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Vårt syfte med undersökningen är att studera om en mer omfattande sex- och sam-
levnadsundervisning behövs inom lärarutbildningen och om pedagogers kompetens 
inom ämnet bygger på deras utbildning, inriktning och eventuell fortbildning. Syftet 
är även att undersöka hur pedagogers sex- och samlevnadsundervisning ser ut på 
mellanstadiet. Vi har genomfört en kvalitativ studie som baseras på sju stycken 
genomförda intervjuer. Anledning till att vi valde att forska i området sex- och sam-
levnadsundervisning var för att vi under våra år som lärarstuderande ansåg att det 
knappt fanns någon undervisning inom ämnet trots att vi har inriktningen naturve-
tenskap. Det visade sig att pedagogers sex- och samlevnadsundervisning bygger på de 
utarbetade delmål som pedagogen och skolan väljer att göra tillsammans. Genom 
dessa delmål blir undervisningens innehåll mer tydlig och omfattande.  
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1 Introduktion 
 
1.1 Inledning 
Vi anser att alla lärare behöver kunskap i samtal och metoder för att hantera sex- och 
samlevnadsundervisningen på mellanstadiet. Ämnet behövs för att elever ska få möj-
lighet att reflektera och analysera normer och värderingar om sex och samlevnad. För 
att lyckas med det anser vi att undervisningen bör innehålla mer än biologi. Samtal 
kring kroppen, relationer, sexuella trakasserier, jämställdhet, sexuell läggning och 
samhällets sexualsyn är viktiga faktorer som bör lyftas redan på mellanstadiet. Un-
dervisningen behöver dessutom ta hänsyn till elevernas livsvillkor och relateras till 
sådant som etnicitet, sexuell läggning och kön. Vi tror att om eleverna ska kunna nå 
läroplanens mål, måste kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen förbättras.  
 
Vi tror att flera mellanstadiepedagoger idag är obekväma i sin yrkesroll för att kunna 
tala kring elevers frågor och funderingar gällande ämnet. Tankar kring ämnet började 
då vi läste vår inriktning naturvetenskap på lärarprogrammet. Det var då vi upp-
märksammade att sex och samlevnad var en ytterst liten del på vår högskoleutbild-
ning trots vårt val av inriktning. Därmed blev intresset stort för om andra pedagoger 
har fått någon utbildning inom ämnet sex och samlevnad, både när det gäller utbild-
ningens inriktning men även vid andra kurser inom lärarprogrammet. Vi ville med 
detta i bakhuvudet undersöka hur ämnet undervisas ute i skolorna i och med vår bris-
tande belysning genom lärarprogrammet. 

1.2  Syfte 
Vårt syfte med undersökningen är att studera om mer omfattande utbildning inom 
sex- och samlevnad behövs från lärarutbildningen. Vi vill även ta reda på om pedago-
gers kompetens är baserade på deras utbildning, inriktning och eventuell fortbild-
ning. För att få reda på detta behöver vi få inblick i hur mellanstadiepedagogers un-
dervisning ser ut och vad den bygger på.   

1.3  Forskningsfrågor 

• Hur ser mellanstadiepedagogers undervisning ut inom sex och samlevnad och 
vad bygger undervisningen på? 

• Är pedagogernas kompetens baserade på deras utbildning/inriktning och 
eventuell fortbildning? 

2 Styrdokument 
 
2.1 Lärarens uppdrag enligt läroplanen 
I Läroplanen för de obligatoriska skolväsenden 1994 (Lpo94), under skolans värde-
grund och uppdrag står det följande: 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläg-
gande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människor lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med 
svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. (s. 12) 
 
Medvetenhet om det egna och delaktighet i gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som 
är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 
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värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett an-
svar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. (s. 12) 

Fortsättningsvis i Lpo94 står det att skolans uppdrag ska uppmärksamma hälso- och 
livsstilsfrågor. Skolan ska även ansvara för att varje elev efter att de gått klart grund- 
skolan ska ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt 
har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. Det är rektorn 
som har ansvaret för skolans resultat och har då, inom givna ramar, ett särskilt an-
svar för att ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika 
ämnen. Sådana kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsu-
mentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger. 

2.2 Kursplanens mål och syfte 
Enligt Skolverkets olika kursplaner står följande utdrag gällande sex- och samlev-
nadsundervisning: 
 
I kursplanen för biologi bör eleverna arbeta utifrån perspektivet att ta ansvar både för 
sig själva och andra gällande frågor om kärlek, sexualitet och samlevnad. De mål att 
sträva mot i År 5 är att eleverna ”utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa 
och samlevnad utifrån relevant biologisk kunskap och personliga erfarenheter, 
utvecklar kunskap om pubertetens inverkan på individen.” De mål som eleven skall 
ha uppnått i slutet av År 5 är att ”känna till viktiga organ i den egna kroppen och de-
ras funktion, ha insikt om människans fortplanting, födelse, pubertet, åldrande och 
död.” 
 
I de samhällsorienterande ämnena ingår att diskutera och reflektera över begrepp 
som identitet, sexualitet, kärlek och jämställdhet. Inom kunskapsområdet behandlas 
också samlevnad och relationer, människosyn och språkbruk så att möjligheten att 
diskutera värdefrågor i undervisningen utnyttjas. De mål eleverna har att sträva mot i 
de samhällsorienterande ämnena är att ”ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, 
oberoende av exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet.” Mål som eleverna skall 
ha uppnått i slutet av det femte skolåret är att ”kunna samtala om viktiga livsfrågor 
som berör den enskilda individen och relationer mellan människor.” 
 
I kursplanen för idrott och hälsa skall skolan i sin undervisning sträva efter att eleven 
utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild. 

     (Lärarboken, 2006/07) 

3 Litteraturstudier och tidigare forskning 
 
Det finns tre handledningar för sex- och samlevnadsundervisningen som skrivits för 
den svenska skolan, deras innehåll kring ämnet har genom åren förändrats. Den för-
sta handledningen kom 1956 och hette Sexualundervisning. Elva år senare återutgavs 
den. Den andra handledningen kom 1977 och kom då istället att heta Samlevnadsun-
dervisning och var betydligt mer omfattande. 1995 kom den tredje handledningen 
som är ett referensmaterial. I läroplanen, Lpo94 och Lpf94, benämns undervisningen 
som Sex och samlevnad (Olsson, 2009). 

