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I den samhälle som ungdomar idag lever i finns sexualiteten ständigt närvarande 
genom olika media. Undervisning i sexualkunskap har funnits i skolan sedan början 
av 1900-talet och varit obligatorisk sedan 1955. Idag benämns sex och samlevnad 
som ett ämnesövergripande arbetsområde i läroplanen, och anges vara en del av 
rektors ansvar. Syftet med denna undersökning var att studera sex- och samlevnads-
undervisning på grundskolorna i en kommun i Mellansverige. Undervisningens 
upplägg och innehåll studerades och jämfördes mellan skolorna och med tidigare 
forskning. Undersökningen genomfördes i form av ett frågeformulär som skickades 
ut till de arbetslag som valde att delta. Resultatet visade att sex- och samlevnads-
undervisning är ett arbetsområde som främst bedrivs inom biologiämnet och 
genomförs under ett antal veckor i årskurs åtta. Rektors ansvar att ge arbetet en 
ämnesövergripande karaktär framgår inte på de deltagande skolorna. Innehålls-
mässigt inkluderar undervisningen vanligtvis pubertet, fortplantning, onani, sexuellt 
överförbara infektioner, preventivmedel, relationer och kärlek. Slutsatserna från 
undersökningen var att sex- och samlevnadsundervisningen behöver bli mer 
ämnesövergripande och återkomma i fler årskurser, fler män behöver leda 
undervisning inom området, kompetens-utveckling behöver erbjudas personalen, 
undervisningsmetoderna , samt kontakten mellan hem och skola inom 
arbetsområdet, behöver utvecklas. 
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1. Inledning 
Sexualitet är något som står i fokus i de flesta delar av samhället idag. Filmer, reklam 
och musikvideor bara några av de medier där sexualiteten tydligt framhävs. I denna 
värld lever och verkar våra ungdomar dagligen. 
 
Sexualdebuten sjunker allt längre ner i åldrarna (RFSU 2010). Samtidigt ser man en 
ökning av vissa könssjukdomar bland unga människor. År 2000 rapporterades 19284 
fall av klamydia i Sverige, 25,4% av dessa var bland ungdomar mellan 15 och 19 år. År 
2009 hade antalet rapporterade fall ökat till 37786 stycken, samtidigt som andelen 
tonåringar ökat till 31,8%. Detta ger en ökning av klamydiafall bland tonåringar från 
4898 år 2000 till 12016 år 2009 (smittskyddsinstitutet 2010). Siffrorna är 
oroväckande och man kan fråga sig varför denna ökning sker i ett samhälle där 
sexualupplysningen växer sig starkare och är en del av den obligatoriska 
undervisningen i skolan (Lpo 94). 
 
