verksamhet i undervisningen och en tredjedel av skolorna har 
fastställda mål för hur sex- och samlevnadsundervisningen ska bedrivas. Slutsatsen är att 
undervisningen i vissa skolor bör utgå mer från ett främjande perspektiv och fler skolor 
behöver mål för sex- och samlevnadsundervisningen och utvärdera undervisningen i större 
utsträckning. 
 
Nyckelord: Sex- och samlevnadsundervisning, skolan, sexualitet, unga vuxna 
 
 
ABSTRACT 
 
Sexuality is a fundamental need for humans and influences the individuals experience of 
health and well-being. The school serves as an important arena to promote adolescents sexual 
health and sex education in schools can have significant effects on adolescents` development. 
Sex education has been mandatory in Swedish schools since the year 1955. A quality review 
shows inequality in sex education in Swedish schools, both between schools and within each 
school. The aim of this study was to investigate how sex education is implemented in 
Sörmlands schools from grade seven to grade twelve. A questionnaire was sent out to all 
schools from grade seven to grade twelve in Sörmland to investigate sex educations extent, 
content and quality. The result showed that the majority of the investigated schools have sex 
education and the most common contents is STI, sexuality, gender roles, relationships, love 
and birth control information. Half of the schools collaborating with others in sex education 
and a third of the schools have set targets for the sex education. The conclusion is that sex 
education in some schools should be more of a promotion prospects and more schools need to 
set targets for the sex education and evaluate the sex education to a greater extent. 
 
Keywords: Sex education, school, sexuality, youth 
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1 INLEDNING 
 
Sexualiteten är ett grundläggande behov hos människor och den påverkar våra handlingar, 
tankar och känslor. Att främja människors sexuella hälsa är en viktig del i folkhälsoarbete då 
sexualiteten påverkar människors psykiska och fysiska hälsa. Det är viktigt att främja unga 
vuxnas sexuella hälsa då de befinner sig i en period i livet där många ställs inför frågor 
gällande sin egen sexualitet och identitet. Unga vuxna blir idag alltmer exponerade för 
pornografi via media och Internet och det är allt vanligare att unga vuxna har en snedvriden 
syn på sexualitet, lust och maktroller. Antalet klamydiainfektioner bland unga vuxna har även 
ökat drastiskt under de senaste åren och behovet av sex- och samlevnadsundervisningen anses 
därför som stort. Skolan kan utgöra en viktig plattform för att främja unga vuxnas sexuella 
hälsa och sex- och samlevnadsundervisningen i skolorna bör medverka till att unga vuxna får 
likvärdiga förutsättningar att utveckla en trygg och säker sexualitet. 
 
Trots att Sverige har haft obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning sedan år 1955 är 
kvaliteten på undervisningen ojämn både mellan olika skolor och inom varje enskild skola. 
Sex- och samlevnadsundervisningen bör ha ett hälsofrämjande perspektiv som syftar till att 
stärka unga vuxna så att de kan göra hälsosamma val gällande sin sexualitet.  
 
Problemområdet valdes då det finns ett personligt intresse för sexualitetens betydelse för 
människors hälsa. Denna studie är ett uppdrag från Landstinget Sörmlands folkhälsocentrum 
och den syftar till att skapa en grund för att elever i Sörmland ska få en likvärdig sex- och 
samlevnadsundervisning. Uppdraget valdes under en fältarbetspraktik på Landstinget 
Sörmlands folkhälsocentrum och smittskyddsenhet. Ett motiv till valt problemområde är att 
det framkom i folkhälsocentrums verksamhetsplan för år 2008 att de hade ett uppdrag att 
initiera en kartläggning av sex- och samlevnadsundervisningen i Sörmlands skolor. 
Problemområdet valdes därför då det ansågs skulle kunna bli en intressant studie som passade 
mitt intresseområde och förhoppningen är att resultatet kan komma att tillämpas i praktiken av 
Landstinget Sörmland. Denna studie är även tänkt att vidareutvecklas till en magisteruppsats. 
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2 BAKGRUND 
 
Världshälsoorganisationen, WHO, definierar hälsa som ”… ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller handikapp” (WHO 
1948, s. 2). Definitionen av hälsa reviderades år 1986 vid den första internationella 
konferensen om folkhälsoarbete i Ottawa. Revideringen innebar att hälsa även sågs som en 
resurs i vardagslivet och inte enbart som ett mål i sig. Begreppet hälsofrämjande arbete 
utvecklades även under konferensen och kan ses som den process som möjliggör människors 
förmåga att ta kontroll över samt förbättra sin egen hälsa (WHO 1986).  
 
Enligt Statens folkhälsoinstitut, FHI (2005) utformas hälsa i ett samspel mellan samhälle och 
individ och utgår från bestämningsfaktorer som är de faktorer i samhällets organisation, 
människors livsvillkor samt levnadsvanor som bidrar till hälsa eller ohälsa. Många av dessa 
bestämningsfaktorer kan inte människor själva påverka. Hälsans bestämningsfaktorer är 
utgångspunkten för Sveriges folkhälsopolitik. Fördelen med att i det folkhälsopolitiska arbetet 
utgå från hälsans bestämningsfaktorer är att Sveriges folkhälsomål blir mer åtkomliga för 
politiska beslut och initiativ och de kan därmed påverkas genom olika samhällsinsatser. 
 
 
2.1 Sexuell och reproduktiv hälsa 
 
Sexuell hälsa definieras enligt WHO (2006, s. 5) som:  
 

”… ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt, och socialt välbefinnande 

relaterat till sexualitet, det är inte endast frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller 

svaghet. Sexuell hälsa kräver ett positivt och respektfullt närmande till sexualitet 

och sexuella relationer, liksom till möjligheten att få njutbara och säkra sexuella 

erfarenheter, fria från förtryck, diskriminering och våld. För att sexuell hälsa ska 

uppnås och behållas, måste människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas 

och uppfyllas…” 
 
Sexualitet är ett komplext begrepp som inte endast går att förklaras i biologiska termer då 
sexualitet inkluderar flera dimensioner; sex, könsidentitet, sexuell läggning, erotik, psykiskt 
välbefinnande, kärlek och reproduktivitet (PAHO & WHO 2000). Med reproduktiv hälsa 
avses ”… ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mental och social välbefinnande och relaterat 

till det reproduktiva systemet i all faser av livet…”. Definitionen av reproduktiv hälsa bygger 
på definitionen av sexuell hälsa och den innefattar människors möjlighet att ha ett 
tillfredställande och säkert sexliv (WHO 2006, s. 4). Begreppet reproduktiv hälsa 
introducerades vid FN:s befolkningskonferens i Kairo år 1994 och en handlingsplan togs fram 
där reproduktiv hälsa sågs ur ett hälsofrämjande och socialt perspektiv1. Vid FN:s 
kvinnokonferens i Peking2 år 1995 följdes handlingsplanen från Kairo upp, med särskild 
betoning på jämställdhet mellan könen och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter 
(Utrikesdepartementet 1996). Dessa två konferenser har lett till att sexuell och reproduktiv 
hälsa definieras som viktiga folkhälsomål både internationellt och nationellt (Jonsson & 
Pettersson 2009).  
 
Förutsättningen för att få en tillfredställande sexuell hälsa är att uppnå ett fysiskt, psykiskt och 
sociokulturellt välbefinnande (PAHO & WHO 2000). Att ha ett bra sexuellt och reproduktivt 
                                                 
1 Förenta nationens hemsida, www.un.org 2009-04-16 
2 Förenta nationens hemsida, www.un.org 2009-04-21 



3 
 

välbefinnande är även avgörande för människors möjlighet att ha ett ansvarsfullt, säkert och 
tillfredsställande sexliv. Ett sexuellt välbefinnande kan ses som en skyddsfaktor för att inte 
utveckla en sexuell och reproduktiv ohälsa (WHO 2006). För att främja den sexuella hälsan 
och minska antalet sexuellt överförbara sjukdomar, STI, är informations- och 
utbildningsinsatser viktiga. För att dessa insatser ska bli framgångsrika måste de bedrivas av 
flera aktörer i samhället, som skolan, frivilligorganisationer och hälso- och sjukvården 
(Socialstyrelsen 2005).  
 
 
2.2 Mål för sexuell hälsa 
 
2.2.1 Internationella mål för sexuell hälsa 
 
Hälsa 21, är WHO:s dokument för europaregionen och innehåller 21 folkhälsomål som alla 
strävar efter att uppnå hälsa för alla på 2000-talet. I den framkommer det att människors 
sexuella hälsa kan ses som en friskfaktor som främjar hälsan. WHO poängterar även hur 
viktigt och effektivt det är med preventionsinsatser för att främja den sexuella hälsan. I Hälsa 
21 framkommer det att det är viktigt att unga vuxna gör hälsosamma val gällande sitt sexuella 
beteende. I dokumentet konstateras det även att unga vuxnas möjlighet att göra hälsosamma 
val är störst när de själva får vara med och påverka den sociala och fysiska miljön på fritiden 
och i skolan. Enligt WHO är även unga vuxna en sårbar grupp som löper stor risk att drabbas 
av sexuell ohälsa och sex- och samlevnadsundervisning kan fungera som en friskfaktor för 
dem (WHO 1998). 
 
2.2.2 Nationella mål för sexuell hälsa 
 
Regeringen i Sverige lade år 2002 fram en proposition som innehåller elva folkhälsopolitiska 
målområden, som bygger på WHO:s folkhälsomål. Dessa är utgångspunkten för 
folkhälsoarbetet i Sverige. Den innehåller ett övergripande mål som strävar efter att ”…skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen” 
(Socialdepartementet 2002, s. 1). I propositionen framkommer det att tillgången till en trygg 
och säker sexualitet är en grundläggande rättighet och påverkar individens upplevelse av hälsa 
och välbefinnande. Att främja en trygg och säker sexualitet är en viktig del i det 
folkhälsopolitiska arbetet och en förutsättning för att främja individers sexuella hälsa är att 
individens identitet, självkänsla samt förmåga att hantera relationer till andra människor 
stärks. I propositionen framkommer det även att skolan fungerar som en viktig arena för att 
främja unga vuxnas sexuella hälsa. Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan kan ha en 
stor betydelse för unga vuxnas utveckling och den är särskilt viktig för dem som riskerar att 
utveckla en ogynnsam hälsa. Sex- och samlevnadsundervisningen bör innehålla ett köns- och 
genusperspektiv för att tillgodose både flickors och pojkars behov och förutsättningar att få en 
trygg och säker sexualitet (Socialdepartementet 2002). 
 
I regeringsskiftet år 2006 tog den nya Regeringen fram en ny proposition för folkhälsoarbetet 
i Sverige, En förnyad folkhälsopolitik. I den framkommer det att det är viktigt ur ett 
folkhälsoperspektiv att främja unga vuxnas sexuella hälsa då det är uppväxtåren som skapar 
förutsättningar för ett fortsatt sexualliv. Det förebyggande arbetet för att främja unga vuxnas 
sexuella hälsa bör utgå från ett brett perspektiv som omfattar sexuell självkänsla, 
identitetsutveckling och välbefinnande. Den bör även utgå från ett risk- och friskperspektiv 
som tar upp risker med oskyddat sex samt ansvar och hänsyn till andra människor sexuellt. 
Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan bör behandla både fysiska och psykiska aspekter 
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på sexualitet och den bör utformas i samspel med unga vuxna samt utgå från deras behov, 
önskemål och synpunkter. Undervisningen bör även ta hänsyn till kön, ålder, 
funktionsnedsättningar, kulturell bakgrund, sexuell läggning samt sexuell erfarenhet. Enligt 
Socialdepartementet behöver sex och samlevnad, som kunskapsområde, fortsätta att lyftas 
fram i grund- och gymnasieskolans kursplaner. Skolhälsovårdens roll i det förebyggande 
arbetet för unga vuxnas sexuella hälsa bör även stärkas och fortsätta att utvecklas 
(Socialdepartementet 2008). 
 
 
2.3. Unga vuxnas sexuella hälsa 
 
Enligt WHO3 innefattas unga vuxna av personer i åldrarna tio till 19 år. Sverige har en positiv 
och liberal syn på sexualitet där unga vuxnas rätt till ett sexualliv är accepterat, detta beror 
troligtvis på en lång tradition av sex- och samlevnadsundervisning i Sverige (FHI 2005).  
Majoriteten av unga vuxna i Sverige är nöjda med sitt sexualliv och de deltar sällan i 
ofrivilliga sexuella aktiviteter. Upprepade undersökningar över tid visar dock på en trend mot 
ökat sexuellt risktagande där antalet sexualpartners för unga vuxna har ökat (Larsson et al. 
2007). Synen på sexualitet har för unga vuxna förändrats från hur det var förut, då det idag 
finns en större mängd information om sex tillgänglig, exempelvis via Internet. 
Förhållningssätt till sexualitet har för unga vuxna även blivit mer öppen mot hur det var förr i 
tiden (FHI 2000). Unga vuxna har även fått en alltmer liberal attityd till sexuella kontakter 
med tillfälliga partners. Antalet klamydiainfektioner har ökat kraftigt i åldrarna 15-24 år sedan 
mitten av 1990- talet (Socialstyrelsen 2009) och år 2007 rapporterades 47 000 klamydiafall, 
de flesta av unga vuxna4. Denna ökning kan förklaras av att det skett en förändring i unga 
vuxnas sexuella beteende (Socialstyrelsen 2009). Socioekonomisk bakgrund, könstillhörighet 
och alkoholkonsumtion är faktorer som påverkar unga vuxnas sexuella riskbeteende och unga 
vuxnas sexualvanor riskerar att leda till nya hälsoproblem i framtiden (Larsson et al. 2007). I 
en studie av Häggström-Nordin, Hansson och Tydén (2002) framkommer det att 
genomsnittsåldern för samlagsdebut är cirka 16 år för båda könen i Sverige. Studien visar 
även att det finns skillnader i sexuellt risktagande bland de elever som läser på teoretiska och 
praktiska program på gymnasiet. Av de flickor som hade samlagsdebuterat hade 90 procent av 
dem som läste på ett teoretiskt program skyddat sig med kondom vid första samlaget jämfört 
med 64 procent för flickorna på praktiska program. 
 
De vanligaste informationskällorna om sexualitet som unga vuxna har är skolan, tidningar och 
andra media (FHI 2000). Detta resultat framkommer även i en studie av Selwyn och Powell 
(2006) som genomförts i Storbritannien. I den framkom det att sex- och 
samlevnadsundervisningen är unga vuxnas vanligaste och viktigaste informationskälla om 
sexualitet. Andersson-Ellström, Forssman och Milsom (1996) har dock i sin studie som 
genomförts i Sverige inte kommit fram till samma resultat. I den framkom det att unga vuxna 
får den främsta informationen om sex från media, vänner och partners och den minsta 
informationen från andra vuxna, som lärare och föräldrar. I studien framkom det även att 
hälften av unga vuxna ansåg sig ha otillräckliga kunskaper om sex och STI, främst om dess 
symptom och konsekvenser. Detta resultat framkommer även i andra studier (Larsson et al. 
2006, Sydsjö et al. 2006) som visade att unga vuxna inte får tillräcklig information, 
undervisning och rådgivning om sex och samlevnad.  
 

                                                 
3 www.who.org 2009-05-28 
4 www.smittskyddsinstitutet.se 2009-05-28 
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2.4 Sex- och samlevnadsundervisning nationellt 
 
2.4.1 Undervisningen ur ett historiskt perspektiv 
 
I ett internationellt sammanhang har Sverige haft en lång tradition av sex- och 
samlevnadsundervisning där staten har varit initiativtagare och skolan har varit en viktig arena 
för att undervisa unga vuxna i sex och samlevnad (Bygdeman & Lindahl 1994). År 1955 blev 
sex- och samlevnadsundervisning obligatorisk i svenska skolor. Ett av argumenten bakom den 
obligatoriska undervisningen var att föräldrar inte ansågs räcka till som sexualupplysare av 
flera skäl. Bland annat ansågs hemmen ha olika förutsättningar och föräldrarna ansågs inte ha 
tillräckliga kunskaper för att upplysa sina barn om sex. Handledningen från år 1956 var i 
detalj föreskrivande och i den beskrevs det utförligt hur lärarna skulle undervisa i sex och 
samlevnad. Synen på sexualitet beskrevs som problematiserande och lärarna förespråkade 
avhållsamhet då unga vuxna inte ansågs vara mogna för sex. En ny handlingsplan för sex- och 
samlevnadsundervisningen i skolan infördes år 1977, efter tio år av forsknings- och 
utredningsarbete. Handlingsplanens syfte var att stödja unga vuxnas utveckling så att de 
använder preventivmedel och lever ansvarsfullt. I den nya handledningen framkom det även 
att läraren skulle vara objektiv i sex- och samlevnadsundervisningen (Centerwall 2005). 
Skolverket gav år 1995, på ett regeringsuppdrag, ut ett referensmaterial som hette ”Kärlek 

känns! förstår du”. Detta material bygger på handlingsplanen från år 1977. 
Referensmaterialet utgår från kärlek, sexualitet, samhörighet och familj och den är tänkt att 
fungera som diskussionsmaterial för hur äldre och yngre ska samtala om sexualitet 
(Centerwall 2000). 
 