3.1 Pedagogens utbildning och kompetens 
Redan 1908 framfördes en motion i riksdagen om undervisning inom hälsolära i sko-
lorna och som borde innehålla information om könssjukdomar och även kunskap om 
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könsorganen. I denna motion påpekades det även att det saknades kompetenta lärare 
inom området och att det därför måste bli en del av lärarutbildningen. Den under-
sökning som RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) gjorde 2004 gällande sex- 
och samlevnadsundervisningen på lärarutbildningar i Sverige och där det visade sig 
att endast 6 % av studenterna fick denna typ av undervisning, trots att ämnet varit 
obligatoriskt i grundskolan i 50 år. Vidare visade undersökningen på att nio av 26 
utbildningar erbjöd kurser inom sex och samlevnad men av dessa var det endast tre 
som hade kurserna som obligatoriska (Knöfel Magnusson och Olsson, 2005). Ut-
rymme till undervisning inom sex- och samlevnad på lärarutbildningar skulle kunna 
finnas i AU1 (allmänna utbildningsområde 1), valbara inriktningar samt specialise-
ringen. Vidare problematiseras det huruvida den framtida pedagogen inom alla lä-
rarkategorier behöver ha kompetens för att kunna uppfylla intentionen i Lpo94 
(Bengtsdotter Katz och Wallin, 2009). 

Syftet med fortbildning är bland annat att öka kompetensen, stärka samverkan mel-
lan pedagogerna för att få ett gemensamt synsätt och för att förändra det arbetssättet 
till det bättre (Luttropp och Westerberg, 1999). Fortbildning kan påverka den profes-
sionella utvecklingen hos pedagogen men det är upp till pedagogen om innehållet i 
fortbildningen upplevs relevant eftersom att det i vissa fall är ledningen som bestämt 
att fortbildning ska ske (Folkesson, 1996). Fortbildning samt kompetensutveckling är 
lika nödvändigt inom sex och samlevnad som i övriga ämnen och fortbildningens syf-
te kan exempelvis beröra fakta, metod och utveckling av pedagogens egen reflektion 
kring sin undervisning (Olsson, 2009). 

3.2 Pedagogens undervisning och material 
Det finns stora skillnader i sex- och samlevnadsundervisningens kvalitet och varia-
tionen är stor när det kommer till lärares kompetens och ämneskunskaper inom om-
rådet. Detta kan bero på att sex- och samlevnadsundervisningen inte är något eget 
ämne utan något som ska ses som ämnesövergripande (Wester, 2009) 

Den pedagog som saknar intresse för elevaktiva arbetssätt väljer gärna en ämnescen-
trerad undervisning istället för en ämnesövergripande. Ett renodlat ämnestänkande 
kan få pedagoger att betrakta ämnen som kroppar, som dissekerats till ämnesfakta 
och kursupplägg. Läroplanen talar om de kunskapsmål och de färdighetsmål som 
beskriver skolans fostran om demokratiska attityder och förhållningssätt i samlevna-
den kring andra medmänniskor (Dahlgren, 1990).   

Pedagogernas uppgift blir att knyta an elevernas tidigare kunskaper och intresse till 
undervisningen. De ska även erbjuda eleverna möjlighet att sätta egna mål för arbetet 
inom det pedagogerna anser som viktiga målområden. Det är inte alltid viktigt för 
pedagogerna att i detalj forumlera sina mål då detta kan vara ett tidskrävande arbete. 
Dock är det viktigt att kunna precisera sig. En klar och tydlig målprecisering, oavsett 
om den är nedskriven eller inte, kan bidra till att pedagogen får distans till sina ar-
betsvanor och istället kan få en överblick över andra arbetssätt (Dahlgren, 1990). 

I det referensmaterial från Skolverket Kärlek känns! förstår du, som Erik Centerwall 
är författare till skriver han följande: 

 
Genom att se tillbaka på sin egen tonårstid, kanske göra en lista på betydelsefulla upplevelser 
som format ens liv, tänka tillbaka på positiva förebilder och betydelsen av vuxna auktoriteter 
kan man få en tydligare bild av vad man själv skulle ha behövt höra som tonåring. Av vilka och 
när upplevde man sig som sedd och förstådd? Vad hade man behövt veta? Vilka misstag gjorde 
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man? Vilka misstag gjorde de vuxna? Att man själv som vuxen går igenom sina ”prövningar” är 
oerhört värdefullt för att fördjupa självinsikten. Kanske finns det också händelser som man kan 
berätta för elever. Genom att visa hur man hanterar ”misstag” och lyckats göra dem till något 
konstruktivt, förklarar man ju också att detta med ”att göra bort sig” inte är slutet på historien – 
även om det känns så just då. (Nilsson, 2005, s. 115) 

 

Läraren ska enligt läroplanen planera undervisningsarbetet i samarbete med elever-
na. Planeringen bör då innefatta val och precisering av mål och metod. En läroplans-
enlig undervisning förutsätter att pedagogen tolkar läroplanens mål samt bryter ned 
dem till mer konkreta delmål. Utgångsläget avser för de preciserade målen hur peda-
gogen kommer att arbeta för att nå målen. I skolan bedrivs arbetet inom givna tids-
ramar vilka delas upp i läsår, termin, arbetsvecka, ämnen och lektioner som sedan 
anges på ett schema. På mellanstadiet kan tiden fördelas tämligen flexibelt inom ar-
betsveckans tidsram. Tidsplaneringen omfattar val av metoder och arbetsuppgifter 
som är beroende av mål och av arbetsuppgifternas art. Omfattningen av arbetet bör 
delas upp i lämpliga sekvenser så som lektioner eller längre teman (Dahlgren, 1990).   