Historiskt sett har sexualundervisning i skolan i stora drag inneburit den biologiska 
läran om anatomin och fortplantningen. Centerwall (2005 a) skriver att sexual-
undervisning förekom redan på 1800-talet, men då i liten skala och i form av 
skräckpropaganda för att hålla unga människor borta från den skadliga onanin. I 
början av 1900-talet genomfördes den första sexualundervisningen i skolan, en 
undervisning som betonade kunskap, sexuell hygien, avhållsamhet och fortplantning 
som sexualitetens enda syfte. Undervisningen riktades främst till unga kvinnor, då 
dessa ansågs besitta en svagare sexualdrift, och därför kunde undervisas utan att den 
sexuella driften riskerade att väckas. På 1930-talet var kravet på sexualundervisning i 
skolan ganska stort från samhället och 1942 kungjordes att sexualundervisningen 
skulle vara en del av folkskolans undervisning i bland annat naturkunnighet. 
Handledningen som utgavs i samband med detta utgjorde en detaljerad plan för 
lärarna att följa, och den belyste reproduktion, hälsa och vikten av sexuell 
avhållsamhet för ungdomar. Först 1955 blev sexualundervisningen obligatorisk i 
skolan och året efter kom en ny handledning i sexualundervisning (Centerwall 2005 
b). I denna hade ingen större förändring skett sedan den tidigare versionen och syftet 
var fortfarande att framställa reproduktionen som sexualitetens mening och att 
skydda ungdomarna från de negativa effekter som sexualitet i tidiga år ansågs ge. 
1977 gjordes ytterligare en revidering av handledningen till sexualundervisningen och 
nu började mer betoning läggas på samlevnad i samband med sexualitet. Funderingar 
kring könsroller och det sociala samspelet uppkom i undervisningen, man 
accepterade det faktum att många ungdomar var sexuellt aktiva och man 
uppmuntrade dem att tänka efter, ta ställning och göra sina egna val i dessa 
sammanhang. Undervisningen i sexualkunskap på högstadiet och gymnasiet skulle 
också integreras i flera olika ämnen, och man hade alltså kommit bort från den rent 
biologiska typen av sexualundervisning. I läroplanen från 1994 (Lpo 94) benämns sex 
och samlevnad som ett ämnesövergripande kunskapsområde, vilket ligger på rektors 
ansvar. 
 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Mitt examensarbete belyser sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolans 
senare år. Syftet med undersökningen är att studera hur sex- och samlevnads-
undervisningen ser ut på åtta högstadieskolor i en kommun i Mellansverige och vad 
man på dessa skolor anser bör ingå i sex- och samlevnadsundervisningen. 
Undersökningen belyser vem som genomför undervisningen, inom vilka skolämnen 
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undervisningen genomförs, vilken tidsomfattning undervisningen har samt vilka 
metoder och vilken typ av undervisningsmaterial som används. 
 
Med utgångspunkt ur detta ställs ett antal frågor som skall besvaras i och med 
undersökningen: 
 

 Hur skiljer sig sex- och samlevnadsundervisningen åt mellan skolorna, i den 
aktuella kommunen? 

 Hur förhåller sig upplägget på sex- och samlevnadsundervisningen i den 
aktuella kommunen till den forskning som finns på området? 

 Finns några gemensamma faktorer som påverkar sex- och 
samlevnadsundervisningens upplägg? 

 

3. Tidigare forskning 
 
Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan är ett ämne som det idag diskuteras en 
hel del om. Undersökningar, från exempelvis RFSU1 (2004) och Myndigheten för 
skolutveckling (2005), har visat att undervisningen inom detta område länge har 
varit begränsad och då genus, sexualitet och samlevnad är aktuella frågor i dagens 
samhälle blir ungdomars relation till detta, och undervisningen i skolan, viktiga 
fokuspunkter.  
 
Enligt skolverkets nationella kvalitetsgranskning 1999 (Skolverket 2000 b) har 
majoriteten av de undersökta grundskolorna inga lokala mål för undervisningen i sex 
och samlevnad. Detta trots att det enligt grundskolans läroplan, Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), är rektorns 
ansvar att se till att ämnesövergripande kunskapsområden, till vilket sex och 
samlevnad räknas, berörs i undervisningen i de olika aktuella skolämnena. Det är 
endast i kursplanen för biologi som det finns direkta mål för undervisning om 
sexualitet, och i biologiundervisningen skall detta alltså beröras i alla skolor. Dock 
framgår av skolverkets rapport (Skolverket 2000 b) att ungefär hälften av de 
granskade skolorna nöjer sig med denna, biologiska, del av sexualundervisningen 
varpå eleverna inte får kontakt med samlevnadsdelen av undervisningen. 
Utbildningsinspektörerna skriver i rapporten att sex- och samlevnadsundervisningen 
inte kommer till sitt fulla uttryck och därmed kan anses vara sämre undervisning för 
eleverna, om den enbart sträcker sig till att inkludera de biologiska aspekterna. God 
sexualundervisning anges istället vara den som är varierad, ämnesövergripande och 
har mångfald. Även RFSU lägger fram detta faktum i sitt program 10 punkter för en 
bättre sexualundervisning i skolan (2004). Man menar där, i den tionde punkten, att 
det i läroplaner och kursplaner måste tydliggöras att sexualundervisning är ett 
ämnesövergripande område vars många olika aspekter är viktigt att inbegripa, och att 
den biologiska delen inte bör ses som varken mer eller mindre viktig än exempelvis 
de historiska och sociala delarna. I Sex education in secondary schools (2000) 
skriver Jennifer Harrison om liknande svårigheter i det brittiska skolsystemet. Där 
lämnas sexualundervisningen oftast till naturvetenskapslärare, vilket gör att 
undervisningen får en biologisk inriktning. Detta, menar Harrison, är inte tillräckligt. 
Undervisningen måste vidgas och arbetas med på ett ämnesövergripande sätt för att 
inkludera de mer sociala aspekterna som känslor och förhållanden. Enligt viss 
forskning är naturvetenskapslärare dessutom mer motvilliga än andra lärare att 