2.4.2 Sex- och samlevnadsundervisning i skolans läro- och kursplan 
 
Enligt grundskolans läroplan har rektorn på skolan ett särskilt ansvar för att 
ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis sex och samlevnad, integreras i 
undervisningen. I övrigt anges inga mål för sex- och samlevnadsundervisningen. För 
undervisning i vissa ämnen är ett hälsofrämjande synsätt en generell utgångspunkt 
(Skolverket 2006a). Enligt gymnasieskolans läroplan har rektorn ett särskilt ansvar för att 
samordna så att eleverna får kunskap om sex och samlevnad (Skolverket 2006b). I 
grundskolornas kursplaner finns det i ämnet biologi angivet direkta mål med anknytning till 
sexualitet. I kursplanen för ämnet biologi står det att varje skola ska sträva efter att eleverna 
utvecklar kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och dess funktion samt utvecklar 
kunskap om hur puberteten påverkar människor. Undervisningen ska även belysa hälsofrågor 
och behandla frågor som kärlek, sexualitet och samlevnad utifrån ett perspektiv att ta ansvar 
för sig själv och andra. I biologin ska eleverna i slutet av det nionde året ha kunskap om 
sexuallivets biologi, STI samt olika preventivmedel. Eleverna ska även kunna diskutera kring 
sexualitet och samlevnad och därigenom visa respekt för andra individers ståndpunkter och 
samlevnadsformer. I grundskolans kursplan för de samhällsorienterade ämnena står det att 
eleverna ska ges möjligheter att reflektera och diskutera kring begrepp som sexualitet, kärlek 
och identitet. Ämnesområdet ska även ta upp och diskutera kring samlevnad och relationer. 
Andra ämnen har målskrivningar som gör det möjligt att tolka in sex och samlevnadsfrågor5. 
 
 
 

                                                 
5 Skolverket, www.skolverket.se 2009-04-21 
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2.4.3 Sex- och samlevnadsundervisning på lärarutbildningar i Sverige 
 
Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, har genomfört en kartläggning av sex- och 
samlevnadsundervisningen på lärarutbildningarna i Sverige och den visade att hälften av 
landets lärarhögskolor hade valbara kurser i sex och samlevnad. Kursernas innehåll var 
varierande och sexualiteten togs ofta upp som ett komplicerat och problematiskt ämne. De 
flesta av kurserna hade som syfte att väcka frågor och öka medvetenheten om sexuell identitet 
och genus för att få en ökad förståelse om unga vuxna. På de högskolor som hade kurser i sex- 
och samlevnad var det 13 procent av skolans studenter som läste kurserna. Slutsatsen av 
kartläggningen var att en majoritet av alla nyexaminerade inte har kompetens för att undervisa 
i sex och samlevnad (RFSU 2004). 
 
 
2.5 Behovet av sex- och samlevnadsundervisning i skolan 
 
Enligt Larsson med flera (2007) måste sex- och samlevnadsundervisningen stärkas och få en 
tydligare plats i skolans undervisning. Innehållet bör även utgå från metoder för att bearbeta 
attityder samt öka förmågan till kritisk medieanalys och kommunikation kring sexualitet och 
prevention. FHI (2005) anser att skolans sex- och samlevnadsundervisning bör utgå från ett 
könsperspektiv och problematisera könsmaktsordningen i parrelationer. I en studie som 
genomförts av Larsson med flera (2006) har det visat sig att sex- och samlevnadsundervisning 
i kombination med att unga vuxna har fri tillgång till kondomer förändrar unga vuxnas 
sexuella beteenden och attityder till att använda kondom. 
 
En metaanalys som genomförts av Forsberg (2007), som syftade till att ge en översikt av 
forskning inom unga vuxnas sexuella hälsa, visade att unga vuxna kan lära sig att ha ett 
ansvarsfullt och säkert sexuellt beteende om de får undervisning i det. I metaanalysen 
framkom det även att sex- och samlevnadsundervisning får bäst effekt om den inleds innan 
unga vuxna haft sin samlagsdebut. Detta resultat framkommer även i en studie av Bourton 
(2006) som undersöker unga vuxnas syn på skolans sex- och samlevnadsundervisning. Där 
framkom det att unga vuxna ansåg att det var viktigt att undervisningen påbörjas innan 
samlagsdebuten. Studien visade även att sex- och samlevnadsundervisningen bör fokusera 
mer på praktisk kunskap om preventivmedel och konsekvenser av STI samt hur dessa kan 
förebyggas. Unga vuxna ansåg även att en sakkunnig bör komplettera lärarna i sex- och 
samlevnadsundervisningen då det är viktigt att undervisningen genomförs av en person som 
är avslappnad och kan relatera till de funderingar och problem som unga vuxna har. Lester 
och Allan (2006) har i en studie om vad unga vuxna vill ha för undervisning i sex och 
samlevnad även kommit fram till detta resultat. I studien kom författarna fram till att 
majoriteten av unga vuxna efterfrågade undervisning av sakkunniga inom området då de har 
mer erfarenhet av att samtala om dessa frågor. De flesta eleverna ville även besöka 
ungdomsmottagningar som en del i sex- och samlevnadsundervisningen. En studie som 
genomförts av Von Sadovszky med flera (2006) visade att unga vuxna efterfrågar mer 
undervisning om preventivmedel och hur det reproduktiva systemet fungerar, då hälften av 
studiens deltagare inte hade fått information om preventivmedel och STI i sex- och 
samlevnadsundervisningen.  
 
2.5.1 Framgångsrika strategier för att genomföra sex- och samlevnadsundervisning 
 
Unaids (1997) har i en översikt systematiskt granskat tidigare internationella erfarenheter av 
hiv-prevention och sex- och samlevnadsundervisning som varit riktad till unga vuxna med 
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fokus på framgångsrika strategier. I översikten konstaterades det att det går att förebygga STI 
och oönskade graviditeter med en väl planerad sex- och samlevnadsundervisning. I översikten 
framkom det att lärarnas del i sex- och samlevnadsundervisningen är av stor betydelse för hur 
undervisningen fungerar. Det konstaterades även att det finns gemensamma egenskaper i de 
preventionsprogram som visat sig vara framgångsrika, bland annat hade 
preventionsprogrammen en teoretisk förankring om social påverkan, inlärning och beteende 
och undervisningen genomfördes antingen i smågrupper eller med minst 14 lektionstimmar. 
Programmens undervisningspersonal hade även utbildning inom ämnet och interaktiva 
metoder, exempelvis rollspel och diskussioner, användes för att involvera eleverna i 
utbildningen. En metaanalys av Mullen med flera (2002) visade att sex- och 
samlevnadsundervisning får störst effekt om den genomförs i etniskt homogena grupper. 
Detta resultat tros bero på att det är lättare för grupper som har gemensamma perspektiv i 
frågorna att samtala med varandra. I en metaanalys av Oakley med flera (1995) framkommer 
det att interventioner som ska förbättra unga vuxnas sexuella hälsa får bäst resultat om de 
bygger på evidensbaserade metoder6. Interventionerna bör även bygga på den information 
som unga vuxna själva anser sig behöva och bör fokusera på att inte bara delge kunskap och 
förändra attityder utan även beteenden. Mellanby med flera (1995) har i en studie kommit 
fram till att sex- och samlevnadsundervisning i skolan som utgår från specifika metoder och 
som genomförs av sakkunniga kan leda till beteendeförändringar hos unga vuxna, vilket kan 
resultera i bättre hälsa.  
 
 
2.6 Kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor 
 
Skolverket fick år 1999 ett regeringsuppdrag vars syfte var att granska sex- och 
samlevnadsundervisningens kvalitet på 51 grundskolor och 29 gymnasieskolor i Sverige. 
Resultatet av granskningen har analyserats mot läroplanens övergripande mål. De granskade 
skolorna har delats in i tre grupper utifrån hur sex- och samlevnadsundervisningen fungerar. 
Resultatet visade att det är stor variation på sex- och samlevnadsundervisningen i Sverige, 
både mellan olika skolor och inom varje enskild skola. Av de granskade skolorna tillhörde 13 
procent grupp ett och i denna grupp tar rektorn sitt ansvar för att undervisningen integreras i 
olika ämnen. Undervisningen har även ett främjande perspektiv med olika arbetssätt för att 
öka elevernas delaktighet. Undervisningen genomförs oftast i mindre grupper där eleverna får 
möjlighet till förtroendefulla och personliga samtal.  I denna grupp uppmärksammas både 
pojkars och flickors behov och skolorna har även nedskrivna mål för hur undervisningen ska 
bedrivas. Nästan hälften av skolorna, 46 procent, tillhörde grupp två. I denna grupp finns det 
en skillnad på hur sex- och samlevnadsundervisningen bedrivs inom samma skola, där en 
klass kan ha en rik och varierad undervisning med ett främjande perspektiv medan en annan 
klass inom samma skola har ett risk- och sjukdomsperspektiv. Den stora variationen på 
undervisningen inom samma skola beror oftast på om lärarna är engagerade i frågorna. I 
grupp två tar rektorn inte sitt ansvar för att integrera sex- och samlevnadsundervisningen i 
olika ämnen och skolorna har inga tydliga mål för undervisningen (Skolverket 2000).  
 
Det var 41 procent av alla skolor som tillhörde grupp tre och i dessa skolor är undervisningen 
mycket bristfällig. För gymnasieskolor i grupp tre är sex- och samlevnadsundervisningen i 
stort sett obefintlig och på högstadieskolorna genomförs undervisningen endast i ämnet 
biologi i årskurs åtta. I dessa högstadieskolor är undervisningen upplagd så att det inte ges 
något utrymme för reflektion och samtal och tonvikten i undervisningen ligger på kropp och 
                                                 
6 Med evidensbaserade metoder menas, förebyggande och hälsofrämjande insatser som är byggt på bästa 
tillgängliga kunskap och som är baserad på aktuell forskning och beprövad erfarenhet (Janlert 2000). 
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biologi (Skolverket 2000). Bäckman (2003) har i en avhandling studerat sex- och 
samlevnadsundervisningens innehåll och kommit fram till liknande result. Avhandlingen 
visade att sex- och samlevnadsundervisningen i skolan ofta utgår från ett biologiskt synsätt 
där undervisningen domineras av konservativa och traditionella synsätt. Detta sker trots flera 
försök till att få in ett mer främjande perspektiv i sex- och samlevnadsundervisningen, med 
tonvikt på lust och jämställdhet mellan könen. 
 
Kvalitetsgranskningens resultat visade även att elever i Sverige har olika möjligheter att få 
kunskaper om sex och samlevnad. De har även generellt sett lite inflytande över planering och 
genomförande av sex- och samlevnadsundervisningen. Granskningen visade även att endast 
ett fåtal av de granskade skolorna, 13 procent, har nedskrivna mål för hur sex- och 
samlevnadsundervisningen ska bedrivas och en konsekvens av detta är att begreppet sex och 
samlevnad blir diffust. Det framkom även att skolornas samordning och dokumentation av 
sex- och samlevnadsundervisningen är bristfällig, trots att det förekommer både planerade och 
spontana aktiviteter av hög kvalitet. En bristfällig dokumentation av undervisningen kan leda 
till att framgångsrika strategier inom skolan inte sprids till skolledning och kollegor. 
Granskningen visade även att utvärderingen av sex- och samlevnadsundervisningen på 
skolorna är bristfällig, då det på många skolor saknades nedskrivna mål att utvärdera 
undervisningen mot. Lärarnas uppdrag för undervisningen är generellt sett otydligt, där det 
ofta är oklart vem som har ansvaret för sex- och samlevnadsundervisningen. Enligt 
granskningen får läroplanen även kritik för att den inte ger någon vägledning i hur skolorna 
ska arbeta med frågan. Många skolor har därför svårt att uppnå läroplanens mål, att sex- och 
samlevnadsundervisningen ska vara ett ämnesövergripande kunskapsområde (Skolverket 
2000). 
 
 
2.7 Arbete med den sexuella hälsan i Landstinget Sörmland 
 
Landstinget Sörmland har tagit fram en policy för det hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbetet. I den framkommer det att landstinget ska arbeta för en god 
och jämlik hälsa för hela befolkningen i Sörmland. Deras vision är att ”… arbeta för att 

främja sörmlänningarnas hälsa, förebygga ohälsa och minska hälsoklyftorna” (Landstinget 
Sörmland 2006, s. 1).  
 
År 2008 genomförde Landstinget Sörmland en enkätundersökning, Liv & Hälsa ung, på 
samtliga elever i Sörmland i årskurs sju och nio på grundskolan samt årskurs två på 
gymnasiet. I den framkommer det att det finns stora skillnader mellan kommunerna i hur stor 
andel av elever på högstadiet och gymnasiet som haft sex- och samlevnadsundervisning i 
skolan. I figur 1 framkommer det att det är totalt 28 procent av eleverna i årskurs sju som haft 
sex- och samlevnadsundervisning. I Oxelösund har exempelvis 71 procent av eleverna i 
årskurs sju på högstadiet haft sex- och samlevnadsundervisning i skolan jämfört med tio 
procent av eleverna i Gnesta (Landstinget Sörmland 2008). 
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Figur 1. Andel elever i årskurs 7 som haft sex- och samlevnadsundervisning i skolan 
(Landstinget Sörmland 2008). 
 
I figur 2 framkommer det att det finns skillnader mellan kommunerna i hur stor andel av 
elever i årskurs nio på högstadiet som haft sex- och samlevnadsundervisning i skolan. I länet 
är det totalt 85 procent av eleverna i årskurs nio som haft sex- och samlevnadsundervisning. I 
Gnesta har exempelvis 93 procent av eleverna i årskurs nio på högstadiet haft sex- och 
samlevnadsundervisning i skolan jämfört med 63 procent av eleverna i Oxelösund 
(Landstinget Sörmland 2008).  
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Figur 2. Andel elever i årskurs 9 som haft sex- och samlevnadsundervisning i skolan 
(Landstinget Sörmland 2008). 
 
Det finns även stora skillnader mellan kommunerna i hur stor andel av elever i årskurs två på 
gymnasiet som haft sex- och samlevnadsundervisning i skolan, se figur 3. I länet har totalt 32 
procent av gymnasieeleverna haft sex- och samlevnadsundervisning under gymnasiet. I 
Nyköping har exempelvis 62 procent av eleverna i årskurs två på gymnasiet haft sex- och 
samlevnadsundervisning på gymnasiet jämfört med sex procent av eleverna i Strängnäs 
(Landstinget Sörmland 2008).  
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Figur 3. Andel elever i årskurs 2 på gymnasiet som haft sex- och samlevnadsundervisning på 
gymnasiet (Landstinget Sörmland 2008). 
 
 
2.8 Problemområdet 
 
Sexuellt välbefinnande är starkt sammankopplat med människors psykiska och fysiska hälsa 
och sexuellt välbefinnande kan fungera som en skyddsfaktor för att inte utveckla en sexuell 
och reproduktiv ohälsa. Bland unga vuxna har antalet klamydiainfektioner ökat drastiskt 
under de senaste åren. Skolan fungerar som en viktig arena för att främja unga vuxnas 
sexuella hälsa. Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan är särskilt viktig för dem unga 
vuxna som riskerar att utveckla en ogynnsam hälsa. I studier har det framkommit att unga 
vuxna inte får tillräckligt med undervisning i sex och samlevnad. Kan skolan därför utgöra en 
plattform där unga vuxna får kunskap som hjälper dem att göra hälsomedvetna val? I 
grundskolans läroplan framkommer att rektorn har ett särskilt ansvar för att kunskapsområdet 
sex och samlevnad integreras i undervisningen och i gymnasieskolans läroplan framkommer 
det att rektorn ska ansvara och samordna så att eleverna får kunskap om sex och samlevnad. I 
en nationell kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen i Sverige 
framkommer det att många skolor har haft svårt att uppnå läroplanens mål, där sex- och 
samlevnadsundervisningen ska vara ett ämnesövergripande kunskapsområde. Granskningen 
visar även att det är en stor variation på sex- och samlevnadsundervisningen, både mellan 
olika skolor och inom varje enskild skola. Detta leder till att elever har olika möjligheter att 
utveckla en gynnsam sexuell hälsa. Generellt sett har eleverna lite inflytande över sex- och 
samlevnadsundervisningens planering och genomförande. Läroplanen fick i 
kvalitetsgranskningen även kritik för att den inte ger någon vägledning i hur skolorna ska 
arbeta med sex- och samlevnadsfrågor. I Landstinget Sörmlands undersökning, Liv & Hälsa 
ung, som genomförts år 2008, har det framkommit att det finns stora skillnader mellan 
kommunerna i hur stor andel av eleverna på högstadiet och gymnasiet som haft sex- och 
samlevnadsundervisning i skolan.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med undersökningen var att studera hur sex- och samlevnadsundervisningen bedrivs i 
Sörmlands högstadie- och gymnasieskolor. 
 
Frågeställningarna var följande: 

•Hur är omfattningen av sex- och samlevnadsundervisning i Sörmlands högstadie- och 
gymnasieskolor? 

•Vilket innehåll har sex- och samlevnadsundervisningen i Sörmlands högstadie- och 
gymnasieskolor? 

•Vilken kvalitet har sex- och samlevnadsundervisningen i Sörmlands högstadie- och 
gymnasieskolor? 
 
 

4 MATERIAL OCH METOD  
 
4.1 Studiedesign 
 
En kvantitativ metod, i form av enkäter, har använts för att besvara syftet och 
frågeställningarna. Metoden valdes för att resultatet ska vara generaliserbart för hela 
studiepopulationen. Enkätundersökning som insamlingsmetod har valts då den ger möjlighet 
att på kort tid samla information från ett större urval av respondenter. Enkätundersökningen är 
en deskriptiv tvärsnittsstudie, vilket betyder att den beskriver hur högstadie- och 
gymnasieskolorna i Sörmland bedriver sex- och samlevnadsundervisning vid ett visst tillfälle, 
det vill säga vid enkätutskicket (Olsson & Sörensen 2007).  
 