Pedagogen bör ta hänsyn till vad som är lämpligt att ha med i undervisningen (Ols-
son, 2009). Undervisningen inom sex och samlevnad bygger på en mer ”beprövad 
erfarenhet” än på teori men också att läroplanerna samt kursplanerna inte ger en till-
räcklig vägledning för den enskilde pedagogen. En kunskapsbaserad undervisning i 
sex och samlevnad måste vila på tydliga mål och metoder (Katz, 2009). 

Det är viktigt att i samtalet tala med barnet och inte enbart till barnet. Att tala med 
barnet visar ett intresse för vem barnet eller ungdomen är. Främsta anledningen till 
att arbeta med sex och samlevnad på mellanstadiet är att göra elevernas känslor, tan-
kar, kärlek och sexualitet talbara då pedagogen vill skapa självkänsla hos eleverna. En 
annan anledning till sex och samlevnadsundervisning på mellanstadiet är att förbe-
reda eleverna på kommande situationer. Eleverna behöver få grundläggande kunska-
per, uttrycka känslor, diskutera sexuella risker och att kunna respektera andra som 
enskilda individer. Läraren bör även tala om preventivmedel i syfte att få eleverna att 
förstå de sexuella risker som finns. Att fråga chans, göra bort sig och hemlig föräls-
kelse är frågor som kommer upp i elevernas tankar på mellanstadiet (Centerwall, 
2005). 

Sedan 1991 är inte de svenska läroböckerna föremål för statlig granskning. Detta in-
nebär att det blir pedagogens skyldighet att kritiskt granska och värdera olika attity-
der, värderingar samt de kunskaper texterna förmedlar. Dessutom ska pedagogen 
koppla lärobokens helhet till samhällets värdegrund samt gällande kursplan. Styrdo-
kumenten ställer inga krav på att undervisningen ska bygga på en lärobok, dock mås-
te undervisningen bygga på läromedel. Läroboken är ett av många läromedel, ” som 
kan användas för att nå målen i undervisningen” (Skolförordningen, 1971:235, 1 kap. 
5 §). Detta är det enda formella kravet som är kopplat till en statlig sanktion (Her-
mansson Adler, 2009). 

Läroböcker uppvisar brister på viktiga ställen i den vetenskapliga förankringen. Ele-
ver som vill verifiera denna kunskap, söker sig till alternativa informationskällor så 
som ungdomstidningar, internet och film. Dock påpekar han att detta kan kompense-
ras genom pedagogens undervisning kring lärobokens innehåll och besök av experter 
i sex och samlevnad (Hermansson Adler, 2009). 
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4 Metod 

4.1 Forskningsstrategi  

Vår undersökning har lett till en kvalitativ undersökning som både Stukát (2005) och 
Denscombe (2006) skriver om. Stukát skriver om hur ett specifikt område studeras 
genom kvalitativa undersökningar. Patel och Davidsson (1994) skriver om hur fors-
kare väljer att bearbeta och analysera den information som har valts att samlas in. 
Genom kvalitativt inriktad forskning kommer verbala analysmetoder att användas. 
Stukát menar att helheten är mer än summorna av delarna och att det kvalitativa 
synsättet handlar om att tolka och förstå det resultat som man får fram.   

Undersökningen är baserad på pedagogers sex- och samlevnadsundervisning på mel-
lanstadiet och därför är den kvalitativa analysmetoden bäst lämpad då fokus ligger på 
ett mindre antal pedagoger/respondenter. Den kvalitativa analysmetoden benämns 
enligt Stukát som fenomenografi. Den fenomenografiska metoden bygger på öppna 
och kvalitativa intervjuer där respondenten får beskriva sina uppfattningar av ett om-
råde med egna valda ord (Stukát, 2005).  

4.2 Datainsamlingar 

4.2.1 Intervjuer 

Det valdes att intervjua 7 pedagoger för att få en detaljerad information gällande sex- 
och samlevnadsundervisningen. Alexandersson skriver att den viktigaste datainsam-
lingsmetoden i fenomenografiska undersökningar är intervjun. Denscombe skriver 
att en semistrukturerad intervju bygger på att intervjuaren har en mall med ämnen 
som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är någorlunda inställd 
på att kunna vara flexibel gällande ämnenas ordningsföljd. Det som kännetecknar 
den semistrukturerade intervjun är även tanken om att låta de intervjuade få utveckla 
sina idéer och kunna tala mer utförligt om det ämne som intervjuaren tar upp. De 
båda författarna skriver att svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade 
som får utveckla sina synpunkter (Alexandersson, 1994) och (Denscombe 2006). In-
tresset för att medverka tillsammans under de sju intervjuerna, och som även Stukát 
(2005) beskriver, kan det finnas olika skäl till att två personer är med och intervjuar. 
Ett skäl till detta är att få ut och upptäcka mer om intervjupersonen.  

4.2.2 Urval 
Undersökningen baseras på 7 stycken genomförda intervjuer med pedagoger som 
undervisar på mellanstadiet. Alla 7 pedagoger som valdes ut vara kvinnor. Detta var 
ett medvetet val då en homogen undersökningsgrupp eftersträvades. I denna under-
sökning användes ett strategiskt urval vilket passar bra då ett specifikt område un-
dersöks (Stukát 2005). Undersökningen är även baserad på ett stratifierat urval som 
Denscombe skriver om. Stratifierat urval ligger i mitten mellan ett slumpmässigt ur-
val och ett urval med utgångspunkt i bestämda avsikter och egenskaper (Denscombe, 
2006). Urvalet för undersökningen har gett möjlighet att välja ut respondenter inom 
de olika skolorna och har därför varit begränsade till dess antal. Valet av pedagoger 
har därför baserats på förkunskaper om deras antal år i verksamheten, detta för att få 
en så bred svarsfrekvens som möjligt.  