                                                   
1 Riksförbundet för sexuell upplysning 
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arbeta med mer innovativa undervisningsmetoder (Windale et al. 2005). De metoder 
som de brittiska läroplansutvecklarna har föreslagit som mest motiverande för 
eleverna är samma metoder som hamnar långt ner på naturvetenskapslärarnas listor. 
Rollspel, drama, simuleringar och lekar är exempel på sådana metoder. Harrison 
(2000) skriver att dessa metoder även är rekommenderade för sexualundervisning 
och att det därför inte är optimalt att denna undervisning helt lämnas åt de 
naturvetenskapliga lärarna. Skolverket (2000 b) skriver också att skolor med rik sex- 
och samlevnadsundervisning utnyttjar varierade arbetsmetoder i denna 
undervisning. Temaarbeten, diskussioner i olika grupper, teater, drama, rollspel, 
värderingsövningar, film och debatt är exempel på arbetsmetoder som anses bidra till 
en god sexualundervisning.  
 
Då undervisning i sex och samlevnad också bör vara ämnesövergripande är det 
viktigt att fler lärare än de med naturvetenskaplig inriktning är inkluderade i arbetet. 
Centerwall (1995) skriver att alla lärare bör vara informerade om innehållet, och 
stödja, sexualundervisningen även om det endast är vissa lärare som tar på sig 
ansvaret att faktiskt genomföra den. Det är en stor fördel, menar författaren, om 
sexualundervisningen blir hela skolans angelägenhet, och inte bara en verksamhet 
som engagerar en del av lärarkåren. Dock är det viktigt att de lärare som väljer att 
genomföra sex- och samlevnadsundervisning gör det av fri vilja och är trygga i sin 
roll. Skolverket (2000 b) anger också att på de skolor som har visat exempel på god 
undervisning i sex- och samlevnad har många lärare varit involverade i under-
visningen. Harrison (2000) skriver att läraren spelar stor roll för den inverkan som 
denna typ av undervisning får. En bra sexualundervisning kan genomföras endast om 
läraren känner sig tillräckligt utbildad och utrustad med användbara metoder. 
Skolverket (2000 b) skriver att många lärare använder sig av olika slags 
värderingsövningar i samband med sexualundervisningen, men gör detta utan någon 
speciell utbildning i metodiken. Detta, menar författarna, gör att övningarna inte 
leder till den fördjupade diskussion som är deras syfte. Olle Katz (2009) berör samma 
sak i sin rapport om utbildningsmaterial som används vid sexualundervisningen. 
Han skriver där att dessa typer av övningar ofta används utan sammanhang, eller 
tydliga avsikter, i undervisningen. Då läraren inte har någon utbildning inom 
värderingsmetodik eller samtalsmetodik finns det en risk att denna typ av övningar 
får motsatt effekt än vad som var tanken, menar Katz.    
 