 
4.2 Avgränsning och studiepopulation  
 
I studien ingår endast högstadie- och gymnasieskolor och denna avgränsning har främst valts 
att genomföras på grund av tidsbrist. Elever på högstadie- och gymnasieskolor är även i 
början av eller i puberteten och behovet av sex- och samlevnadsundervisning anses därför 
som stort. Då syftet var att undersöka hur Sörmlands högstadie- och gymnasieskolor bedriver 
sex- och samlevnadsundervisning har en totalundersökning7 genomförts och därför har 
enkäter skickats ut till en representant vid alla högstadie- och gymnasieskolor i Sörmland. 
Totalt ingick 72 skolor i studiepopulationen, 47 högstadieskolor och 25 gymnasieskolor. Av 
dessa har 29 högstadieskolor och 16 gymnasieskolor besvarat enkätundersökningen, vilket ger 
en svarsfrekvens på 63 procent. Respondenterna har valts ut av rektorerna efter att det första 
mejlet skickats ut till dem. I mejlet framkom det att enkätundersökningen ska besvaras av den 
person som rektorn ansågs som mest lämplig.  
 
 
4.3 Frågeformulär 
 
Enkätundersökningarna (se bilaga 1 och 2) var webbaserade och innehöll 23 frågor om sex- 
och samlevnadsundervisningens omfattning, innehåll och kvalitet. Högstadie- och 
gymnasieskolorna har besvarat två olika enkätundersökningar som har samma enkätfrågor 

                                                 
7 Med totalundersökning menas, en undersökning där alla individer i en definierad population ingår (Ejlertsson 
2003). 
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men svarsalternativen skiljer sig åt på fråga fyra, där skolorna ska svara på i vilken årskurs 
sex- och samlevnadsundervisningen genomförs. Enkätundersökningen som skickats ut till 
gymnasieskolorna innehöll även ytterligare ett svarsalternativ på fråga åtta, där ämnet 
vårdvetenskap lades till som ett svarsalternativ. Inga validerade frågor har varit möjligt att 
använda i enkätundersökningen och därför har egna enkätfrågor framtagits för denna studie. 
Enkätfrågorna bygger på den nationella kvalitetsgranskning av sex- och 
samlevnadsundervisningen i Sverige som genomförts av Skolverket år 1999.  
 
För att testa att enkätundersökningens frågor inte missuppfattas och att de är tydligt 
formulerade genomfördes en pilotundersökning med två högstadie- och gymnasieskolor i 
Västmanland. Fördelen med att genomföra en pilotundersökning är att det blir möjligt att 
undersöka om respondenterna tolkar enkätfrågorna på samma sätt som författaren. I en 
pilotundersökning är det även möjligt att ta reda på om det fattas något svarsalternativ i en 
viss enkätfråga (Ejlertsson 2005). I en av pilotundersökningarna hade en av de svarande 
synpunkter på hur två enkätfrågor var formulerade. Dessa enkätfrågor har därför 
omformulerats innan enkätutskicket. 
 
Enligt Ejlertsson (2005) är det viktigt att respondenterna får reda på studiens syfte och varför 
de har valts ut till enkätundersökningen. Därför skickades ett missivbrev (se bilaga 3) som 
innehöll studiens syfte och Landstinget Sörmlands motiv till att genomföra 
enkätundersökningen ut till respondenterna. I missivbrevet fick respondenterna även 
information om varför de har valts ut till undersökningen, frivilligheten att delta, 
konfidentialiteten och de fick även kontaktuppgifter till författaren, handledaren och 
kontaktpersonen på landstinget. Missivbrevet bifogades som en fil i det mejl (se bilaga 5) som 
skickades ut till respondenterna. I mejlet framkom det på vilken Internetadress som 
enkätundersökningen fanns tillgänglig, sista svarsdag samt kontaktuppgifter till författaren 
och Landstinget Sörmland.  
 
4.3.1 Enkätundersökningens frågor 
 
Fråga ett och två är bakgrundsfrågor och de avser att undersöka respondenternas yrkestitel 
och skolans kommun. Dessa frågor besvarar inte syftet men de har valts att ha med då 
Ejlertsson (2005) anser att bakgrundsfrågor underlättar analysarbetet och gör det enklare att 
presentera skillnader i resultatet. För att besvara studiens frågeställningar har fråga tre till 22 
formulerats, se tabell 1. Enkätundersökningens sista fråga, 23, besvarar inte någon 
frågeställning och den var en öppen fråga där respondenterna kunde lämna övriga synpunkter 
om enkätundersökningen eller skriva övrig information. Av de 23 frågorna som använts i 
frågeformuläret var alla frågor utom de två sista strukturerade med tydliga svarsalternativ, 
detta betyder att respondenterna fick välja mellan ett antal svarsalternativ och markera sitt 
svar med ett eller fler kryss. De två sista frågorna var öppna frågor där respondenterna kunde 
besvara frågorna fritt. Vissa frågor hade utöver kryssalternativ även öppna svarsalternativ där 
respondenterna själva fick fylla i ett svar. Enkätfrågorna formulerades även neutralt för att 
inte styra respondenterna i sitt svar och de har även formulerats så att de ska besvara studiens 
syfte och frågeställningar.  
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Tabell 1. Enkätundersökningens frågor kopplat till studiens frågeställningar  
 
Frågeställning: Enkätfråga: 
Bakgrundsfrågor 1-2 
Sex- och samlevnadsundervisningens 
omfattning 

3-7 

Sex- och samlevnadsundervisningens 
innehåll 

8-9 

Kvaliteten på sex- och 
samlevnadsundervisningen 

10-22 

Övrig information 23 
 
 
4.4 Enkätundersökningens genomförande 
 
En kontaktperson på folkhälsocentrum tog kontakt med rektorerna på Sörmlands högstadie- 
och gymnasieskolor ett flertal veckor före enkätutskicket. I detta mejl (se bilaga 4) fick 
rektorerna information om enkätundersökningen och dess syfte. I mejlet skulle rektorerna 
uppge namn och mejladress till en person på skolan som skulle besvara enkätundersökningen. 
Mejlet skickades ut för att få en hög svarsfrekvens på enkätundersökningen och för att 
underlätta enkätutskicket då rektorerna skulle uppge mejladress till respondenterna. Efter att 
rektorerna besvarat mejlet kunde respondenterna delas upp i högstadie- och gymnasieskolor 
för att underlätta utskicket av enkätundersökningen. Enkätundersökningen var en webbenkät 
som skickades ut till respondenterna på skolorna ett flertal veckor efter det första mejlet. 
Varje respondent kunde endast besvara enkätundersökningen en gång från samma dator, för 
att förhindra att respondenterna besvarar den flera gånger. En webbenkät underlättar 
analysarbetet, då de inte kräver någon inmatning av data och svaren blir därmed automatiskt 
sparade i ett dataregister.  
 
För att få en hög svarsfrekvens är det viktigt att tidpunkten för enkätutskicket är genomtänkt 
och den bör inte skickas ut i samband med andra aktiviteter (Ejlertsson 2005). 
Enkätundersökningen valdes därför att skickas ut tre veckor före en storhelg för att 
respondenterna skulle kunna besvara enkäten innan ledigheten. Respondenterna hade tre 
veckor på sig att besvara enkäten. En vecka efter det första utskicket av enkätundersökningen 
skickades ett påminnelsemejl (se bilaga 6) ut till respondenterna för att påminna dem om att 
besvara enkätundersökningen. Efter ytterligare en vecka skickades ett andra påminnelsemejl 
(se bilaga 7) ut till respondenterna, då två påminnelser är optimalt vid en enkätundersökning 
(Ejlertsson 2005). I påminnelsemejlen som skickades ut till respondenterna framkom det att 
skolorna endast kunde besvara enkätundersökningen en gång.  
 
 
4.5 Enkätundersökningens bortfall 
 
I en enkätundersökning kan det förekomma både externt och internt bortfall. Det externa 
bortfallet är när personer i urvalet, det vill säga en respondent från varje högstadie- och 
gymnasieskola i Sörmland, inte vill eller har möjlighet att delta i enkätundersökningen. Det 
externa bortfallet i denna studie är totalt cirka 37 procent, det vill säga 27 skolor, varav 
högstadieskolornas bortfall uppgår till 18 skolor och gymnasieskolornas bortfall uppgår till 
nio skolor. Ett internt bortfall är bortfall i enkätundersökningen, det vill säga när 
respondenterna inte har besvarat vissa frågor. En väl formulerad enkätundersökning har sällan 
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ett internt bortfall och om det blir ett för stort internt bortfall blir resultat inte generaliserbart 
(Olsson & Sörensen 2007). För att minska det interna bortfallet har enkätfrågorna formulerats 
entydigt och de formulerades även med enkla satser och med begripliga ord för att alla 
respondenter ska uppfatta frågorna på samma sätt som författaren.  
 
I studiens enkätundersökning förekom det ett internt bortfall på fyra enkätfrågor. Fråga sju, i 
vilken del i utbildningen genomförs sex- och samlevnadsundervisningen i skolan? och fråga 
nio, utgår skolan från något särskilt underlag/material i undervisningen?, har ett varsitt 
bortfall, beståendes av en respondent. På fråga 16, utvärderas sex- och 

samlevnadsundervisningen på skolan? och fråga 17, får de som är anställda på skolan och 

undervisar i sex- och samlevnad kompetensutveckling inom området?, har två respondenter 
vardera valt att inte besvara frågorna.   
 
 
4.6 Dataanalys  
 
För att bearbeta enkätundersökningen har statistikprogrammet SPSS 15.0 använts. Varje 
svarsalternativ har numrerats med en siffra och varje enkät har även tilldelats ett löpnummer 
vid inmatningen för att underlätta identifiering och kontroll av enkäterna. Frekvenstabeller 
och korstabeller har använts i SPSS för att kunna besvara syftet och frågeställningarna. 
Frekvenstabellerna har använts för att i analysdelen kunna se varje enskild frågas 
svarsfrekvens medan korstabellerna har använts för att undersöka om variabler samvarierade 
med varandra. Statistisk inferens8 har inte beräknats då studien är en totalundersökning och ett 
stickprov har därför inte genomförts. Resultatet i en totalundersökning ska även kunna spegla 
det verkliga förhållandet i studiepopulationen (Ejlertsson 2005). Enkätundersökningens öppna 
frågor har analyserats genom en förenklad innehållsanalys och kategoriserats för att hitta 
teman i svaren. Öppna frågor kan dock inte behandlas med lika stor säkerhet som övriga 
variabler då det oftast är en liten del av respondenterna som besvarat frågorna (Ejlertsson 
2005).  
 
En dikotomisering, som betyder att svarsalternativen minskas ner till två (Ejlertsson 2003), 
har genomförts på två variabler. Den första frågan som dikotomiserades var fråga 19: är du 

nöjd med innehållet i skolans sex- och samlevnadsundervisning? Svarsalternativen ja mycket 
nöjd och ja ganska nöjd lades samman till svarsalternativet ja och varken nöjd eller missnöjd, 
nej ganska missnöjd och nej mycket missnöjd lades samman till svarsalternativet nej. Den 
andra frågan som dikotomiserades var fråga 20, är du nöjd med de förutsättningar skolan har 

för att bedriva sex- och samlevnadsundervisning? Svarsalternativen ja mycket nöjd och ja 
ganska nöjd lades samman till svarsalternativet ja och varken nöjd eller missnöjd, nej ganska 
missnöjd och nej mycket missnöjd lades samman till svarsalternativet nej.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Med statistisk inferens menas, att kunna generalisera ett stickprovsresultat till att med viss sannolikhet gälla för 
hela populationen (Ejlertsson 2003). 
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4.7 Etiska överväganden 
 
För forskning inom folkhälsovetenskap finns det fyra etiska principer som en studie måste ta 
hänsyn till, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Dessa har som syfte att förbättra förhållandet mellan forskare och 
respondenter så att inte konflikter uppstår. Informationskravet innebär att forskaren ska 
informera respondenterna och dem som berörs av studien om dess syfte. Respondenterna ska 
även informeras om deras uppgift i studien samt villkor för att deltaga (Vetenskapsrådet 
2002). Studiens respondenter har informerats, både vid det första mejlet som skickats ut och i 
missivbrevet som skickats ut med det andra mejlet, om studiens syfte och Landstinget 
Sörmlands motiv till att genomföra studien. I missivbrevet framkom det tydligt att 
respondenternas deltagande var frivilligt. Det framkom även att respondenternas deltagande 
förhoppningsvis kan leda till ny kunskap som kan komma att gynna deras sex- och 
samlevnadsundervisning.  
 
Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i 
enkätundersökningen (Vetenskapsrådet 2002). Då enkätfrågorna inte innefattar frågor om 
deltagarna själva, utan om hur skolan bedriver sex- och samlevnadsundervisning, har 
samtycke inhämtats från skolornas rektorer då det är dem som har bestämt om skolan ska 
medverka i enkätundersökningen och vem på skolan som ska besvara enkäten. I missivbrevet 
framkom det dock tydligt att respondenternas medverkan var frivilligt.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska behandla respondenternas uppgifter i studien 
med sekretess så att deras personuppgifter inte kan identifieras (Vetenskapsrådet 2002).  
Studiens respondenter blev via missivbrevet informerade om att studiens resultat kommer 
presenteras kommunvis, vilket kan leda till att skolornas medverkan inte blir anonym då det 
går att koppla ihop ett resultat med en kommun. Det finns även en risk för att respondenternas 
medverkan i studien inte förblir anonym då det går att koppla ihop deras svar med yrkestitel 
och kommun. Hänsyn har tagits till detta genom att undvika att presentera resultat via 
kommun eller yrkestitel.  
 
Nyttjandekravet innebär att studiens material endast får användas för studieändamålet. 
Studien får inte användas för kommersiellt eller icke-vetenskapligt bruk (Vetenskapsrådet 
2002). Respondenterna blev i det sista mejlet som gick ut tillsammans med missivbrevet 
informerade om att studiens material endast kommer att användas för studieändamål. 
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5 RESULTAT 
 
5.1 Resultaten från Sörmlands högstadieskolor 
 
En del enkätfrågor är i resultatdelen presenterade i tabeller, de övriga enkätfrågorna finns 
presenterade i tabeller i en bilaga, se bilaga 2.  
 
I tabell 2 framkommer det att totalt 29 respondenter från högstadieskolorna har besvarat 
enkätundersökningen. Majoriteten av de respondenter på högstadieskolorna som besvarat 
enkätundersökningen är lärare. 
 
Tabell 2. Antal respondenters yrken på högstadieskolorna, fråga 1 (n=29). 
 
Yrke Antal 
Rektor 2 
Lärare 21 
Skolsköterska 1 
Kurator 1 
Lärare och skolsköterska 1 
Rektor, lärare och skolsköterska 1 
Rektor, lärare 1 
Lärare och annan 1 
Total: 29 
 
 
Av de totalt 29 högstadieskolor som deltagit i enkätundersökningen finns Sörmlands alla 
kommuner representerade, Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, 
Vingåker, Strängnäs samt Trosa, fråga 2 (n=29). 
 
5.1.1 Omfattningen av sex- och samlevnadsundervisning på högstadieskolorna 
 
Alla högstadieskolor som medverkat i enkätundersökningen uppgav att de bedriver sex- och 
samlevnadsundervisning, fråga 3 (n=29). Det är vanligast förekommande att 
högstadieskolorna bedriver sex- och samlevnadsundervisning i årskurs åtta, fråga 4 (n=29). 
Hälften av högstadieskolorna har sex- och samlevnadsundervisning mellan en till tolv 
lektionstimmar i snitt per elev under högstadiet medan resterande skolor har 13 eller mer 
lektionstimmar i snitt per elev under högstadiet, fråga 5 (n=29).   
 
I tabell 3 framkommer det att det är vanligast förekommande att högstadieskolorna har lärare 
eller lärare kombinerat med en annan personal som ansvarig för sex- och 
samlevnadsundervisningens genomförande.  
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Tabell 3. Antal ansvariga för sex- och samlevnadsundervisningens genomförande på 
högstadieskolorna, fråga 6 (n=29). 
 
Ansvarig för undervisningens genomförande  Antal 
Lärare 18 
Lärare och skolsköterska 3 
Lärare och extern föreläsare 2 
Lärare, skolsköterska och extern föreläsare 2 
Lärare, kurator och annan yrkesgrupp 1 
Lärare, extern föreläsare och annan yrkesgrupp 1 
Lärare, skolsköterska och kurator 2 
Totalt: 29 
 
 
I tabell 4 framkommer det att majoriteten av högstadieskolorna genomför sex- och 
samlevnadsundervisningen i ämnet biologi. Många skolor kombinerar även sex- och 
samlevnadsundervisningen i flera ämnen (n=29).  
 
Tabell 4. Antal högstadieskolor som genomför sex- och samlevnadsundervisning i en viss del 
i utbildningen, fråga 7 (n=29). 
 