4.2.3 Litteraturstudier 
Undersökningar som gör anspråk på att vara vetenskapliga bör börja med en littera-
turöversikt som tjänar en del väsentliga funktioner för forskningen. Den påvisar en 
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medvetenhet hos forskaren om att tidigare arbeten har utförts samt vad forskaren 
betraktar som de huvudsakliga problemområdena och vilka de avgörande frågorna 
är. Avslutningsvis ger litteraturöversikten också läsaren en vägledning om varifrån 
forskningen kommer. De skriftliga källorna betraktas som en typisk undersöknings-
metod och att litteraturen ska stödja intervjuer, observationer eller frågeformulär. En 
forskning som är baserad på skriftliga källor kan användas för att få bakgrundsinfor-
mation om det område som ska undersökas (Denscombe, 2006). Vetenskapliga skrif-
ter ska finnas med i litteraturegenomgången men att användandet av läroböcker, lag-
text och styrdokument och läroplaner är möjliga. Referering till vilken litteratur som 
helst är möjlig men det är viktigt att vara källkritisk (Stukát, 2005).  

4.2.4  Databearbetning och analysmetod 
Både Stukát och Björndal poängterar att transkribering är ett mycket tidskrävande 
arbete då man skriver ner ljudupptagningen på papper. För att minska ner arbetets 
omfattning kan man välja ut de mest intressanta delarna av det inspelade (Stukát, 
2005) och (Björndal, 2007).  

Att respondenter har olika uppfattningar kring det som undersöks beror enligt Alex-
andersson på människors olika erfarenheter och relationer till världen. Detta leder till 
olika analyser och därigenom blir kunskapen och uppfattningar om det som under-
söks olika (Alexandersson, 1994). 
 

4.2.5 Reliabilitet och validitet 
Stukát men även Patel och Davidson menar att inom ett forskningsområde är det vik-
tigt att ta hänsyn till två olika begrepp. Det ena är reliabilitet som är kvaliteten (mät-
noggranhet, tillförlitlighet) på undersökningen och hur väl den står emot slumpinfly-
tande av olika slag. Det andra är validitet som är giltigheten, det vill säga att mäta det 
som avser att mätas (Stukat, 2005) (Patel & Davidson, 1994). Vid intervjuer bör 
åtanke på att tillförlitligheten också är beroende av den eventuella intervjuareffekten 
som kan uppstå. Detta är ett resultat av att den intervjuade uppträder på ett sätt un-
der intervjun att individerna förstår, antingen medvetet eller omedvetet, vad som för-
väntas av dem (Patel och Davidson, 1994). Därför valdes det att skickas ut intervju-
frågor (se bilaga 1) till respondenterna i förväg för att de skulle få en förförståelse till 
vad undersökningen kom att handla om.  

4.2.6 Forskningsetisk hänsyn 
Ett missivbrev (se bilaga 2) skickades ut innan intervjuerna genomfördes för att per-
sonerna ifråga skulle vara informerade om de etiska principerna kring undersökning-
en som skulle göras. Vid forskning inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning tas det hänsyn till de fyra huvudkrav från Vetenskapsrådet (2009), vilka är: 

Informationskravet betyder att forskaren måste informera de berörda om den aktu-
ella forskningens syfte men även vilka villkor som gäller. De ska upplysas om att del-
tagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta intervjun. Detta be-
lyser regel 1. 

Samtyckeskravet betyder att den som deltar i en undersökning bestämmer över sin 
egen medverkan. I regel 2 står bland annat om det samtycke som måste finnas från 
vårdnadshavare då de undersökta är under 15 år. I regel 3 står det om de personer 
som medverkar i en undersökning har rätt att styra över dess medverkan. Den med-
verkande får inte utsättas för påtryckningar eller påverkan enligt regel 4.  
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Konfidentialitetskravet betyder att alla som ingår i undersökningen skyddas så att 
inte obehöriga kan ta del av personuppgifter. Regel 5 omfattar den skriftliga förbin-
delse om tystnadsplikt vad gäller användningen av etiskt känsliga uppgifter om den 
medverkande bland de som arbetar med projektet. I regel 6 står det att information 
om identifierbara personer ska skyddas på ett sådant sätt att utomstående ej ska 
kunna komma åt uppgifterna.  

Nyttjandekravet menar att de uppgifter en forskare får fram endast får användas för 
forskningsändamålet. Regel 7 tar upp just detta och att uppgifter inte får utlånas i 
syften som är icke-vetenskapliga eller kommersiella. Det är först när den berörda 
med särskilt medgivande ger sitt samtycke som forskaren får använda personuppgif-
ter som kan påverka den enskilde, enligt regel 8 (Vetenskapsrådet, 2009).  

5 Resultat 
Vi har i resultatet valt att presentera våra ställda intervjufrågor samt de svar som är 
relevanta för vår forskning. Pedagogerna kommer att presenteras som P1, P2, P3 
o.s.v.  
 
Respondenterna som vi har intervjuat är kvinnliga pedagoger som arbetar på mellan-
stadiet. Respondenterna har arbetat inom skolverksamheten mellan 2-20 år. Fem 
pedagoger (P1, P2, P3, P4 och P6) har en svenska/samhällskunskapsinriktning på sin 
lärarutbildning, en pedagog (P5) har en naturvetenskapsinriktning och den sista pe-
dagogen (P7) har både svenska/samhällskunskap- och matema-
tik/naturvetenskapsinriktning. 

5.1 Utbildning och fortbildning 
Har du fått någon sex- och samlevnadsundervisning under din lärarut-
bildning? Har du fått gå någon fortbildning inom ämnet?  

P1: Jag har inte fått någon utbildning på min högskola inom ämnet och jag har inte gått nå-
gon fortbildning.  

P2: Jag har inte gått någon fortbildning men fick en liten del av sex- och samlevnad på hög-
skolan.  

P3: Jag har under högskolan inte fått någon undervisning om sex och samlevnad. Jag har 
ingen fortbildning.  

P4: Jag har ingen fortbildning eller utbildning inom området alls.  

P5: Jag fick en lektion som innefattade sexualkunskap på högskolan. Jag har ingen fortbild-
ning.  

P6: Jag har ingen utbildning inom ämnet. Jag har ingen fortbildning.  

P7: När jag gick fortbildning inom Ma/No var sex och samlevnad en liten del . Jag anser att 
jag inte behöver någon fortbildning inom ämnet.  

Sammanfattning: Två av våra intervjuade pedagoger har fått en liten del kring sex 
och samlevnad på sin lärarutbildning. Resterande fem pedagoger har inte fått någon 
utbildning kring ämnet på högskolan. Endast en av pedagogerna har gått någon fort-
bildning där sex och samlevnad belystes.  



8 
 

 
 

5.2 Mål 
Vilka mål har du och din skola med sex- och samlevnadsundervisning-
en? Har ni bearbetat och förenklat målen för att enklare kunna se vad 
undervisningen ska innehålla?    
P1: På skolan har vi kravnivåer inom varje årskurs som vi bryter ner efter kursplanen (se 
bilaga 3). 

P2: Vi har delmål som skolan själv har utarbetat. Jag gjorde ett eget mål gällande människo-
kroppen (se bilaga 4).  

P3: Vi har inget skrivet specifikt om detta på vår skola, de är upp till var och en hur vi lägger 
upp undervisningen. 

P4: Jag har egna mina mål och syften med undervisningen men inte nerskrivet på papper.  

P5: Jag gör egna mål utifrån uppnåendemålen i årskurs 5 (se bilaga 5).  

P6: Skolan har uppsatta delmål som ska revideras efter ett läsår (se bilaga 3).  

P7: Jag utgår från kursplanen och läroplanen när jag sätter upp mål för undervisningen.  

Sammanfattning: Under våra intervjuer med de sju pedagogerna framkommer det 
att fyra pedagoger (P1 och P6, se bilaga 3), (P2, se bilaga 4), (P5, se bilaga 5) har egna 
nedskrivna mål inom biologin. Dessa mål är utformade utefter skolans mål och strä-
vansmål eleven ska ha uppnått i år 5 utifrån den kursplan i biologi som finns från 
Skolverket (2000). De resterande tre pedagogerna bearbetar sina egna mål och del-
mål utefter kursplanen och har därmed inga specifika mål som skolan har satt upp att 
använda sig av. 

5.3 Undervisning  
Vad väljer du att ta upp i din sex- och samlevnadsundervisning, använ-
der du något speciellt material?  
 
P1: Undervisningen beror på gruppen då vissa grupper inte är redo. I femman kommer skol-
sköterskan och brukar ta tjejerna åt sidan för att diskutera. Jag brukar även dela upp klassen 
i tjej- och killgrupper. Vi tar upp hygien, hur kroppen ser ut, fortplantning, sexuella frågor, 
vart man kastar bindor, att man kan vara med på idrotten fast man har mens. Jag brukar ha 
en frågelåda där eleverna får lägga lappar med frågor. Men jag har inget specifikt material, 
lite från skolsköterskan typ häften. Jag har använt mig av en tecknad film med en del humor. 
Vi har skrivit alla könsord på tavlan.   

P2: När vi diskuterar människokroppen diskuterar vi kvinnans och mannens könsorgan, vad 
de heter, hur fortplanting går till rent biologiskt. Kost och hälsa och hur man ska vara mot 
varandra. Jag arbetar med tjej- och killgrupper, därför att det är ett laddat ämne. De olika 
grupperna får lära sig om det andra könet. I grupperna får alla säga ord de kan om könen. 
Jag brukar säga ett ord t ex sex och fråga eleverna vad de tänker på då. Jag använder mig av 
en tecknad film om fortplanting. Jag använder mig av skolsköterskan som diskuterar puber-
teten med flickorna och övrigt tjejsnack.  

P3: Jag lägger upp min undervisning enligt kursplanen, det är mitt uppdrag att utgå från 
individernas olika intressen och att ha olika infallsvinklar för att försöka möta det på olika 
sätt. Jag försöker förnya mitt material hela tiden på grund av nya elevgruppers behov, mog-
nad och intressen.  

P4: Jag börjar tala om ämnet då eleverna börjar lukta svett, då talar vi kring hygien. Jag an-
vänder mig av mummelboken, frågelådan Sex och samlevnad, bilder över lag är intressant att 
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visa. Vi går igenom preventivmedel. Skolsköterskan tar in eleverna gruppvis tjejer och killar. 
Vårterminen i femman är det mycket tal kring kroppen under No lektionerna i biologi. Sex 
och samlevnadslådan och är tillägnad alla elever. Det är viktigt att prata kring likheter och 
olikheter kring kroppen.  

P5: Vi diskuterar vad som händer i puberteten, vad som händer i kroppen. Jag använder mig 
av blandat material där jag plockar olika bitar, boken om min kropp samt en annan lärobok. 
Eleverna göra egna böcker där de får rita, skriva och berätta. Jag visar film från FLOD om 
olika delar gällande allt om kroppen.  

P6: Jag delar in undervisningen i en biologisk del där vi lär oss om kroppen och vad som sker 
mer exakt. En frågedel där frågor om t ex pubertet kommer upp. Vi kollar även på film, ex-
empelvis kött på benen som handlar om människokroppen och fortplantning. Jag har även 
en frågelåda.  Jag delar in eleverna i tjej- och killgrupper. 

P7: Jag arbetar hela tiden med puberteten som är en del av värdegrunden.  
Jag brukar låta eleverna skriva frågor först om ämnet som jag går igenom och läser på innan 
undervisning. Jag går igenom att det finns en lag som säger att man inte får ha samlag före 
man är 15 år och vad det kan bli för konsekvenser om man har det innan. Vi går igenom 
mens, stånd och så vidare. Jag använder mig av frågor och tecknade filmer. Jag tycker att det 
är bra att ha tjej- och killsnack men att de måste lära sig att tala i helklass. Det är viktigt att 
läsa av stämningen i klassen. 

Sex- och samlevnadsundervisningen ska enligt läroplanen vara ett äm-
nesövergripande kunskapsområde. Hur tillgodoses detta av dig i din 
undervisning? 
P1: Inom So-ämnet diskuterar vi livskunskap och samlevnad. Hur man löser konflikter, hur 
man är mot varandra i skolan och i samhället. Vi pratar om mobbing och hur man säger och 
vad man säger till varandra. I religionsdelarna att alla eleverna ska kunna vara delaktiga Be-
roende på upplägget i No sker vissa typer av svenska skrivövningar. Annars är sex och sam-
levnadsundervisningen under en viss period men man talar om detta hela tiden.   