Del i utbildningen Antal 
Biologi 12 
Ämnesövergripande 2 
Temadagar 1 
Samhällskunskap och biologi 5 
Biologi och livskunskap 2 
Livskunskap och ämnesövergripande 1 
Biologi och temadagar  1 
Samhällskunskap, biologi och ämnesövergripande 1 
Biologi, livskunskap och temadagar 2 
Biologi, temadagar och ämnesövergripande 1 
Samhällskunskap, biologi, livskunskap, temadagar, ämnesövergripande 1 
Totalt: 29 
 
 
5.1.2 Sex- och samlevnadsundervisningens innehåll på högstadieskolorna 
 
Det vanligaste innehållet i högstadieskolornas sex- och samlevnadsundervisningen är STI, 
självkänsla, sexualitet, samlevnad, könsroller, relationer, kärlek samt 
preventivmedelsinformation. Det är mindre vanligt förekommande att sex- och 
samlevnadsundervisningen på skolorna innehåller jämställdhet, sexualitetens avigsidor, 
kulturella skillnader samt livskunskap, fråga 8.  
 
En av respondenterna upplever att innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen behöver 
vidareutvecklas och utgå från vad eleverna vill veta: ”Ny aktuell forskning och lite hur 

undervisningen skall vara för att ungdomarna skall uppleva att den är bra”(citat från en 
respondent). En annan respondent upplever att sex- och samlevnadsundervisningens bör utgå 
mer från att diskutera normer och jämställdhet samt diskutera svåra frågor som makt och 
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sexualitet: ”Undervisningen bör utgå från att diskutera svåra frågor som exempelvis makt 

och sexualitet samt normer och jämställdhet” (citat från en respondent). 
 
Totalt är det en tredjedel av alla högstadieskolor som utgår från något särskilt 
underlag/material i sex- och samlevnadsundervisningen, fråga 9 (n=28). 
 
5.1.3 Kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen på högstadieskolorna 
 
Den absoluta majoriteten av de högstadieskolor som medverkat i enkätundersökningen 
samarbetar med andra verksamheter i sex- och samlevnadsundervisningen, 28 skolor. Den 
vanligaste samarbetspartnern är ungdomsmottagningen som 20 skolor samarbetar med. 
Resterande skolor samarbetar med ungdomsmottagningen kombinerat med riksförbundet för 
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL och/eller riksförbundet för 
sexuell upplysning, RFSU, fråga 10 (n=29).  
 
En tredjedel av alla högstadieskolor undervisar pojkar och flickor tillsammans i sex och 
samlevnad medan en skola inte undervisar pojkar och flickor tillsammans i sex och 
samlevnad. De resterande två tredjedelarna av skolorna undervisar pojkar och flickor delvis 
tillsammans i sex och samlevnad, fråga 11 (n=29). Två tredjedelar av högstadieskolorna har 
sex- och samlevnadsundervisning kombinerat i både halvklass eller mindre grupper och i 
helklass. En tredjedel av skolorna har sex- och samlevnadsundervisning enbart i helklass 
medan en skola har större elevgrupper än helklass som gruppstorlek på undervisningen, fråga 
12 (n=29). En respondent anser att sex- och samlevnadsundervisningen bör genomföras i 
mindre elevgrupper för att kunna möta eleverna på ett bättre sätt: ”Samtal i mindre grupper 

där undervisningen kan bli mer individualiserad” (citat från en respondent).  
 
I tabell 5 framkommer det att majoriteten av eleverna på högstadieskolorna får vara med och 
påverka sex- och samlevnadsundervisningens innehåll och/eller upplägg (n=29). En 
respondent som undervisar i sex- och samlevnad har frågat sina elever om dem är nöjda med 
undervisningen och om dem saknar något i innehållet: ”När jag frågar mina elever säger de 

att är nöjda med sexualundervisningen och att vi har tagit upp det mesta. Jag hoppas att det 

säger sanningen!” (citat från en respondent).  
 
Tabell 5. Antal högstadieskolor där elever har eller inte har möjlighet att påverka sex- och 
samlevnadsundervisningen, fråga 13 (n=29). 
 
Elever har eller inte har möjlighet att påverka undervisningen Antal 
Påverka innehållet 10 
Påverka upplägget 4 
Påverka både innehållet och upplägget 12 
Får inte vara med och påverka 3 
Total: 29 
 
 
En tredjedel av alla högstadieskolor, nio skolor, har fastställda mål, utöver läroplanen, för hur 
deras skola ska bedriva sex- och samlevnadsundervisning, fråga 14 (n=29). I åtta av de totalt 
nio skolorna som har fastställda mål för sex- och samlevnadsundervisningen följs målen, 
fråga 15 (n=9).  
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Majoriteten av respondenterna från högstadieskolorna, 26 stycken, anser att det är bra kvalitet 
på skolans sex- och samlevnadsundervisning medan resterande tre respondenter inte anser att 
skolans sex- och samlevnadsundervisning har en bra kvalitet, fråga 18 (n=29). Två tredjedelar 
av respondenterna, 20 stycken, anser även att det finns ett behov av att utveckla skolans sex- 
och samlevnadsundervisning medan resterande nio respondenter inte anser att det finns ett 
behov av att utveckla skolans sex- och samlevnadsundervisning, fråga 21 (n=29).  
 
I tabell 6 framkommer det att totalt hälften av högstadieskolorna, 15 skolor, utvärderar sex- 
och samlevnadsundervisningen på skolan. Majoriteten av alla respondenter är även nöjda med 
sex- och samlevnadsundervisningens innehåll. I 13 av de totalt 15 skolor som utvärderar sex- 
och samlevnadsundervisningen är respondenterna även nöjda med sex- och 
samlevnadsundervisningens innehåll. 
  
Tabell 6. Antal skolor som utvärderar sex- och samlevnadsundervisningen i relation med de 
respondenter som är nöjd med sex- och samlevnadsundervisningens innehåll, fråga 16 och 
fråga 19, (n=28). 
 
Andel skolor som 
utvärderar sex- och 
samlevnadsundervisningen 

Andel respondenter som är nöjd med 
sex- och samlevnadsundervisningens 
innehåll 

  

 JA NEJ Totalt: 
JA 13 2 15 
NEJ                 11 2 13 
Totalt:                 24 4            28 
 
 
En respondent anser att sex- och samlevnadsundervisningen bör samordnas och utvärderas i 
större utsträckning och den anser även att undervisningen bör planeras bättre tillsammans med 
all undervisningspersonal: ”Det finns inte någon samordning eller utvärdering som gäller 

hela skolan, jag skulle önska mer fortbildning och mer gemensam planeringstid” (citat från 
en respondent). 
 
I tabell 7 framkommer det att majoriteten av högstadieskolorna, 22 skolor, 
kompetensutvecklar inte de anställda som undervisar i sex och samlevnad. Två tredjedelar av 
alla respondenter är nöjda med de förutsättningar som skolan har för att bedriva sex- och 
samlevnadsundervisning. I de fem skolor som kompetensutvecklar de anställda som 
undervisar i sex och samlevnad är alla respondenter nöjda med de förutsättningar som skolan 
har för att bedriva sex- och samlevnadsundervisning.  
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Tabell 7. Antal skolor som kompetensutvecklar de anställda som undervisar i sex och 
samlevnad i relation med de respondenter som är nöjd med de förutsättningar som skolan har 
för att bedriva sex- och samlevnadsundervisning, fråga 17 och fråga 20, (n=27). 
 
Andel skolor som 
kompetensutvecklar 
de anställda som 
undervisar i sex och 
samlevnad 

Andel respondenter som är nöjda med de 
förutsättningar skolan har för att bedriva 
sex- och samlevnadsundervisning 

  

 JA NEJ Totalt: 
JA 5 0 5 
NEJ 13 9 22 
Totalt: 18 9 27 
 
 
5.1.4 Utvecklingsmöjligheter för sex- och samlevnadsundervisningen på högstadieskolorna 
 

I enkätundersökningen framkom det att en del av respondenterna anser att innehållet i sex- 
och samlevnadsundervisningen behöver vidareutvecklas och utgå mer från unga vuxnas egna 
tankar och känslor i sex- och samlevnadsfrågor. De anser även att sex- och 
samlevnadsundervisningen bör innehålla mer om livskunskap, relationer och sexuell läggning. 
En respondent anser att undervisningspersonalen bör få mer kunskap om sex och samlevnad 
för att inte diskriminera någon elev i undervisningen: ”Jag vill få mer kunskap för att inte 

diskriminera i undervisningssituationen” (citat från en respondent). 
 

Några respondenter anser att storleken på elevgrupperna i sex- och samlevnadsundervisningen 
bör minskas. Respondenterna efterfrågar mer sex- och samlevnadsundervisning i halvklass för 
att eleverna ska ges möjlighet att diskutera och reflektera i större utsträckning. I 
enkätundersökningen framkom det även att respondenterna efterfrågar fler externa föreläsare i 
undervisning men detta har inte varit möjligt då det oftast är en ekonomisk fråga. En annan 
utvecklingsmöjlighet som framkom i enkätundersökningen är att integrera föräldrarna mer i 
sex- och samlevnadsundervisningen. 
 
En utvecklingsmöjlighet som framkom i enkätundersökningen är att öka samarbetet med 
andra aktörer i sex- och samlevnadsundervisningen. En respondent efterfrågar mer samarbete 
med aktörer utifrån exempelvis RFSL och mer samarbete med skolhälsovården men detta har 
inte varit möjligt att uppnå på grund av tidsbrist hos skolhälsovården: ”Mer samarbete med 

skolhälsovården men det är svårt att uppnå då tiden för skolhälsovården är hårt beskuren” 
(citat från en respondent).  
 

En del respondenter anser att en utvecklingsmöjlighet för sex- och samlevnadsundervisningen 
är att kompetensutveckla undervisningspersonalen. Respondenterna anser även att en 
kompetensutveckling av undervisningspersonalen skulle leda till att de blev mer säkra i att 
undervisa i sex och samlevnad.  
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5.2 Resultaten från Sörmlands gymnasieskolor 
 
En del enkätfrågor är i resultatdelen presenterade i tabeller, de övriga enkätfrågorna finns 
presenterade i tabeller i en bilaga, se bilaga 4.  
 
I tabell 8 framkommer det att totalt 16 respondenter från gymnasieskolorna har besvarat 
enkätundersökningen. Majoriteten av respondenterna som besvarat enkätundersökningen är 
antingen skolsköterskor eller lärare. 
 
Tabell 8. Antal respondenters yrken på gymnasieskolor, fråga 1 (n=16). 
 
Yrke Antal 
Rektor 1 
Lärare 4 
Skolsköterska 6 
Annan yrkesgrupp 2 
Lärare och skolsköterska 2 
Biträdande rektor och lärare 1 
Totalt: 16 
 
 
Av de gymnasieskolor som deltagit i enkätundersökningen finns alla Sörmlands kommuner 
som har ett gymnasium med; Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Nyköping samt Strängnäs, fråga 
2 (n=16).  
 
5.2.1 Omfattningen av sex- och samlevnadsundervisning på gymnasieskolorna 
 
Av de totalt 16 gymnasieskolor som medverkat i enkätundersökningen har 15 skolor uppgett 
att de bedriver sex- och samlevnadsundervisningen medan en skola har uppgett att de inte gör 
det, fråga 3 (n=16). Det är vanligast förekommande att gymnasieskolorna bedriver sex- och 
samlevnadsundervisning kombinerat i årskurserna ett, två och tre, fråga 4 (n=15). Två 
tredjedelar av gymnasieskolorna har mellan en till åtta lektionstimmar i snitt per elev under 
gymnasiet medan en tredjedel av skolorna har 13 eller mer lektionstimmar i snitt per elev, 
fråga 5 (n=15). 
 
I tabell 9 framkommer det att det är vanligast förekommande att gymnasieskolorna har lärare 
eller lärare kombinerat med annan personal som ansvarig för sex- och 
samlevnadsundervisningens genomförande.  
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Tabell 9. Antal ansvariga för sex- och samlevnadsundervisningens genomförande på 
gymnasieskolorna, fråga 6 (n=15). 
 
Ansvarig för undervisningens genomförande Antal 
Lärare 3 
Lärare och skolsköterska 3 
Lärare och extern föreläsare 1 
Skolsköterska och annan 1 
Lärare, skolsköterska och kurator 2 
Lärare, skolsköterska och extern föreläsare 1 
Lärare, extern föreläsare och annan 2 
Lärare, skolsköterska, kurator och extern 
föreläsare 

2 

Totalt: 15 
 
 
I tabell 10 framkommer det att nästan hälften av alla gymnasieskolor genomför sex- och 
samlevnadsundervisningen på temadagar. Resterande skolor genomför sex- och 
samlevnadsundervisningen i andra delar av utbildningen eller på temadagar kombinerat med 
andra ämnen (n=14). 
 
Tabell 10. Antal gymnasieskolor som genomför sex- och samlevnadsundervisning i en viss 
del i utbildningen, fråga 7 (n=14). 
 
Del i utbildningen Antal 
Temadagar 8 
Andra delar av utbildningen 1 
Ämnesövergripande och temadagar 2 
Samhällskunskap, livskunskap, temadagar och i andra delar av utbildningen 1 
Ämnesövergripande, temadagar och i andra delar av utbildningen 2 
Totalt: 14 
 
 
5.2.2 Sex- och samlevnadsundervisningens innehåll på gymnasieskolorna 
 
Det vanligaste innehållet i gymnasieskolornas sex- och samlevnadsundervisning är STI, 
sexualitet, könsroller, relationer, kärlek samt preventivmedelsinformation. Det är mindre 
vanligt förekommande att sex- och samlevnadsundervisningen på skolorna innehåller 
självkänsla, samlevnad, jämställdhet, sexualitetens avigsidor, livskunskap samt kulturella 
skillnader, fråga 8.  
 
I enkätundersökningen framkom det att en respondent anser att innehållet i sex- och 
samlevnadsundervisningen bör vidareutvecklas och ta upp de könsskillnader som finns i 
sexualiteten. Respondenten anser även att ett diskussionsforum där eleverna kan få större 
medvetenhet om sex och kärlek bör skapas: ”Samtal kring sexualitet och hur killar och tjejer 

tänker kring sexualitet samt ha ett diskussionsforum för eleverna där en större medvetenhet 

kring sex och kärlek kan skapas” (citat från en respondent). 
 
Totalt är det nio gymnasieskolor som utgår från något särskilt underlag/material i sex- och 
samlevnadsundervisningen medan sex skolor gör det inte, fråga 9 (n=15). 
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5.2.3 Kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen på gymnasieskolorna 
  
Majoriteten av gymnasieskolorna samarbetar med annan verksamhet i sex- och 
samlevnadsundervisningen. De vanligaste samarbetspartnerna är ungdomsmottagningen, 
RFSL samt RFSU, fråga 10 (n=15). Den absoluta majoriteten av gymnasieskolorna, 14 
skolor, undervisar pojkar och flickor tillsammans i sex och samlevnad medan en skola inte 
undervisar pojkar och flickor tillsammans i sex och samlevnad, fråga 11 (n=15). Det är 
vanligast förekommande att gymnasieskolorna bedriver sex- och samlevnadsundervisningen i 
halvklass eller mindre grupper eller i helklass, fråga 12 (n=15).  
 
I tabell 11 framkommer det att i alla gymnasieskolor får eleverna vara med och påverka sex- 
och samlevnadsundervisningen innehåll och/eller upplägg (n=15). I enkätundersökningen 
framkom det även att en respondent anser att eleverna bör bli mer delaktiga i sex- och 
samlevnadsundervisningen och vara med och ta fram undervisningsmaterialet: ”Låta eleverna 

ta fram material själva och undervisa varandra mer för att bli mer delaktiga” (citat från en 
respondent).  
 
Tabell 11. Antal gymnasieskolor där elever har möjlighet att påverka sex- och 
samlevnadsundervisningen, fråga 13 (n=15). 
 
Elever har eller inte har möjlighet att påverka undervisningen Antal 
Påverka innehållet 4 
Påverka upplägget 1 
Påverka både innehållet och upplägget 10 
Total: 15 
 
 
Två av gymnasieskolorna har fastställda mål, utöver läroplanen, för hur skolan ska bedriva 
undervisning i sex och samlevnad medan 13 skolor inte har fastställda mål för sex- och 
samlevnadsundervisningen, fråga 14 (n=15). I de båda skolorna som har fastställda mål för 
sex- och samlevnadsundervisningen följs målen, fråga 15 (n=2).  
 
Två tredjedelar av respondenterna anser att det är bra kvalitet på skolans sex- och 
samlevnadsundervisning medan en tredjedel inte anser att det är bra kvalitet på sex- och 
samlevnadsundervisningen, fråga 18 (n=15). Majoriteten av respondenterna anser även att det 
finns ett behov av att utveckla sex och samlevnadsundervisningen på skolan, fråga 21 (n=16).  
 
I tabell 12 framkommer det att majoriteten av gymnasieskolorna, tolv skolor, utvärderar sex- 
och samlevnadsundervisningen. De allra flesta av respondenterna är även nöjda med sex- och 
samlevnadsundervisningens innehåll. I elva av de tolv skolor som utvärderar sex- och 
samlevnadsundervisningen är respondenterna även nöjda med sex- och 
samlevnadsundervisningens innehåll.  
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Tabell 12. Antal gymnasieskolor som utvärderar sex- och samlevnadsundervisningen i 
relation med de respondenter som är nöjd med sex- och samlevnadsundervisningens innehåll, 
fråga 16 och fråga 19, (n=14). 
 
Andel gymnasieskolor som 
utvärderar sex- och 
samlevnadsundervisningen 

Andel respondenter som är nöjd med 
sex- och samlevnadsundervisningens 
innehåll 

  

 JA NEJ Totalt: 
JA 11 1 12 
NEJ                  0 2 2 
Totalt:                 11 3            14 
 
 
I tabell 13 framkommer det att i två tredjedelar av gymnasieskolorna, 10 skolor, 
kompetensutvecklas de anställda som undervisar i sex och samlevnad. Hälften av 
respondenterna är även nöjda med skolans förutsättningar för att bedriva sex- och 
samlevnadsundervisning. I sju av de tio skolor som kompetensutvecklar personalen är 
respondenterna nöjda med skolans förutsättningar för att bedriva sex- och 
samlevnadsundervisning.  
 
Tabell 13. Antal gymnasieskolor som kompetensutvecklar de anställda som undervisar i sex 
och samlevnad i relation med de respondenter som är nöjd med de förutsättningar som skolan 
har för att bedriva sex- och samlevnadsundervisning, fråga 17 och fråga 20, (n=15). 
 
Andel 
gymnasieskolor som 
kompetensutvecklar 
de anställda som 
undervisar i sex och 
samlevnad 

Andel respondenter som är nöjda med de 
förutsättningar skolan har för att bedriva 
sex- och samlevnadsundervisning 

  

 JA NEJ Totalt: 
JA 7 3 10 
NEJ 1 4 5 
Totalt: 8 7 15 
 
 
5.2.4 Utvecklingsmöjligheter för sex- och samlevnadsundervisningen på gymnasieskolorna 
 
I enkätundersökningen framkom det att några respondenter anser att formen för sex- och 
samlevnadsundervisningen bör utvecklas. De efterfrågar återkommande undervisning i sex 
och samlevnad varje termin och fler temadagar. En respondent ansåg att en 
utvecklingsmöjlighet är att starta upp ”tjej- och killgrupper”, där eleverna kan diskutera om 
sex och samlevnad.   
 

Några respondenter anser även att innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen bör 
vidareutvecklas till att innehålla mer om exempelvis normer, värderingar, kulturella skillnader 
och sexualitetens historia. Respondenterna anser även att sex- och samlevnadsundervisningen 
bör samtala mer om sex kopplat till Internet, droger, alkohol och funktionshinder samt 
prostitution.  Det framkom även att respondenterna vill att sex- och 
samlevnadsundervisningen ska bli mer ämnesövergripande och kunna integreras in i fler 
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ämnen. En respondent ansåg att en utvecklingsmöjlighet är att undersöka vad eleverna tycker 
om sex- och samlevnadsundervisningen, genom exempelvis en enkätundersökning. 
 

Respondenterna anser även att sex- och samlevnadsundervisningen bör ha fler 
lektionstimmar. En respondent ansåg att en utvecklingsmöjlighet för att få in sex- och 
samlevnadsundervisningen mer kontinuerligt är att lägga in ämnet livskunskap på schemat: 
”Om Livskunskap fanns inlagt på schemat så blir det lättare att få in sex- och 

samlevnadsundervisning mer kontinuerligt” (citat från en respondent).  
 
 
5.3 Övrig information från respondenterna  
 
I enkätundersökningens sista fråga hade respondenterna möjlighet att delge övrig information 
och på den frågan framkommer det att en del respondenter anser att kvaliteten på sex- och 
samlevnadsundervisningen varierar mellan arbetslag och lärare och att det är betydelsefullt att 
undervisningen blir kontinuerlig. En respondent menar att skolan har en plan för sex- och 
samlevnadsundervisning men den följs inte, området är dessutom för stort och därför för dem 
en diskussion varje år kring ämnesinnehållet.  
 
En respondent anser att lärarna har ett stort ansvar i att undervisa i sex och samlevnad. Det 
kan förekomma ett ”övergrepp” i undervisningen när lärarna lägger ett vuxenperspektiv på 
området. Lärarna måste även vara noga med vilka externa föreläsare som tas in i 
undervisningen. Lärarna måste även samverka med föräldrarna eftersom de har det yttersta 
ansvaret för eleverna och lärarna måste vara noga med att inte kränka eleverna: ”Vi bör 

komma ihåg att detta är det mest intima området för en människa” (citat från en respondent).  
 
En respondent beskriver att deras skola har skapat en ”storyline” där eleverna skapar fiktiva 
personer som ställs inför olika problem. Detta har fungerat mycket bra. En annan respondent 
beskriver att deras elever har hjälpt till att driva en informationskampanj åt landstinget och 
detta har varit viktigt och intressant för eleverna. 
 

På en del skolor har en handlingsplan för sex- och samlevnadsundervisningen upprättats och 
det är även inplanerat att undervisningen ska utvärderas. På en skola håller sex- och 
samlevnadsundervisningen på att samordnas och en del lärare har blivit kompetensutvecklade 
inom ämnet genom kurser. Tanken är att de lärare som gått kurserna ska fortbilda kollegorna 
på skolan. 
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6 DISKUSSION 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
6.1.1 Val av studiedesign 
 
En kvantitativ metod, en deskriptiv tvärsnittstudie, valdes som studiedesign då metoden är 
passande för studiens syfte. Metoden valdes även för att resultatet ska kunna vara 
generaliserbart. Ett motiv till att inte använda en kvalitativ metod som studiedesign är att det 
är lättare i en kvantitativ metod att samla in information från fler respondenter. Studien är 
även ett uppdrag från Landstinget Sörmland och handlar om att kartlägga hur sex- och 
samlevnadsundervisningen genomförs i högstadie- och gymnasieskolor i Sörmland. En 
kvalitativ metod hade inte kunnat kartlägga detta. Fördelen med att använda sig av en 
deskriptiv tvärsnittstudie är enligt Olsson och Sörensen (2007) att det blir möjligt att 
genomföra upprepade deskriptiva tvärsnittsstudier längre fram i tiden för att studera 
eventuella förändringar.  
 
6.1.2  Studiens avgränsning och studiepopulation 
 
Avgränsningen till att endast undersöka hur högstadie- och gymnasieskolorna i Sörmland 
bedriver sex- och samlevnadsundervisning valdes främst på grund av tidsbrist och för att unga 
vuxna i högstadie- och gymnasieålder befinner sig i en känslig period i livet och behovet av 
sex- och samlevnadsundervisning anses därför som stort. Nackdelen med att endast välja 
högstadieskolor och inte låg- och mellanstadieskolor är att dessa skolor kan i vissa fall tillhöra 
samma skola. Detta kan försvåra för de respondenter som besvarat enkätundersökningen och 
som undervisar i sex och samlevnad både i lågstadiet, mellanstadiet och i högstadiet. Dessa 
respondenter kan då ha problem att endast besvara hur sex- och samlevnadsundervisningen 
bedrivs på högstadiet. Då förhoppningen är att studien ska skapa en grund för att elever i 
Sörmland ska få en likvärdig sex- och samlevnadsundervisning har en totalundersökning valts 
att genomföras. Genom att alla högstadie- och gymnasieskolor i Sörmland har haft samma 
möjlighet att medverka i undersökningen är förhoppningen att studien ska ge en 
verklighetstrogen bild av hur högstadie- och gymnasieskolorna i Sörmland bedriver sex- och 
samlevnadsundervisning.    
 
6.1.3 Frågeformulärets utformning 
 
Respondenterna på högstadiet respektive gymnasiet har fått två olika enkätundersökningar 
skickat till sig, då svarsalternativen skiljer sig åt i två frågor i frågeformuläret. Uppdelningen 
av enkätundersökningen har underlättat dataanalysen då enkätsvaren blev uppdelad i 
högstadieskolornas och gymnasieskolornas svar. I samband med det mejl som respondenterna 
fick utskickat till sig med webbadressen till enkätundersökningen har ett missivbrev skickats 
med som en bilaga. I missivbrevet fick respondenterna information om studiens syfte och 
Landstinget Sörmlands motiv till att genomföra undersökningen. Detta har varit betydelsefullt 
att förtydliga för respondenterna då denna studie är ett uppdrag från Landstinget Sörmland. 
Förhoppningen är att detta har lett till att fler respondenter valt att besvara 
enkätundersökningen. Nackdelen med att respondenterna fick missivbrevet bifogat i ett mejl 
kan vara att det inte går att säkerställa att alla respondenter har läst igenom missivbrevet. En 
respondent kan exempelvis ha missat att öppna filen med missivbrevet och då har personen 
inte kunnat ta del av den information som fanns i missivbrevet. 
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6.1.4 Frågor i enkätundersökningen 
 
Totalt är det 20 av enkätfrågorna, fråga tre till fråga 22, som ska besvara syftet och 
frågeställningarna. För att besvara de två första frågeställningarna, om omfattningen och 
innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen, har det krävts färre enkätfrågor än vad det 
har behövts för att besvara den sista frågeställningen som handlar om kvaliteten på sex- och 
samlevnadsundervisningen. Därför har 13 enkätfrågor utformats för att kunna besvara den 
sista frågeställningen. Enkätundersökningens sista fråga, där respondenterna kunde delge 
övrig information, har valts att ha med i frågeformuläret för att respondenterna fritt ska kunna 
skriva om de exempelvis har några synpunkter på enkätundersökningen. Den egna 
förförståelsen för att det finns brister inom sex- och samlevnadsundervisningen i Sverige kan 
ha påverkat utformningen av enkätfrågorna till att de har blivit mer omfattande. Då det finns 
en förförståelse om att få skolor exempelvis utvärderar undervisningen, har mål för 
undervisningen och att undervisningspersonalen ofta inte har blivit kompetensutvecklade 
inom området har studiens enkätfrågor kunnat undersöka dessa delar. Detta har 
förhoppningsvis bidragit till att enkätundersökningen har blivit mer omfattande.  
 
Syftet var att endast en respondent skulle besvara enkätundersökningen, vilket framkom i det 
mejl som skickats ut till respondenterna. Vid ett flertal enkätsvar har flera från skolans 
personal valt att besvara enkätundersökningen tillsammans vid samma tillfälle, då de 
antagligen ansåg att de tillsammans skulle kunna ge en bättre beskrivning av hur skolan 
bedriver sex- och samlevnadsundervisning. Därför har fråga ett, vem som besvarar enkäten, i 
en del fall besvarats av flera respondenter. Detta har försvårat analysarbetet, då det blir 
otydligt att se hur alla skolor har besvarat. På en del av enkätundersökningens frågor stod det 
skrivet att respondenten kunde kryssa i flera svarsalternativ samtidigt. I fråga åtta, vad 

innehåller sex- och samlevnadsundervisningen?, kunde respondenterna kryssa i flera 
alternativ. Detta har lett till att analysarbetet för denna fråga har försvårats då det blev för 
många kombinationer av svarsalternativ. Därför har inte frågan presenterats per respondent 
utan respondenternas svar på frågan har rangordnats och presenterats som det vanligaste 
förekommande svarsalternativen. På en del svarsalternativ fanns det ett övrigt alternativ, där 
respondenterna själva kunde fylla i ett svar. Dessa svar har inte presenterats i resultatdelen 
men det svarsalternativet valdes ändå att ha med i frågeformuläret för att minska det interna 
bortfallet då det fanns ett svarsalternativ som alla respondenter kunde fylla i.   
 
Enkätundersökningens frågor har formulerats med enkla satser och med begripliga ord, vilket 
förhoppningsvis har resulterat i att respondenterna har uppfattat enkätfrågorna på samma sätt 
som författaren menar. Detta kan ha ökat studiens reliabilitet, som enligt Olsson och Sörensen 
(2007) är den grad av överensstämmelse mellan mätningarna, det vill säga att upprepade 
mätningar ger samma resultat. Enkätfrågorna har även formulerats så att de besvarar studiens 
syfte och frågeställningar. Två pilotundersökningar har genomförts för att testa 
enkätundersökningens frågor. I pilotundersökningarna har testpersonernas svar kunnat 
analyseras för att undersöka om svaren kan besvara syftet och frågeställningarna. En annan 
fördel med att genomföra en pilotundersökning har varit att två av enkätfrågorna som en av 
testpersonerna missuppfattade har kunnat omformuleras innan enkätundersökningen skickats 
ut till respondenterna. Detta kan ha ökat studiens validitet, som enligt Olsson och Sörensen 
(2007) är enkätundersökningens förmåga att mäta rätt sak, det vill säga syftet. I 
frågeformuläret har inga validerade frågor använts, då det inte har varit möjligt att få tag på 
validerade frågor inom detta område. Frågorna bygger på frågor från den nationella 
kvalitetsgranskningen av sex- och samlevnadsundervisningen i Sverige som genomfördes år 
1999. Olika temaområden har hittats i den nationella kvalitetsgranskningen och dessa har 
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omformulerats till frågor. Nackdelen med att inte använda validerade frågor är enligt Olsson 
och Sörensen (2007) att frågeformuläret inte har testats utifrån validitets- och 
reliabilitetssynpunkt. Detta betyder att det inte går att säkerställa kvaliteten på enkätfrågorna 
och det går inte säkert att säga om enkätfrågorna undersöker det som är avsikten att 
undersöka. 
 
I resultatavsnittet har fyra korstabeller beräknats för att se samband mellan två enkätfrågor. 
För att undersöka om samband mellan enkätfrågorna är signifikanta kan en statistisk 
beräkning genomföras, ett så kallat chi-2 test. Detta har valts att inte beräknas då chi-2 inte 
behöver beräknas på en totalundersökning.  
 
6.1.5 Genomförandet av enkätundersökningen 
 
En webbaserad enkätundersökning har skickats ut till respondenterna. Enligt Ejlertsson (2005) 
är nackdelen med en webbaserad enkätundersökning att det inte finns någon identifikation på 
respondenternas svar. Detta kan medföra att analysarbetet försvåras då en del respondenter 
kan ha besvarat enkätundersökningen mer än en gång. För att undvika detta problem i studien 
har varje respondent endast kunnat besvara enkätundersökningen en gång från samma dator. 
Trots detta finns det en risk att respondenterna har besvarat enkätundersökningen mer än en 
gång om de har besvarat enkäten från en annan dator. En annan nackdel med att använda en 
webbaserad enkätundersökning har även varit att det inte går att få fram vilken respondent 
som har besvarat enkätundersökningen. Därför har två påminnelsemejl skickats ut till alla 
respondenter. I påminnelsebrevet framkom det tydligt att de respondenter som redan hade 
besvarat enkätundersökningen skulle bortse från påminnelsemejlet. Den främsta fördelen med 
att använda en webbaserad enkätundersökning har varit att det är en kostnadseffektiv 
datainsamlingsmetod. En webbaserad enkätundersökning har även underlättat analysarbetet, 
då enkätsvaren blev automatiskt sparade i ett dataregister.  
 
6.1.6 Bortfallet i enkätundersökningen 
 
Studiens externa bortfall uppkom till totalt 27 skolor, vilket är 37 procent. Av dessa var 18 
högstadieskolor och nio var gymnasieskolor. Landstinget Sörmlands folkhälsocentrum tog 
den första kontakten med rektorerna på skolorna. Detta var positivt då de anses ha mer 
auktoritet och folkhälsocentrum har av tradition ett väl fungerande samarbete med länets 
rektorer, då de samarbetar vid utskicket av undersökningen, Liv & Hälsa ung. Detta kan ha 
bidragit till att svarsfrekvensen blev 63 procent, vilket är en godtagbar svarsfrekvens. 
Enkätundersökningen valdes att skickas ut till respondenterna tre veckor före en storhelg, för 
att respondenterna skulle ha tid och möjlighet att besvara enkäten innan ledigheten. Det 
externa bortfallet kan ändå räknas som ett relativt stort bortfall och det kan bero på att 
personal på högstadie- och gymnasieskolor är belastade med många arbetsuppgifter och de 
kan därför ha prioriterat bort denna enkätundersökning. Respondenterna på skolorna har även 
fått information om enkätundersökningen via mejl. Nackdelen med att enbart skicka mejl till 
respondenterna är att de redan får många mejl och därför kan detta mejl ha prioriterats bort. 
Då urvalet i enkätundersökningen är litet och det externa bortfallet i enkätundersökningen är 
relativt stort finns det en risk att studiens resultat inte är generaliserbart för hela 
studiepopulationen och detta kan leda till att studiens syfte inte kan uppfyllas. Då det inte går 
att få fram vilka skolor som inte har medverkat i enkätundersökningen är det svårt att kunna 
generalisera resultatet till hela studiepopulationen. Det kan finnas en risk att de skolor som 
inte har besvarat enkätundersökningen kan vara de som inte bedriver sex- och 
samlevnadsundervisning i någon form. En del skolor kan även ha valt att inte medverka i 
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enkätundersökningen då det framkom i missivbrevet att resultatet kan komma att presenteras 
kommunvis. Det finns därför en risk att de skolor som inte har en bra kvalitet på sex- och 
samlevnadsundervisningen är de skolor som valt att inte medverka i enkätundersökningen, då 
det kan bli utpekande för en skola som inte har en bra kvalitet på sex- och 
samlevnadsundervisningen. Enkätsvaren är fördelade så att alla kommuner i Sörmland finns 
med i enkätundersökning vilket leder till att studiens resultat ändå kan anses som 
generaliserbart för hela studiepopulationen, vilket är alla högstadie- och gymnasieskolor i 
Sörmland.  
 