P2: Håller på under längre perioder med biologi. 

P3: Jag tar upp ämnet allt eftersom det kommer upp.  

P4: Sex och samlevnad är inget ämne utan jag jobbar med det när det kommer upp.  

P5: Jag jobbar inte ämnesövergripande utan arbetar mer renodlat under en längre tid. 

P6: Förutom svenskan och tekniska hjälpmedel kommer sex och samlevnadsbiten in i sam-
hällskunskapen där frågor om etik och moral diskuteras, vad som är rätt och fel. Annars bru-
kar jag ha det som ett renodlat ämne i slutet av År 5. 

P7: Idrotten brukar bli en generell diskussion i klassrummet då omklädningsrummet och 
duschningen efter idrotten är ett problem. Annars tar jag upp det när det händer. Konflikt-
hanteringen och sexualkunskapen handlar om hur vi ser på varandra, vad vi har för attityder, 
tryggheten i gruppen och den sociala utvecklingen. Det är viktigt att undervisa om hur sam-
hället ser ut idag och hur vi ser på varandra och vad för samhällssyn vi pedagoger förmedlar. 
Synen på värdegrunden är viktig.  

Sammanfattning: Tre pedagoger belyser starkt att hänsynen till den elevgrupp de 
för tillfället har är viktig. I undersökningen framkom det att fem pedagoger delar upp 
eleverna i tjej- och killgrupper beroende på vad som ska diskuteras kring sex och 
samlevnad. Fyra av pedagogerna introducerade ämnet genom en tankekarta på tavlan 
där eleverna på olika sätt fick brainstorma kring ord som rör sex och samlevnad. Ut-
ifrån introduktionen skapades diskussioner kring tjej- och killdilemma. Flera av pe-
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dagogerna valde att använda sig olika typer av läroböcker, men valde att plocka ur de 
väsentliga delarna som passade undervisningen och gruppen för det aktuella tillfället. 
En pedagog lät eleverna göra egna böcker där de fick rita, skriva och berätta kring 
kroppen. Flertalet av pedagogerna valde att visa tecknade filmer som ett arbetssätt, 
filmernas syfte var att upplysa om sex och samlevnad på ett mer humoristiskt och 
lättsamt sätt. Ett annat arbetssätt var den frågelåda som fanns i två olika varianter. 
Tre av pedagogerna hade samarbete med skolsköterskan som erbjöd sig att tala med 
eleverna. De pedagoger som arbetar ämnesövergripande nämner att man undervisar 
sex och samlevnad i ämnen som svenska, samhällskunskap och idrott. Fyra av peda-
gogerna anser att de inte arbetar ämnesövergripande men poängterar att de tar upp 
ämnet när det dyker upp.  

6 Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
Vår metod är hämtad från Stukát (2005), Denscombe (2006), Björndal (2007) och 
Patel och Davidson (1994) som alla skriver om hur den kvalitativa forskningen sker. 
Vår undersökning handlar om pedagogers sex- och samlevnadsundervisning på mel-
lanstadiet vilket ledde till att den kvalitativa forskningen passade just oss. Vi valde att 
intervjua sju stycken pedagoger och alla intervjuer spelade in med hjälp av ljudupp-
tagning. Trotts detta medverkade vi båda forskare vid alla intervjuer för att försäkra 
oss om att resultatet från varje pedagog skulle bli av bästa tänkbara kvalité. För att få 
en så detaljerad information som möjligt valde vi att använda oss av semistrukture-
rad intervjuform där vi som intervjuare har en mall med ämnen och frågor som ska 
besvaras. Tanken med den semistrukturerade intervjun är att intervjuaren kan vara 
flexibel och att det kan resulterar i att respondenten får möjlighet att utveckla sina 
idéer och kunna tala mer utförligt kring ett specifikt ämne, vilket i vårt fall var inom 
sex och samlevnad. 

6.2 Resultatdiskussion  

I vår undersökning framkom det att flertalet av pedagogerna saknar utbildning från 
högskolan kring sex och samlevnad. Den utbildning som utgavs var högst en lektion 
och innefattade ingen relevant kunskap som pedagogerna kände att de kunde använ-
da ute i verksamheten. Precis som Knöfel Magnusson och Olsson (2005)skriver är det 
vanligt med den bristande sex- och samlevnadsundervisning på lärarutbildningarna 
runt om i Sverige. Trots att våra pedagoger har tagit lärarexamen inom olika årtion-
den har aldrig sex och samlevnad enligt diskussioner med pedagogerna varit något 
aktuellt utbildningsområde. Bengtsdotter Katz och Wallin (2009) ifrågasätter om den 
framtida pedagogen verkligen behöver ha kompetens inom sex och samlevnad för att 
kunna uppfylla syftet som ställs från läroplanen. Genom undersökningen framkom 
det att våra pedagoger trots saknad av sex- och samlevnadsutbildning från högskolan 
inte hade problem att undervisa i ämnet. Flera av pedagogerna problematiserar sin 
undervisning och anser att de arbetar ämnesövergripande kring sex och samlevnad 
inom ämnen som samhällskunskap där man tillsammans med eleverna diskuterar 
livskunskap och samliv det vill säga olika förhållningssätt till varandra, etik och moral 
samt mobbing. Även vid idrotten ansåg en pedagog att frågor dyker upp bland ele-
verna om hälsa och kroppen men det kommer även upp dispyter mellan eleverna då 
det gäller utseende av kropp och klädesval. Värdegrunden är något som under inter-
vjuerna ansågs som viktigt. Pedagogerna påtalade att konflikthanteringar var något 
som de dagligen arbetade kring och att detta åter innefattade hur man är mot var-
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andra, i skolan och i samhället, vad som är rätt och fel, tryggheten i gruppen och den 
sociala utvecklingen. Elevgruppens konflikter anser de kan bero på att eleverna är 
annorlunda på grund av vad samhället speglar för syn men också beroende på elever-
nas mognad, intresse, behov och förkunskaper.  

Vi anser dock att sex och samlevnad är så pass relevant i dagens samhälle att ämnet 
borde vara mer uppdaterande gällande metoder och tips i form av fortbildningar. En-
dast en pedagog hade gått fortbildning inom sex och samlevnad. Luttropp och Wes-
terberg (1999) anser att fortbildning bland annat är till för att öka kompetens och det 
kan förbättra det befintliga arbetssättet till något bättre.  

Våra pedagoger anser att de använder sig av gamla beprövade metoder som de an-
vänt sig av i tidigare undervisningar men självklart anpassas metoderna efter den 
elevgrupp pedagogen har. Även Katz (2009) anser att det är just dessa tidigare meto-
der som pedagogen använder sig av då inte kursplaner och läroplaner räcker till som 
vägledning. Vi anser att gamla metoder självklart ska användas i pedagogens näst-
kommande undervisning men att pedagogen hela tiden måste förnya och uppdatera 
dessa metoder eftersom samhället hela tiden förändras och därmed synen på sex och 
samlevnad. 

Fyra av de pedagoger (P1, P2, P5 och P6) vi intervjuat har bearbetade kursplansmål 
som skolan har satt upp tillsammans med pedagogerna. Utefter dessa bryter pedago-
ger ner målen ännu mer för att kunna få en översikt om vad undervisningen ska inne-
fatta. Om pedagogerna tillsammans, med rektorns stöd och engagemang, sätter upp 
delmål tror vi att den ämnesövergripande undervisningen skulle tillämpas hos fler 
pedagoger eftersom målpreciseringen blir tydligare. 

Vi anser att problematik ofta hägrar bland de pedagoger som ensamma sitter och be-
arbetar kursplanernas mål. I våra intervjuer frånkommer det att så är fallet för tre av 
våra intervjuade pedagoger (P3, P4 och P7). Precis som Dahlgren (1990) skriver be-
höver inte pedagogerna kunna precisera målen i detalj då detta är ett tidskrävande 
moment och vi anser att man som pedagog ändå måste kunna bevara flexibiliteten i 
sin yrkesroll. Dock anser vi att bearbetning och nedbrytning kring skolans mål är en 
viktig faktor, där man utvecklar sitt medvetande och arbetssätt tillsammans i diskus-
sion med kollegor. Genom intervjuerna vi har genomfört har det framkommit att de 
pedagoger (P1, P2, P5 och P6) som har konkreta bearbetade delmål (se bilagor 3, 4, 5) 
utifrån skolans mål från kursplanerna också är de som kan precisera sin undervisning 
för oss tydligast. Något som mer framkommer är att trots den naturvetenskapliga 
inriktning den ena pedagogen (P5) har så skiljer sig inte hennes undervisningssätt 
eller innehåll jämfört med de tre resterande pedagogernas undervisning.   

 Precis som våra pedagoger anser, är det just dennes uppgift att knyta an undervis-
ningen till elevernas tidigare kunskaper och tidigare intressen. Vi anser att eleverna 
bör vara delaktiga i de mål de ska uppnå i undervisningen och att undervisningen bör 
bygga på elevens förkunskaper och intressen.  Detta är extra viktigt att tänka på efter-
som att elever skiljer sig åt mognadsmässigt både till det yttre och inre vilket gör att 
pedagogen verkligen behöver se till vilken typ av elevgrupp den ska planera under-
visningen för. Beroende på vad som ska belysas på lektionen bedömer våra pedagoger 
om helklass eller homogena grupp ska tillämpas. Centerwall (2005) betonar vikten av 
att i samtalet tala med eleven och inte enbart till eleven, detta för att skapa ett intres-
se för vem eleven är. Vi anser att det är samtalet kring elevernas tankar om känslor 
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och kärlek som är viktiga att utveckla till talbara bland annat för att skapa en bättre 
självkänsla hos eleverna för kommande ungdomstid.  

Skolan har en viktig uppgift i att förmedla kunskap hos eleverna och ge dem grund-
läggande kunskaper för en fortsatt utbildning. Wester (2009) skriver att det finns 
skillnader i sex- och samlevnadsundervisningens kvalitet. Från våra intervjuer fram-
kommer det att de fyra pedagoger med utarbetade delmål har en tydligare målpreci-
sering. Dessa pedagoger väljer att konkret och tydligt ta upp kursplansmål så som att 
eleverna ska känna till viktiga organ i sin kropp, ha kunskap om människans fort-
plantning vilket innefattar födelse, pubertet, åldrande och död. Pedagogerna väljer 
även att belysa mål om hälsa, goda matvanor och motion. Genom att diskutera peda-
gogernas delmål framkommer det tydligt att flera ämnen integreras i undervisningen 
i sex- och samlevnad. Dock anser två av dessa pedagoger att de inte arbetar ämnes-
övergripande trots att det framgick i deras delmål.  

De pedagoger som ensamma tolkar och preciserar sina egna mål utefter kursplanen 
tar upp ämnet då en specifik händelse sker i den dagliga verksamheten. I de stora 
hela anser vi att man inte kan se en lika tydlig måltolkning hos dessa pedagoger. Det-
ta anser vi kan bero på att pedagogerna inte specificerat och konkretiserat sina del-
mål utifrån kursplanen. Att endast planera sin undervisning från kursplanens mål gör 
att det är lätt hänt att missa de kunskaps- och färdighetsmål som skolan ska efter-
sträva att eleverna får med sig. Precis som Dahlgren (1990) skriver så väljer ofta en 
pedagog som saknar elevaktiva arbetssätt gärna en ämnescentrerad undervisning 
istället för en ämnesövergripande undervisning. Vi kan i vår studie inte bekräfta att 
pedagogerna saknar elevaktiva arbetssätt. Men genom undersökningen kan vi se att 
pedagogerna väljer en ämnescentrerad undervisning framför den ämnesövergripan-
de. Detta menar Dahlgren beror på att ett renodlat ämnestänkande kan få pedagoger 
att endast se till ämnesfakta i sin undervisning och missa det tvärvetenskapliga tän-
ket, alltså ämnesövergripande undervisning.    