En gymnasieskola har uppgett att de inte bedriver sex- och samlevnadsundervisningen och 
den respondenten har därför inte kunnat besvara fråga fyra till 20, vilket kan uppfattas som ett 
internt bortfall på dessa frågor. Detta har inte räknats med som ett internt bortfall då det 
framkom tydligt i frågeformuläret att om skolan inte bedriver sex- och 
samlevnadsundervisning ska respondenten inte besvara fråga fyra till 20. Det förekom ett 
internt bortfall på fyra enkätfrågor; fråga sju, i vilken del i utbildningen genomförs sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolan?, fråga nio, utgår skolan från något särskilt 

underlag/material i undervisningen?, fråga 16, utvärderas sex- och 

samlevnadsundervisningen på skolan? och fråga 17, får de som är anställda på skolan och 

undervisar i sex- och samlevnad kompetensutveckling inom området?. Det interna bortfallet 
på fråga sju tros bero på att respondenten glömt att besvara den frågan, då enkätfrågan har 
många svarsalternativ som respondenterna kunde välja mellan. Respondenterna kunde även 
markera flera svarsalternativ och förhoppningen var därför att alla respondenter kunde 
besvara enkätfrågan. På fråga nio kan det interna bortfallet även i denna fråga bero på att 
respondenten glömt att besvara enkätfrågan. Fråga nio är formulerad med två svarsalternativ, 
ja och nej, och enkätfrågan är inte formulerad med svåra ord så att respondenten kan ha 
missuppfattat frågan. På fråga 16 och 17 kan bortfallet bero på att respondenterna inte kan 
besvara frågorna då de inte vet om skolans sex- och samlevnadsundervisning utvärderas och 
om personalen som undervisar i sex och samlevnad kompetensutvecklas. Fråga 16 och 17 är 
formulerad med två svarsalternativ, ja och nej. Ytterligare ett svarsalternativ, vet inte, hade 
kanske kunnat underlätta för respondenterna att besvara dessa frågor.  
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
6.2.1 Valet av vetenskapliga artiklar till bakgrundsbeskrivningen 
 
Sexualitet är ett komplext begrepp som kan ha olika betydelser i olika länder. En del 
vetenskapliga artiklar som har använts i bakgrundsbeskrivningen är från andra länder än 
Sverige. Nackdelen med det är att det kan råda olika syn på hur förebyggande insatser för att 
minska unga vuxnas sexuella ohälsa ska se ut. I länder med annan religion och kultur än 
Sverige kan avhållsamhet anses som ett mål i det förebyggande arbetet för unga vuxnas 
sexuella ohälsa. Sverige har en annan syn på sexualitet där förebyggande insatser snarare 
utgår från att stärka unga vuxna så att de kan göra hälsosamma val sexuellt. Därför har 
vetenskapliga artiklar som genomförts i liknande länder som Sverige valts ut till 
bakgrundsbeskrivningen för att de bättre ska kunna spegla Sveriges förhållanden.  
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6.2.2 Sex- och samlevnadsundervisningens omfattning  
 
Alla högstadieskolor i Sörmland som medverkat i enkätundersökningen uppgav att de 
bedriver sex- och samlevnadsundervisning. Detta resultat stämmer inte överrens med 
undersökningen, Liv & Hälsa ung, som genomförts år 2008 av Landstinget Sörmland (2008) 
som visar på stora skillnader i andelen elever som haft sex- och samlevnadsundervisning i 
högstadiet. I den framkommer det att det är totalt 28 procent av eleverna i årskurs sju som haft 
sex- och samlevnadsundervisning och 85 procent av eleverna i årskurs nio. Denna skillnad 
kan bero på att i Liv & Hälsa ung undersökningen har eleverna svarat på om de har haft sex- 
och samlevnadsundervisning medan i denna studie har rektorn eller skolans personal besvarat 
frågan. Studiens respondenter kan ha en annan syn på vad sex- och samlevnadsundervisning 
är än vad eleverna har. En del elever kanske inte anser att det är sex- och 
samlevnadsundervisning när läraren tar upp kroppens funktioner och det reproduktiva 
systemet under biologilektionen. Det finns även en risk för att en del respondenter har velat 
förbättra skolans resultat, då det framkom i missivbrevet att resultatet kan komma att 
presenteras kommunvis.  
 
Det är vanligast förekommande att sex- och samlevnadsundervisningen på högstadiet 
genomförs i årskurs åtta. Detta resultat stämmer överens Landstinget Sörmlands 
undersökning, Liv & Hälsa ung, där det framkom att 85 procent av eleverna i årskurs nio haft 
sex- och samlevnadsundervisning jämfört med 28 procent av eleverna i årskurs sju.  
 
Antalet lektionstimmar med sex- och samlevnadsundervisning i snitt per elev på högstadiet 
varierar men det är vanligast förekommande att eleverna har mellan nio till 16 
lektionstimmar. Sex skolor har mer än 16 lektionstimmar med sex- och 
samlevnadsundervisning i snitt per elev. Detta resultat kan anses som ett önskvärt resultat då 
Unaids (1997) har konstaterat att de mest framgångsrika preventionsprogram som ska främja 
unga vuxnas sexuella hälsa har haft minst 14 lektionstimmar.  
 
Majoriteten av högstadieskolorna genomför sex- och samlevnadsundervisning i ämnet biologi 
eller kombinerat i ämnena biologi och samhällskunskap. Detta anses som ett förväntat resultat 
då det i grundskolans kursplan9 finns angivet att det endast är i ämnet biologi som det finns 
direkta mål som kan kopplas till sexualitet. I kursplanen för de samhällsorienterade ämnena 
står det att eleverna ska ges möjlighet att diskutera kring begrepp som sexualitet, kärlek och 
identitet. Resultatet kan bero på att skolorna kan ha lättare att genomföra sex- och 
samlevnadsundervisning i ämnet biologi där det finns angivet direkta mål för undervisningen. 
Nackdelen med att sex- och samlevnadsundervisningen genomförs i ämnet biologi kan vara 
att undervisningen kan bli för inriktad på biologiska aspekter på sexualitet och utgå från ett 
riskperspektiv snarare än från ett främjande perspektiv.  
 
Studiens resultat visar även att det endast är tre högstadieskolor som genomför sex- och 
samlevnadsundervisningen som ämnesövergripande. I grundskolans läroplan framkommer det 
att rektorn har ett särskilt ansvar för att ämnesövergripande kunskapsområden som 
exempelvis sex och samlevnad ska integreras in i undervisningen (Skolverket 2006a). En 
förklaring till att så få högstadieskolor har sex- och samlevnadsundervisningen som 
ämnesövergripande kan vara att läroplanen inte ger mycket vägledning i hur skolorna ska 
arbeta med ämnesområdet sex och samlevnad. Skolorna kan därför ha lättare för att 
genomföra undervisningen i ämnet biologi där de har tydliga mål att arbeta för.  

                                                 
9 www.skolverket.se 2009-04-21 
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Av de totalt 16 gymnasieskolor som medverkat i enkätundersökningen är det 15 skolor som 
undervisar eleverna i sex och samlevnad. Detta resultat stämmer inte överrens med 
undersökningen, Liv & Hälsa ung, som genomförts år 2008 av Landstinget Sörmland (2008). 
I den framkommer det att det är totalt 32 procent av Sörmlands gymnasieelever i årskurs två 
som haft sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiet. Detta resultat kan bero på att det är 
gymnasieeleverna som har besvarat Liv & Hälsa ung undersökningen medan i denna 
undersökning har personalen på skolorna besvarat enkätundersökningen. Skillnaden mellan 
undersökningarna kan även bero på att respondenterna som besvarat denna undersökning har 
svarat för hela gymnasiet medan Liv & Hälsa ung undersökningen endast genomförs på elever 
i årskurs två på gymnasiet. Därför finns det i undersökningen, Liv & Hälsa ung, inga 
uppgifter på hur många av eleverna i årskurs tre som haft sex- och samlevnadsundervisning. 
Studiens resultat visar även att det är vanligast förekommande att sex- och 
samlevnadsundervisningen genomförs kombinerat i årskurserna. 
 
Studiens resultat visar att det är vanligast förekommande att eleverna på gymnasiet har mellan 
en till åtta lektionstimmar med sex- och samlevnadsundervisning i snitt per elev. I Unaids 
(1997) rapport har det konstaterats att de mest framgångsrika preventionsprogram som ska 
främja unga vuxnas sexuella hälsa har haft minst 14 lektionstimmar. Studiens resultat anses 
därför inte som ett önskvärt resultat. Nackdelen med att eleverna på gymnasieskolorna har få 
lektionstimmar med sex- och samlevnad är att undervisningen endast kan ta upp det mest 
väsentliga, vilket oftast är STI och preventivmedelsinformation. Undervisningen kan därför få 
ett risk- och sjukdomsperspektiv snarare än ett främjande perspektiv. 
 
Majoriteten av gymnasieskolorna genomför sex- och samlevnadsundervisningen på 
temadagar eller som ämnesövergripande. I gymnasieskolornas läroplan framkommer det att 
det är rektorns ansvar att samordna så att eleverna får kunskap om sex och samlevnad 
(Skolverket 2006b). Då läroplanen inte ger mycket vägledning i vilka hur skolorna ska arbeta 
med sex och samlevnad kan det vara lättare för skolorna att genomföra sex- och 
samlevnadsundervisningen på temadagar. Att genomföra sex- och samlevnadsundervisning på 
temadagar kan även vara ett bra sätt för rektorn att samordna så att skolans elever får kunskap 
om sex och samlevnad. Nackdelen med att endast genomföra sex- och 
samlevnadsundervisningen på temadagar kan vara att de elever som är sjuka den dagen helt 
missar undervisningen. Om sex- och samlagsundervisningen är kontinuerligt återkommande 
under terminen är chansen större att alla elever får undervisning i sex och samlevnad. 
 
6.2.3 Innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen  
 
Det är vanligast förekommande att sex- och samlevnadsundervisningen på högstadieskolorna 
innehåller STI, självkänsla, sexualitet, samlevnad, könsroller, relationer, kärlek samt 
preventivmedelsinformation. Detta resultat stämmer överens med vad Socialdepartementet 
(2008) anser att förebyggande insatser för att främja unga vuxnas sexuella hälsa bör utgå ifrån 
ett brett perspektiv som omfattar sexuell självkänsla, identitetsutveckling och välbefinnande. 
Undervisningen bör även ta upp risker med oskyddat sex samt ansvar och hänsyn till andra 
människor sexuellt. Studiens resultat visar även att det är mindre vanligt förekommande att 
sex- och samlevnadsundervisningen innehåller jämställdhet, sexualitetens avigsidor, kulturella 
skillnader samt livskunskap. Detta resultat kan bero på att det kan vara lättare för 
undervisningspersonalen att ta upp delar som STI, kärlek och preventivmedelsinformation 
snarare än sexualitetens avigsidor och kulturella skillnader. Dessa delar är dock minst lika 
viktiga att ta upp i sex- och samlevnadsundervisningen.  
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På gymnasieskolorna är det vanligast förekommande att sex- och samlevnadsundervisningen 
innehåller STI, sexualitet, könsroller, relationer, kärlek samt preventivmedelsinformation. 
Resultatet visar även att det är mindre vanligt förekommande att undervisningen innehåller 
självkänsla, samlevnad, jämställdhet, sexualitetens avigsidor, livskunskap samt kulturella 
skillnader. Det kan vara lättare för skolans personal att ta upp delar som exempelvis STI, 
sexualitet, kärlek och preventivmedelsinformation än vad det är att ta upp sexualitetens 
avigsidor, självkänsla och jämställdhet då sex- och samlevnadsundervisningen oftast 
genomförs på temadagar. Det kan vara lättare för eleverna att diskutera och reflektera över 
dessa frågor och under temadagar ges det oftast inte ett så stort utrymme för detta. I resultatet 
framkommer det att innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen behöver vidareutvecklas 
och utgå från ny aktuell forskning och utgå från vad eleverna vill veta. Detta resultat kan tyda 
på att undervisningspersonalen efterfrågar mer pedagogik i sex- och 
samlevnadsundervisningen.  
 
Studiens resultat visar att nio av de 16 gymnasieskolorna utgår från något särskilt 
underlag/material i sex- och samlevnadsundervisningen. Detta kan anses vara ett önskvärt 
resultat då det överensstämmer med en metaanalys av Oakley med flera (1995) som visar att 
interventioner som ska förbättra unga vuxnas sexuella hälsa får bäst effekt om de bygger på 
evidensbaserade metoder. Sex- och samlevnadsundervisningen kan bli mer effektiv om den 
utgår från något särskilt underlag/material. Det kan även vara lättare för 
undervisningspersonalen att undervisa i sex och samlevnad om det utgår från ett 
underlag/material och de kan känna sig tryggare om dem redan i förväg vet upplägget för sex- 
och samlevnadsundervisningen.  
 
6.2.4 Kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen  
 
Att besvara frågeställningen om hur kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen är har 
varit problematiskt. Att bedöma kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen är 
subjektiv, då det inte finns några direkta anvisningar om vad som är bra kvalitet. Resultatet 
visar att den absoluta majoriteten av högstadieskolorna, 28 skolor, samarbetar med andra 
verksamheter i sex- och samlevnadsundervisningen. Den vanligaste samarbetspartnern är 
ungdomsmottagningen, vilket är ett önskvärt resultat då en studie av Lester och Allan (2006) 
visade att de flesta eleverna ville besöka ungdomsmottagningen som en del i sex- och 
samlevnadsundervisningen. Samarbete med andra verksamheter leder troligtvis till att sex- 
och samlevnadsundervisningen stärks då de olika verksamheterna kan komplettera skolorna i 
undervisningen. Personalen på ungdomsmottagningarna är utbildade för att samtala med unga 
vuxna om sex och samlevnad och de kan känna sig tryggare och mer avslappnad när de 
samtalar med unga vuxna om dessa frågor. En studie av Bourton (2006) visar att unga vuxna 
anser att en sakkunnig bör komplettera lärarna i sex- och samlevnadsundervisningen då en 
sakkunnig kan ha lättare att relatera till de funderingar och problem som unga vuxna har.  
 
Studiens resultat visar att i totalt fem högstadieskolor kompetensutvecklas de anställda som 
undervisar i sex och samlevnad medan i 22 högstadieskolor blir undervisningspersonalen inte 
kompetensutvecklade. I de fem skolor där undervisningspersonalen blir kompetensutvecklade 
är respondenterna nöjda med de förutsättningar som skolan har för att bedriva sex- och 
samlevnadsundervisning. Detta kan bero på att de respondenter som arbetar på en skola där 
undervisningspersonalen blir kompetensutvecklade kan ha lättare att känna sig nöjda med 
skolans förutsättningar då personalen kan känna sig mer trygg och säker i att undervisa i sex 
och samlevnad. Sex- och samlevnadsundervisningen kan även bli mer framgångsrik när 
undervisningspersonalen har kompetens för att undervisa i ämnet. Detta styrks i en granskning 
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av Unaids (1997) som kommit fram till att i de preventionsprogram som ska förebygga 
sexuell ohälsa bland unga vuxna och som visat sig vara mest framgångsrika har 
undervisningspersonalen haft utbildning inom ämnet.  
 
De flesta högstadieskolorna undervisar pojkar och flickor tillsammans i vissa delar och har 
separat undervisning i andra delar av sex- och samlevnadsundervisningen. Detta kan anses 
som ett önskvärt resultat då Socialdepartementet (2008) har kommit fram till att sex- och 
samlevnadsundervisningen bör innehålla ett köns- och genusperspektiv för att kunna 
tillgodose bådas behov och förutsättningar. Det kan vara bättre att dela upp pojkar och flickor 
i vissa delar i sex- och samlevnadsundervisningen då de kan ha olika behov av undervisning i 
sex och samlevnad. På högstadiet kan flickor ha ett större behov av att diskutera 
pubertetsproblem, exempelvis menstruation, än vad pojkar har. Pojkar och flickor mognar 
även olika och därför kan de båda könen ha olika behov av sex- och 
samlevnadsundervisningens innehåll. För att pojkar och flickor ska kunna ha liknande 
förutsättningar att få en trygg och säker sexualitet är det viktigt att sex- och 
samlevnadsundervisningen utgår från ett könsperspektiv.  
 
I majoriteten av högstadieskolorna, 26 stycken, har eleverna möjlighet att påverka sex- och 
samlevnadsundervisningen. De allra flesta elever får vara med och påverka både innehållet 
och upplägget för undervisningen. Detta resultat stämmer inte överens med den 
kvalitetsgranskning som genomfördes år 1999 av Skolverket (2000). I granskningen framkom 
det att eleverna generellt sett har lite inflytande över planering och genomförande av sex- och 
samlevnadsundervisningen. Resultatet kan dock anses vara önskvärt då det stämmer väl 
överens med Socialdepartementets (2008) proposition för folkhälsoarbete. I den framkommer 
det att unga vuxna bör få vara delaktiga i utformningen av sex- och samlevnadsundervisning 
och utgå från deras behov, önskemål och synpunkter. När eleverna blir mer delaktiga i sex- 
och samlevnadsundervisningen kan undervisningen bli mer framgångsrik då elevernas 
empowerment10 ökas. När eleverna blir delaktiga känner de antagligen att de får ut mer av 
sex- och samlevnadsundervisningen vilket kan leda till att de blir mer nöjda med 
undervisningen.  
 
Resultatet visar att det är totalt nio av de 29 högstadieskolorna som har fastställda mål, utöver 
läroplanen, för hur skolan ska bedriva sex- och samlevnadsundervisning. I åtta av de nio 
skolor som har fastställda mål följs målen. Detta resultat stämmer inte överens med den 
kvalitetsgranskning som genomförts av Skolverket (1999). I den framkommer det att det är 13 
procent av skolorna i granskningen som har nedskrivna mål för sex- och 
samlevnadsundervisningen. Skillnaderna mellan studiens resultat och Skolverkets granskning 
kan bero på att Skolverkets granskning undersöker förskoleklassen, grundskolan, särskolan, 
fritidshemmet, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan tillsammans. Denna studie undersöker 
endast högstadieskolorna och det kan vara så att fler högstadieskolor har fastställda mål för 
sex- och samlevnadsundervisningen.   
 