Valet av material tillämpades olika bland pedagogerna. Man valde att sålla bland lä-
roböckernas innehåll och endast välja ut de väsentliga delar som passar för undervis-
ningen och gruppen för det aktuella tillfället. Eftersom att ämnet kan vinklas fel mås-
te pedagogen lägga ännu mer tid kring granskning av all material, så att rätt kunskap, 
tankar och värderingar överförs till eleverna. Eftersom de svenska läroböckerna inte 
är av statlig granskning påpekar även Hermansson Adler (2009) vikten av pedago-
gens skyldighet att kritiskt granska och värdera olika attityder samt kunskaper som 
böcker förmedlar. Vidare som litteraturen menar uppvisar läroböcker brister på vik-
tiga ställen detta tror vi gör att pedagogerna ständigt tvingas sålla bland många olika 
material för att hitta information som både passar eleverna och som är vetenskapligt 
riktig. Detta anser vi vara extra viktigt inom sex och samlevnad då dagens elever lät-
tare kan hitta alternativa informationskällor så som till exempel internet där ingen 
granskning sker av vad som är vetenskapligt riktigt eller sant.  
 
Under intervjuerna framkom frågelådan som typ av material och dessa var utformade 
i två olika varianter. Den ena varianten var att eleverna fick skriva egna frågor som 
pedagogen först läste igenom och förberedde sig på inför de diskussioner som skulle 
komma att bli. Den andra varianten byggde på färdiga frågor som eleverna hade till-
gång till i klassrummet och som användes vid gruppdiskussioner. Vi anser att den 
variant där eleverna får skriva egna frågor knyter an till det Centerwall (2005) skriver 
om när det gäller att eleverna behöver få grundläggande kunskaper i sådana frågor 
som berör elevernas egna tankar. Vi anser att den andra varianten kan vara en bra 
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alternativmetod då vissa elevgrupper finner sig generade över sex- och samlevnad 
frågor. Denna variant kan även användas då elevernas egna formulerade frågor inte 
berör alla de områden sex och samlevnad innefattar.  
 
Flera av pedagogerna delade in elevgruppen i tjej- och killgrupper då fokus på grup-
pens intresse skulle kunna belysas tydligare och mer ingående på grund av att tjejer 
och killar har olika intressen och frågor gällande sex och samlevnad. Flera av pedago-
gerna valde att ta hjälp av skolsköterskan på sin skola för att få hjälp med de olika 
gruppernas frågor och funderingar. Som vi tidigare skrev så är det lätt hänt att ele-
verna vänder sig till alternativa informationskällor. Därför anser vi precis som Her-
mansson Adler (2009) att detta kan förebyggas med hjälp av att pedagogen använder 
sig av en expert inom ämnet som i pedagogernas fall är skolsköterskan. Vi tror att det 
är bra om någon utomstående person kommer in i klassrummet för att besvara ele-
vernas frågor då pedagogens relation till klassen kan verka hämmande för samtalet 
med eleverna.  
 
Sammanfattningsvis i denna undersökning har vi kommit fram till att sex- och sam-
levnadsundervisningen inte behövs i mer omfattning på lärarutbildningar. Detta 
grundar vi på vår undersökning som enligt våra intervjuade pedagoger visade att pe-
dagogernas kompetens inte bygger på deras utbildning, inriktning eller fortbildning. 
Vår undersökning visade istället att kompetensen bygger på de utarbetade delmål 
som pedagogen och skolan väljer att göra tillsammans. Det är dessa delmål inom bio-
login som gör att elevernas måluppfyllelse blir lättare att eftersträva. I undersökning-
en framkommer det även att innehållet i undervisningen blir mer tydlig och omfat-
tande om delmål har skrivits. Dock verkar undervisningens material vara generell hos 
alla pedagoger. För vidare forskning skulle det vara intressant att genomföra denna 
typ av undersökning bland manliga pedagoger för att se om deras undervisning i sex 
och samlevnad ser annorlunda ut och bygger på något annat då kvinnor och mäns syn 
på ämnet ser olika ut. En annan del inom området som skulle vara intressant att 
forska kring är hur eleverna ser på undervisningen och att observationer även skulle 
förstärka forskningsresultatet.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

UTBILDNING 

 
1. Vad har du för utbildning/ inriktning från lärarprogrammet? Belystes sex- och 
samlevnadsundervisningen någonstans i utbildningen? 
 

KOMPETENS 

1. Har du gått någon fortbildning inom ämnet? 

 

UNDERVISNING 

1. Vilket mål har din skola och du med undervisningen? 
 
 

2. Vad väljer du att ta upp i din sex- och samlevnadsundervisning? 

 

3. Sex- och samlevnadsundervisningen ska enligt läroplanen vara ett ämnesöver-
gripande kunskapsområde. Hur tillgodoses detta av skolan och dig? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 2 

Missivbrev   

Hej! 

Vi är två lärarstuderande från Mälardalens högskola som denna termin skriver vårt 
examensarbete inom inriktningen naturvetenskap. Vi har valt att skriva om vilka oli-
ka metoder samt undervisningssätt gentemot kursplanen läraren använder sig av i 
sin sex- och samlevnadsundervisning på mellanstadiet. Vi kommer även att studera 
mål samt syfte med undervisningen.  

All information utifrån intervjuerna kommer att behandlas enligt de etiska principer-
na inom forskningen. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och att ni närsomhelst 
har rätt att avbryta er medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras enskilt till-
sammans med oss två forskare eftersom vi anser att vi båda vill vara delaktiga i alla 
intervjuerna. Det kommer också spelas in så att vi sedan i lugn och ro kan transkribe-
ra dem. I vårt arbete kommer informationen att hanteras på ett sådant sätt så att ing-
en av pedagogerna ska kunna identifieras. Informationen kommer enbart att använ-
das i forskningssyfte.     

Våra intervjufrågor skickas en tid innan intervjun äger rum, så att ni på bästa sätt ska 
kunna förbereda er. 
Vi hoppas att ni vill medverka i vårt forskningsarbete.  

Vid frågor och funderingar hör gärna av dig! 

Med vänliga hälsningar 

Therese Medin    Michaela Andersson      
 

Handledare från Mälardalens Högskolan 
Nicklas Ekebom 
nicklas.ekebom@mdh.se 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 