Studiens resultat visar att det är ungefär i hälften av alla högstadieskolor som sex- och 
samlevnadsundervisningen utvärderas. I 13 av de totalt 15 högstadieskolor som utvärderar 
sex- och samlevnadsundervisningen är respondenterna nöjda med undervisningens innehåll. 
Detta kan bero på att sex- och samlevnadsundervisningens innehåll kan förbättras om 
undervisningen utvärderas då det blir lättare att undersöka om det finns brister i 
undervisningens innehåll. Detta resultat stämmer överens med den kvalitetsgranskning som 
                                                 
10 Med empowerment menas, arbete för att öka människors möjligheter att kunna påverka sitt eget liv, och 
därigenom sina hälsovillkor (Janlert 2000). 



34 
 

genomförts av Skolverket (2000). I granskningen framkommer det att utvärderingen på 
skolorna var bristfällig, då många skolor saknar nedskrivna mål att utvärdera mot.  Nackdelen 
med att inte utvärdera sex- och samlevnadsundervisningen kan vara att framgångsrika 
strategier inte sprids till skolledning och kollegor.  
 
Studiens resultat visar att tolv av de 16 gymnasieskolorna samarbetar med andra verksamheter 
i sex- och samlevnadsundervisningen. De vanligaste samarbetspartnerna är 
ungdomsmottagningen, RFSL och RFSU. Fördelen med att samarbeta med dessa aktörer är 
att de kan komplettera undervisningspersonalen då de har specialistkunskaper inom olika 
områden. Ungdomsmottagningspersonalen är vana att samtala med unga vuxna om sex och 
samlevnad och de kan komplettera skolans undervisningspersonal då de i vissa fall kan känna 
sig obekväma i att undervisa i ämnet. RFSL har specialistkunskaper om sexuell läggning och 
sexualitetens avigsidor och de kan komplettera undervisningspersonalen i dessa frågor. I tio 
av de totalt 16 gymnasieskolorna kompetensutvecklas undervisningspersonalen i sex och 
samlevnad. Nackdelen med att inte kompetensutveckla undervisningspersonalen kan vara att 
de blir mer osäkra i hur de ska undervisa i sex och samlevnad vilket kan försämra kvaliteten 
på undervisningen.  
 
Det är totalt 14 av de 15 skolorna som undervisar pojkar och flickor tillsammans i sex och 
samlevnad. Nackdelen med att undervisa pojkar och flickor tillsammans i sex och samlevnad 
är att deras olika behov av sex- och samlevnadsundervisning inte tillfredsställs. I 
Socialdepartementets (2008) proposition för folkhälsoarbete framkommer det att 
undervisningen bör ta hänsyn till pojkars och flickors behov. Detta resultat stämmer även 
överens med en folkhälsopolitisk rapport av FHI (2005). I den framkommer det att skolans 
sex- och samlevnadsundervisning bör utgå från ett könsperspektiv. Majoriteten av 
gymnasieskolorna undervisar eleverna i sex och samlevnad i helklass. Enligt Unaids (1997) 
har de preventionsprogram som visat sig vara mest framgångsrika haft smågrupper som 
undervisningsstorlek. När eleverna undervisas i helklass i sex och samlevnad ges det inte ett 
stort utrymme för eleverna att kunna reflektera och diskutera om sex och samlevnad. 
Elevernas delaktighet kan även ökas om undervisningen genomförs i halvklass eller mindre 
grupper. 
 
6.2.5 Praktisk tillämpning och fortsatt forskning inom området 
 
Förhoppningen är att studiens resultat ska leda till att sex- och samlevnadsundervisningen i 
Sörmlands högstadie- och gymnasieskolor stärks. Förhoppningen är även att studien ska leda 
till att skolorna blir mer medvetna om hur sex- och samlevnadsundervisningen bedrivs och 
vilja förbättra kvaliteten på den. På lång sikt är förhoppningen även att elever ska få likvärdig 
sex- och samlevnadsundervisning och ha samma förutsättningar till att utveckla en trygg och 
säker sexualitet.  
 
Fortsatt forskning inom området behövs för att undersöka varför vissa skolor har en bättre 
kvalitet på sex- och samlevnadsundervisningen än andra skolor. Utgår de skolor med en bra 
kvalitet på sex- och samlevnadsundervisningen från några framgångsrika metoder? Fortsatt 
forskning inom området behövs även för att få en ökad förståelse för vilka evidensbaserade 
metoder som har störst effekt. Forskning bör även belysa vilket budskap som sex- och 
samlevnadsundervisningen ger till eleverna och deras uppfattningar om undervisningen. Den 
främsta forskningen om sex- och samlevnadsundervisning i skolan genomförs i andra länder 
än Sverige. Nackdelen med detta är att det finns olika syn på hur förebyggande insatser för att 
minska unga vuxnas sexuella ohälsa ser ut. Andra länder kan ha som mål i sex- och 
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samlevnadsundervisningen att få eleverna att senarelägga samlagsdebuten medan Sverige 
oftare har som mål att stärka unga vuxna så att de kan göra hälsosamma val sexuellt. Därför 
behövs mer nationell forskning om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan.  
 
 
6.3. Etikdiskussion  
 
De fyra forskningsetiska principerna har följts under studiens genomförande. Då studien 
genomförs på uppdrag av Landstinget Sörmland har respondenterna informerats i 
missivbrevet om deras motiv till att genomföra undersökningen. I missivbrevet framkom det 
att skolornas medverkan kan komma att presenteras kommunvis och i en del kommuner finns 
bara en högstadie- och gymnasieskola och i dessa fall hade skolornas medverkan inte blivit 
anonymt. Resultatet valdes dock att inte presenteras kommunvis med hänsyn till dessa skolor, 
då det kan bli utpekande för de skolor som inte har kommit lika långt i sex- och 
samlevnadsundervisningen. Därför går det inte i studiens resultat att spåra några resultat till 
en enskild skola. Skolans samtycke att delta vid enkätundersökningen har inhämtats från 
rektorerna då det är dem som har bestämt vem på skolan som ska besvara enkäten. Detta 
valdes att genomföras då enkätfrågorna inte innefattar frågor om deltagarna själva, utan om 
hur skolan bedriver sex- och samlevnadsundervisning. Respondenterna informerades dock i 
missivbrevet om att det var frivilligt att deltaga vid enkätundersökningen. I missivbrevet 
framkom det även att respondenternas deltagande förhoppningsvis kan leda till ny kunskap 
som kan komma att gynna deras sex- och samlevnadsundervisning, vilket förhoppningsvis har 
motiverat fler respondenter att delta i studien.  



36 
 

7 SLUTSATSER 
 

•  Omfattningen av sex- och samlevnadsundervisning varierar mellan skolorna. 
Majoriteten av skolorna bedriver sex- och samlevnadsundervisning i någon form. Det 
är vanligast att undervisningen genomförs i årskurs åtta på högstadiet och kombinerat i 
årskurserna på gymnasiet 

 
•  Antalet lektionstimmar med undervisning varierar mellan skolorna från en timme per 

elev till över 16 timmar per elev. Därför behövs fler lektionstimmar med sex- och 
samlevnadsundervisning i vissa skolor. 
 

•  Innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen varierar mellan skolorna. Det 
vanligaste innehållet i undervisningen är STI, sexualitet, könsroller, relationer, kärlek 
samt preventivmedelsinformation. Undervisningen i vissa skolor bör utgå mer från ett 
främjande perspektiv och exempelvis ta upp mer jämställdhet, samlevnad, 
självförtroende och livskunskap. 
 

•  Kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen skiljer sig åt mellan skolorna, då 
exempelvis endast en tredjedel av alla skolor har fastställda mål, utöver läroplanen, för 
hur sex- och samlevnadsundervisningen ska bedrivas. Det är även endast hälften av 
skolorna som samarbetar med annan verksamhet i undervisningen. I 20 procent av alla 
högstadieskolor och i majoriteten av gymnasieskolorna blir personalen som undervisar 
i sex och samlevnad kompetensutvecklade inom området. Majoriteten av 
respondenterna anser dock att det är bra kvalitet på skolans sex- och 
samlevnadsundervisning men mer än hälften av respondenterna anser att det finns ett 
behov av att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen. 

 
•  Fler skolor behöver mål för sex- och samlevnadsundervisningen och fler skolor bör 

även utvärdera undervisningen i större utsträckning. Fler skolor, främst 
högstadieskolor, bör även kompetensutveckla de anställda som undervisar i sex och 
samlevnad. 
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Bilaga 1. Enkätundersökning till högstadieskolor 

Enkäten innehåller 23 frågor. Då du har besvarat frågorna tryck på knappen skicka. 

1. Jag/vi som bevarar enkäten är: 
Rektor 

Bitr. rektor 

Lärare 

Skolsköterska 

Kurator 

Annan yrkesgrupp, vem? 
 

  
     
2. I vilken kommun finns skolan? 

Eskilstuna 

Flen 

Gnesta 

Katrineholm 

Nyköping 

Oxelösund 

Strängnäs 

Trosa 

Vingåker 
 

     
3. Bedriver skolan sex- och 
samlevnadsundervisning? Ja 

Nej, fortsätt till fråga 21 
 

     
4. I vilken årskurs genomförs sex- och 
samlevnadsundervisningen? 

 

(flera alternativ kan markeras) 
Årskurs 7 

Årskurs 8 

Årskurs 9 
 

5. Hur många lektionstimmar har varje elev sex- 
och samlevnadsundervisning i snitt under 
högstadiet? 

1-4 timmar 

5-8 timmar 



 

9-12 timmar 

13-16 timmar 

Mer än 16 timmar 
 

  
6. Vem/vilka har ansvar för sex- och 
samlevnadsundervisningens genomförande? 

 

(flera alternativ kan markeras) 
Lärare 

Skolsköterska 

Kurator 

Extern föreläsare 

Annan, vem? 
 

    

 
     
7. I vilken del i utbildningen genomförs sex- och 
samlevnadsundervisningen i skolan? 

 

(flera alternativ kan markeras) 
I ämnet samhällskunskap 

I ämnet biologi 

I ämnet livskunskap 

Ämnesövergripande, i vilka ämnen? 
 

    

 

 
På temadagar 

Annat, vad? 
 

 

 
     
8. Vad innehåller sex- och 
samlevnadsundervisningen? 

 



 

(flera alternativ kan markeras) 
Sexuellt överförbara sjukdomar (STI) 

Självkänsla 

Sexualitet 

Samlevnad 

Jämställdhet 

Könsroller 

Sexualitetens avigsidor 

Livskunskap 

Relationer 

Kärlek 

Kulturella sexuella skillnader 

Preventivmedelsinformation 

Annat, vad? 
 

 

 
     
9. Utgår skolan från något särskilt 
underlag/material i undervisningen? Ja, vilket? 

 

 

 

 Nej 
 

     
10. Samarbetar skolan med andra verksamheter i 
sex- och samlevnadsundervisningen? 

 

(flera alternativ kan markeras) 
Ja, med ungdomsmottagningen 

Ja, med RFSU 

Ja, med RFSL 

Ja, med annan verksamhet, vilka? 
 



 

    

 

 Nej 
 

     
11. Har flickor och pojkar sex- och 
samlevnadsundervisning tillsammans? Ja 

Nej 

Delvis, vilka delar är separata? 
 

 

 
     
12. I vilken gruppstorlek sker sex- och 
samlevnadsundervisningen? 

 

(flera alternativ kan markeras) 
Halvklass eller mindre grupper 

Helklass 

Större elevgrupper än helklass 
 

     
13. Har eleverna möjlighet att påverka 
undervisningen? 

 

(flera alternativ kan markeras) 
Ja, innehållet i undervisningen 

Ja, upplägget för undervisningen 

Nej 
 

     
14. Finns det fastställda mål, utöver läroplanen, 
för hur skolan ska bedriva sex- och 
samlevnadsundervisning? 

Ja 

Nej, fortsätt till fråga 16 
 

     
15. Följs de fastställda målen? 

Ja 

Nej 
 

     
16. Utvärderas sex- och 
samlevnadsundervisningen på skolan? Ja 

Nej 
 



 

17. Får de som är anställda på skolan och 
undervisar i sex- och samlevnad 
kompetensutveckling inom området? 

Ja 

Nej 
 

     
18. Anser du att det är bra kvalitet på skolans 
sex- och samlevnadsundervisning? Ja 

Nej 
 

     
19. Är du nöjd med innehållet i skolans sex- och 
samlevnadsundervisning? Ja, mycket nöjd 

Ja, ganska nöjd 

Varken nöjd eller missnöjd 

Nej, ganska missnöjd 

Nej, mycket missnöjd 
 

     
20. Är du nöjd med de förutsättningar skolan har 
för att bedriva sex- och samlevnadsundervisning? Ja, mycket nöjd 

Ja, ganska nöjd 

Varken nöjd eller missnöjd 

Nej, ganska missnöjd 

Nej, mycket missnöjd 
 

     
21. Ser du behov av att utveckla sex och 
samlevnadsundervisningen på skolan? Ja 

Nej, fortsätt till fråga 23 
 

     
22. Om du fick möjlighet att utveckla sex- och 
samlevnadsundervisningen på skolan, vilka 
områden skulle du vilja utveckla? 

 
23. Har du mer information som du vill delge, 
skriv det här 

 
 



 

Bilaga 2. Tabellbilaga för högstadieskolorna 
 
Tabell 14. Antal högstadieskolor i respektive kommun som deltagit i enkätundersökningen, 
fråga 2 (n=29). 
Kommun Antal 
Eskilstuna 9 
Flen 2 
Gnesta 1 
Katrineholm 1 
Nyköping 7 
Oxelösund 1 
Vingåker 1 
Strängnäs 5 
Trosa 2 
Totalt: 29 
 
Tabell 15. Antal högstadieskolor som bedriver sex- och samlevnadsundervisning, fråga 3 
(n=29). 
Bedriver sex- och samlevnadsundervisning Antal 
Ja 29 
Nej 0 
Totalt: 29 
 
Tabell 16. Antal högstadieskolor som genomför sex- och samlevnadsundervisning i respektive 
årskurs, fråga 4 (n=29). 
Årskurs som undervisningen genomförs i Antal 
Årskurs 7 3 
Årskurs 8 16 
Årskurs 9 1 
Årskurs 7, 8 4 
Årskurs 7, 8, 9 2 
Årskurs 8, 9 3 
Totalt: 29 
 
Tabell 17. Antal högstadieskolor som har ett visst antal lektionstimmar med sex- och 
samlevnadsundervisning i snitt per elev, fråga 5 (n=29). 
Antal lektionstimmar med undervisning Antal 
1-4 lektionstimmar 1 
5-8 lektionstimmar 5 
9-12 lektionstimmar 8 
13-16 lektionstimmar 9 
Mer än 16 lektionstimmar 6 
Totalt: 29 
 
 
 
 
 



 

Tabell 18. Antal högstadieskolor som utgår från något särskilt underlag/material i sex- och 
samlevnadsundervisningen, fråga 9 (n=28). 
Utgår från underlag/material i undervisningen Antal 
Ja 10 
Nej 18 
Totalt: 28 
 
Tabell 19. Antal högstadieskolor som har eller inte har ett samarbete med en annan 
verksamhet i sex- och samlevnadsundervisningen, fråga 10 (n=29). 
Samarbetspartner Antal 
Ungdomsmottagningen 20 
Ungdomsmottagningen och RFSL 5 
Ungdomsmottagningen och RFSU 1 
Ungdomsmottagningen, RFSL och RFSU 2 
Ingen samarbetspartner 1 
Totalt: 29 
 
Tabell 20. Antal högstadieskolor som undervisar pojkar och flickor i en viss 
undervisningsform, fråga 11 (n=29).  
Undervisningsform Antal 
Undervisar pojkar och flickor tillsammans 9 
Undervisar inte pojkar och flickor 
tillsammans 

1 

Delvis undervisar pojkar och flickor 
tillsammans  

19 

Totalt: 29 
 
Tabell 21. Antal högstadieskolor som har sex- och samlevnadsundervisning i en viss 
undervisningsstorlek, fråga 12 (n=29). 
Undervisningsstorlek Antal 
Halvklass eller mindre grupper och helklass 19 
Helklass 9 
Större elevgrupper än helklass 1 
Totalt: 29 
 
Tabell 22. Antal högstadieskolor som har fastställda mål, utöver läroplanen, för skolans sex- 
och samlevnadsundervisning, fråga 14 (n=29). 
Mål för undervisningen Antal 
Ja 9 
Nej 20 
Totalt: 29 
 
Tabell 23. Antal högstadieskolor där målen för skolans sex- och samlevnadsundervisning 
följs, fråga 15 (n=9). 
Följs målen Antal 
Ja 8 
Nej 1 
Totalt: 9 
 



 

Tabell 24. Antal respondenter på högstadieskolorna som anser att det är bra eller dålig kvalitet 
på skolans sex- och samlevnadsundervisning, fråga 18 (n=29). 
Bra kvalitet på undervisningen Antal 
Ja 26 
Nej 3 
Totalt: 29 
 
Tabell 25. Antal respondenter på högstadieskolorna som anser att det finns eller inte finns ett 
behov av att utveckla skolans sex- och samlevnadsundervisning, fråga 21 (n=29). 
Finns ett behov av att utveckla undervisningen Antal 
Ja 20 
Nej 9 
Totalt: 29 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3. Enkätundersökning till gymnasieskolor 

Enkäten innehåller 23 frågor. Då du har besvarat frågorna tryck på knappen skicka. 

1. Jag/vi som bevarar enkäten är: 
Rektor 

Bitr. rektor 

Lärare 

Skolsköterska 

Kurator 

Annan yrkesgrupp, vem? 
 

     
2. I vilken kommun finns skolan? 

Eskilstuna 

Flen 

Gnesta 

Katrineholm 

Nyköping 

Oxelösund 

Strängnäs 

Trosa 

Vingåker 
 

     
3. Bedriver skolan sex- och 
samlevnadsundervisning? Ja 

Nej, fortsätt till fråga 21 
 

     
4. I vilken årskurs genomförs sex- och 
samlevnadsundervisningen? 

 

(flera alternativ kan markeras) 
Årskurs 1 

Årskurs 2 

Årskurs 3 
 

    
 
 

 

5. Hur många lektionstimmar har varje elev sex- 
1-4 timmar 



 

och samlevnadsundervisning i snitt under 
gymnasiet? 5-8 timmar 

9-12 timmar 

13-16 timmar 

Mer än 16 timmar 
 

  
6. Vem/vilka har ansvar för sex- och 
samlevnadsundervisningens genomförande? 

 

(flera alternativ kan markeras) 
Lärare 

Skolsköterska 

Kurator 

Extern föreläsare 

Annan, vem? 
 

    

 
7. I vilken del i utbildningen genomförs sex- och 
samlevnadsundervisningen i skolan? 

 

(flera alternativ kan markeras) 
I ämnet samhällskunskap 

I ämnet biologi 

I ämnet vårdkunskap 

I ämnet livskunskap 

Ämnesövergripande, i vilka ämnen? 
 

    

 

 
På temadagar 

Annat, vad? 
 

 

 
8. Vad innehåller sex- och 
samlevnadsundervisningen? 

 



 

(flera alternativ kan markeras) 
Sexuellt överförbara sjukdomar (STI) 

Självkänsla 

Sexualitet 

Samlevnad 

Jämställdhet 

Könsroller 

Sexualitetens avigsidor 

Livskunskap 

Relationer 

Kärlek 

Kulturella sexuella skillnader 

Preventivmedelsinformation 

Annat, vad? 
 

 

 
     
9. Utgår skolan från något särskilt 
underlag/material i undervisningen? Ja, vilket? 

 

 

 

 Nej 
 

     
10. Samarbetar skolan med andra verksamheter i 
sex- och samlevnadsundervisningen? 

 

(flera alternativ kan markeras) 
Ja, med ungdomsmottagningen 

Ja, med RFSU 

Ja, med RFSL 

Ja, med annan verksamhet, vilken? 
 



 

    

 

 Nej 
 

     
11. Har flickor och pojkar sex- och 
samlevnadsundervisning tillsammans? Ja 

Nej 

Delvis, vilka delar är separata? 
 

 

 
     
12. I vilken gruppstorlek sker sex- och 
samlevnadsundervisningen? 

 

(flera alternativ kan markeras) 
Halvklass eller mindre grupper 

Helklass 

Större elevgrupper än helklass 
 

     
13. Har eleverna möjlighet att påverka 
undervisningen? 

 

(flera alternativ kan markeras) 
Ja, innehållet i undervisningen 

Ja, upplägget för undervisningen 

Nej 
 

     
14. Finns det fastställda mål, utöver läroplanen, 
för hur skolan ska bedriva sex- och 
samlevnadsundervisning? 

Ja 

Nej, fortsätt till fråga 16 
 

     
15. Följs de fastställda målen? 

Ja 

Nej 
 

     
16. Utvärderas sex- och 
samlevnadsundervisningen på skolan? Ja 

Nej 
 



 

17. Får de som är anställda på skolan och 
undervisar i sex- och samlevnad 
kompetensutveckling inom området? 

Ja 

Nej 
 

     
18. Anser du att det är bra kvalitet på skolans 
sex- och samlevnadsundervisning? Ja 

Nej 
 

     
19. Är du nöjd med innehållet i skolans sex- och 
samlevnadsundervisning? Ja, mycket nöjd 

Ja, ganska nöjd 

Varken nöjd eller missnöjd 

Nej, ganska missnöjd 

Nej, mycket missnöjd 
 

     
20. Är du nöjd med de förutsättningar skolan har 
för att bedriva sex- och samlevnadsundervisning? Ja, mycket nöjd 

Ja, ganska nöjd 

Varken nöjd eller missnöjd 

Nej, ganska missnöjd 

Nej, mycket missnöjd 
 

     
21. Ser du behov av att utveckla sex och 
samlevnadsundervisningen på skolan? Ja 

Nej, fortsätt till fråga 23 
 

     
22. Om du fick möjlighet att utveckla sex- och 
samlevnadsundervisningen på skolan, vilka 
områden skulle du vilja utveckla? 

 
23. Har du mer information som du vill delge, 
skriv det här 

 
 



 

Bilaga 4. Tabellbilaga för gymnasieskolorna 
 
Tabell 26. Antal gymnasieskolor i respektive kommun som deltagit i enkätundersökningen, 
fråga 2 (n=16). 
Kommun Antal 
Eskilstuna 5 
Flen 1 
Katrineholm 1 
Nyköping 7 
Strängnäs 2 
Totalt: 16 
 
Tabell 27. Antal gymnasieskolor som bedriver sex- och samlevnadsundervisning, fråga 3 
(n=16). 
Bedriver sex- och samlevnadsundervisning Antal 
Ja 15 
Nej 1 
Totalt: 16 
 
Tabell 28. Antal gymnasieskolor som genomför sex- och samlevnadsundervisning i respektive 
årskurs, fråga 4 (n=15). 
Årskurs som undervisningen genomförs i Antal 
Årskurs 1 1 
Årskurs 2 1 
Årskurs 1 och 2 7 
Årskurs 1, 2 och 3 5 
Årskurs 2 och 3 1 
Totalt: 15 
 
Tabell 29. Antal gymnasieskolor som har ett visst antal lektionstimmar med sex- och 
samlevnadsundervisning i snitt per elev, fråga 5 (n=15). 
Antal lektionstimmar med undervisning Antal 
1-4 lektionstimmar 4 
5-8 lektionstimmar 6 
9-12 lektionstimmar 0 
13-16 lektionstimmar 3 
Mer än 16 lektionstimmar 2 
Totalt: 15 
 
Tabell 30. Antal gymnasieskolor som utgår från något särskilt underlag/material i sex- och 
samlevnadsundervisningen, fråga 9 (n=15). 
Utgår från underlag/material i undervisningen Antal 
Ja 9 
Nej 6 
Totalt: 15 
 
 
 



 

Tabell 31. Antal gymnasieskolor som har eller inte har ett samarbete med en annan 
verksamhet i sex- och samlevnadsundervisningen, fråga 10 (n=15). 
Samarbetspartner Antal 
Ungdomsmottagningen 1 
RFSL 2 
Annan verksamhet 2 
Ungdomsmottagningen och RFSL 3 
Ungdomsmottagningen och RFSU 1 
Ungdomsmottagningen, RFSL och RFSU 2 
Ungdomsmottagningen, RFSL och annan verksamhet 1 
Inga samarbetspartners 3 
Totalt: 15 
 
Tabell 32. Antal gymnasieskolor som undervisar pojkar och flickor i en viss 
undervisningsform, fråga 11 (n=15).  
Undervisningsform Antal 
Undervisar pojkar och flickor tillsammans 14 
Undervisar inte pojkar och flickor 
tillsammans 

1 

Totalt: 15 
 
Tabell 33. Antal gymnasieskolor som har sex- och samlevnadsundervisning i en viss 
undervisningsstorlek, fråga 12 (n=15). 
Undervisningsstorlek Antal 
Halvklass eller mindre grupper  2 
Helklass 8 
Halvklass eller mindre grupper och helklass 2 
Halvklass eller mindre grupper, helklass och  
större elevgrupper än helklass 

2 

Helklass och  
större elevgrupper än helklass 

1 

Totalt: 15 
 
Tabell 34. Antal gymnasieskolor som har fastställda mål, utöver läroplanen, för skolans sex- 
och samlevnadsundervisning, fråga 14 (n=15). 
Mål för undervisningen Antal 
Ja 2 
Nej 13 
Totalt: 15 
 
Tabell 35. Antal gymnasieskolor där målen för skolans sex- och samlevnadsundervisning 
följs, fråga 15 (n=2). 
Följs målen Antal 
Ja 2 
Nej 0 
Totalt: 2 
 
 



 

Tabell 36. Antal respondenter på gymnasieskolorna som anser att det är bra eller dålig kvalitet 
på skolans sex- och samlevnadsundervisning, fråga 18 (n=15). 
Bra kvalitet på undervisningen Antal 
Ja 11 
Nej 4 
Totalt: 15 
 
Tabell 37. Antal respondenter på gymnasieskolorna som anser att det finns eller inte finns ett 
behov av att utveckla skolans sex- och samlevnadsundervisning, fråga 21 (n=16). 
Finns ett behov av att utveckla undervisningen Antal 
Ja 13 
Nej 3 
Totalt: 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 5. Missivbrev 
 
Hej! 
 
Jag heter Karolina Öjemalm och jag läser tredje året på folkhälsovetenskapliga programmet 
på Mälardalens högskola. Denna enkätundersökning är en del i ett examensarbete som 
genomförs i samarbete med folkhälsocentrum i Landstinget Sörmland. Syftet med 
undersökningen är att studera hur högstadie- och gymnasieskolor i Sörmland bedriver sex- 
och samlevnadsundervisning.  
 
Enkätundersökningen är en totalundersökning och skickas ut till alla Sörmlands högstadie- 
och gymnasieskolor och ska besvaras av den person som har ansvar för sex- och 
samlevnadsundervisningen. Det är frivilligt att medverka i undersökningen men din skolas 
medverkan är viktig då det ökar kvaliteten på undersökningen genom att så många som 
möjligt besvarar enkäten. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Skolans medverkan 
kommer inte att vara helt anonym då resultaten kommer att redovisas kommunvis.  
 
Förhoppningen är att undersökningen och c-uppsatsen kan bidra till att ge en bild av i vilken 
omfattning och med vilket tillvägagångssätt sex- och samlevnadsundervisningen genomförs 
och vilket stöd skolorna kan behöva för att vidareutveckla den. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Har du några frågor kontakta: 
 
Student            Handledare 
Karolina Öjemalm            Charlotta Hellström 
0706865973Universitetsadjunkt 
Kom06001@student.mdh.se   021-101394            Mälardalens högskola 
charlotta.hellstrom@mdh.se 
Mälardalens högskola 
Kontaktperson på landstinget 
Katarina Gustafson 
0150- 561 81 
katarina.gustafson@dll.se 
Landstinget Sörmland 
 
 
 
 



 

Bilaga 6: Brev från folkhälsocentrum till rektorerna 
 
Till rektor på högstadie- och gymnasieskolor i Sörmland 
 
Kartläggning av sex och samlevnadsundervisning 
 
Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland har till uppdrag att arbeta för att främja en god och 
jämlik hälsa i Sörmland. En av de allra viktigaste målgrupperna för arbetet är barn och 
ungdomar. Sexualiteten spelar en nyckelroll i alla människors liv och är avgörande för viktiga 
livsområden som identitetsutveckling och relationer. Landstinget vill medverka till att unga i 
länet ges likvärdiga förutsättningar till att utveckla en trygg och säker sexualitet. 
 
Folkhälsocentrum kommer att genomföra en kartläggning av sex och 
samlevnadsundervisningen i länets högstadie- och gymnasieskolor då skolan är en viktig 
arena för insatser. Kartläggningen ska ligga till grund för beslut på vilket sätt landstinget kan 
vara ett stöd i skolornas sex och samlevnadsundervisning. Det kan handla om att medverka till 
att identifiera viktiga områden för kompetensutveckling eller till att stötta möjligheterna till 
samverkan mellan t. ex skolpersonal och ungdomsmottagningar. Kartläggningen kommer att 
genomföras genom en enkätundersökning som en student från Mälardalens högskola 
genomför åt oss. De frågor vi ställer handlar om innehåll, kvalitet och förekomst av sex- och 
samlevnadsundervisning.  
 
För att underlätta arbetet vill vi att skolan uppger namn på en person som kan vara mottagare 
av enkäten. Enklast är att ni återsänder detta mail och lämnar uppgifter om personens namn, 
yrke och e-post. Enkäten beräknas att skickas ut till skolan vecka 10.  
 
Vår förhoppning är att så många skolor som möjligt kommer att medverka i kartläggningen 
för att vi ska få ett så relevant underlag som möjligt. Har ni frågor om kartläggningen ber vi er 
kontakta någon av oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Åsa Ranung                                                                     Katarina Gustafson 
folkhälsochef                                                                    folkhälsoplanerare 
tel: 070-626 4076                                                              tel. 0150-561 81, 070-378 77 63 
e-post: asa.ranung@dll.se                                                 e-post: katarina.gustafson@dll.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 7: Första mejlet till respondenterna 
 
Hej! 
 
Jag heter Karolina Öjemalm, och jag läser det tredje året på folkhälsovetenskapliga 
programmet på Mälardalens högskola. Det är jag och Landstinget i Sörmland som genomför 
enkätundersökningen om sex- och samlevnadsundervisningen som nu skickas ut till din skola.  
 
Enkäten ska vara inne senast den 3 april. 
 
Enkäten hittar ni på den här webbplatsen:  
www.landstinget.sormland.se/Enkät-sex-och-samlevnadsundervisning-hogstadiet 
www.landstinget.sormland.se/Enkät-sex-och-samlevnadsundervisning-gymn 
 
Har ni anmält att skolan har två personer som ska fylla i den så får ni fylla i den tillsammans, 
då enkäten endast kan fyllas i en gång per skola. 
 
I detta mail bifogar jag med ett följebrev där ni kan läsa mera om undersökningen och dess 
syfte. 
 
Har ni några frågor är det bara att kontakta: 
 
Student                                             Kontaktperson på landstinget 
Karolina Öjemalm             Katarina Gustafson 
0706865973             0150- 561 81 
Kom06001@student.mdh.se           katarina.gustafson@dll.se 
Mälardalens högskola            Landstinget Sörmland 
 
Med vänliga hälsningar Karolina Öjemalm



 

Bilaga 8: Första påminnelsemejl till respondenterna 
 

Hej! 
 
Förra veckan skickade jag ett mail till dig om en enkätundersökning som ska 
undersöka hur sex- och samlevnadsundervisningen bedrivs i Sörmland. En del 
skolor har besvarat enkäten, så dessa skolor kan bortse från detta mail. Jag vill påminna de 
andra skolorna om att fylla i enkätundersökningen. Din skolas medverkan är viktig då det 
ökar kvaliteten på undersökningen genom att så många som möjligt besvarar enkäten. 
Observera att din skola endast kan besvara enkäten en gång, så i de fall där din skola har 
angett två kontaktpersoner kan ni besvara enkäten tillsammans. 
 
Enkäten ska senast vara inne senast den 3 april. 
 
Enkäten hittar ni på den här webbplatsen:  
www.landstinget.sormland.se/Enkät-sex-och-samlevnadsundervisning-hogstadiet 
www.landstinget.sormland.se/Enkät-sex-och-samlevnadsundervisning-gymn 
 
Har ni några frågor är det bara att kontakta: 
 
Student                                   Kontaktperson på landstinget 
Karolina Öjemalm   Katarina Gustafson 
0706865973   0150- 561 81 
Kom06001@student.mdh.se   katarina.gustafson@dll.se 
Mälardalens högskola   Landstinget Sörmland 
 
Med vänliga hälsningar Karolina Öjemalm 



 

Bilaga 9: Andra påminnelsemejl till respondenterna 
 

Hej! 
 
Skickar ut en påminnelse om att besvara enkätundersökningen om sex- och 
samlevnadsundervisning i Sörmland. Många skolor har redan besvarat enkäten en 
gång och de skolor ska INTE besvara enkäten en gång till, vi har fått in era 
svar. Då ni besvarar enkäten anonymt kan jag inte se vilka som besvarat enkäten och därför 
måste jag skicka ut en påminnelse till hela gruppen. 
 
Jag vill påminna de skolor som ännu inte har besvarat enkäten att fylla i 
enkätundersökningen. Din skolas medverkan är viktig då det ökar kvaliteten på 
undersökningen genom att så många som möjligt besvarar enkäten. Observera att din skola 
endast kan besvara enkäten en gång, så i de fall där din skola har angett två kontaktpersoner 
kan ni besvara enkäten tillsammans. 
 
Då vi är i behov av så många svar som möjligt så förlänger vi svarstiden till 
den 16 april. 
 
Enkäten hittar ni på den här webbplatsen:  
www.landstinget.sormland.se/Enkät-sex-och-samlevnadsundervisning-hogstadiet 
www.landstinget.sormland.se/Enkät-sex-och-samlevnadsundervisning-gymn 
 
Har ni några frågor är det bara att kontakta: 
 
Student                                   Kontaktperson på landstinget 
Karolina Öjemalm   Katarina Gustafson 
0706865973   0150- 561 81 
Kom06001@student.mdh.se   katarina.gustafson@dll.se 
Mälardalens högskola  Landstinget Sörmland 
 
Med vänliga hälsningar Karolina Öjemalm 
 