Inom vissa områden inom sexualundervisningen kan det av denna anledning också 
vara bra att ta in externa experter. Om läraren, eller den personal som undervisar i 
sexualkunskap, inte känner sig bekväm eller tillräckligt utbildad för ett visst område 
kan det vara en fördel att plocka in externa föreläsare eller samtalsledare. Centerwall 
(1995) skriver att diskussioner kring homosexualitet kan vara ett sådant tillfälle då 
det är bra att engagera en extern föreläsare. Officiella representanter från 
riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) är bra alternativ som kan tillfrågas 
för sådana tillfällen. Det är ofta bättre, menar Centerwall, att låta en sådan person 
med erfarenhet, utbildning och ansvar sköta den typen av undervisning. Dock menar 
författaren också att det är viktigt att läraren tar sitt ansvar i sådana situationer. Ett 
besök av en homosexuell representant kan kräva förberedelser för klassen, och det är 
också viktigt att reaktionerna efter besöket samlas upp så att eleverna får någon slags 
uppföljning av denna föreläsning. I skolverkets nationella kvalitetsgranskning 
(Skolverket 2000 b) framgår att de flesta skolor som har homosexualitet som ett 
självständigt och tydligt inslag i sexualundervisningen genomför detta inslag med 
stöd från externa föreläsare, exempelvis RFSL:s skolinformatörer. På de skolor som 
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inte använder sig av dessa externa resurser, skriver författarna, lyfts frågan om 
homosexualitet ofta på ett mer ogenomtänkt och planlöst vis som grundar sig i ett 
problemperspektiv. Exempelvis anges att frågan väcks i samband med diskussioner 
om HIV och andra könssjukdomar.  
 
Sex- och samlevnadsundervisning är inget lätt ämne att undervisa om, speciellt 
eftersom det är det arbetsområde som eleverna upplever som mest intimt och 
personligt (Centerwall 1995). Dock upplevs detta arbetsområde av många lärare som 
det som är mest tacksamt och spännande att arbeta med, då de flesta ungdomarna 
blir engagerade och exalterade över att få undervisning i ett ämne som verkligen 
berör dem. Känslan hos eleverna varierar förstås från elev till elev i en skolklass i 
Sverige idag. Eleverna har olika bakgrund, tro och livsåskådningar och det finns ofta 
en stor variation av fysisk och psykisk mognad och av erfarenheter på det sexuella 
planet.  
 

"Dock är skillnader i fysisk mognad ett faktum och man har hävdat att det i årskurs 8 kan 
skilja upp till åtta år i mognad mellan pojkar och flickor. Sammantaget kan sägas att detta 
stärker kraven på individualisering av undervisningen." 

   Centerwall, E. 1995:61 

 
Denna stora variation hos eleverna gör att det är viktigt att känna sina elever inför 
planeringen av denna typ av undervisning. Harrison (2000) menar att det är viktigt 
att lägga ner tid på att få bakgrundsfakta om sina elever för att sex- och 
samlevnadsundervisningen skall kunna genomföras på ett så bra sätt som möjligt. 
Bakgrund och religiösa åskådningar är bara två av de saker som är viktigt att ha i 
åtanke när undervisningen planeras. Harrison skriver också att det är bra att ta reda 
på vad eleverna vill veta inom området. Elevernas egna frågor är bra utgångspunkter 
för planeringen. Skolverket (2000 b) anger också att de fall där eleverna har varit 
aktiva vid planering och uppföljning av sexualundervisningen, har varit exempel på 
god undervisning i ämnet. Centerwall (1995) skriver att på många skolor i Sverige 
planeras undervisning, och frågor lyfts, i samråd med eleverna. Den stora fördelen 
med detta, menar författaren, är att undervisningen då blir mer förankrad i 
tonårsverkligheten och därmed mer engagerande för eleverna. Dock är det viktigt att 
komma ihåg att läraren skall se till att läroplanen följs och att de baskunskaper som 
anses viktiga kommer eleverna tillhanda. Enligt svensk tradition, skriver författaren, 
har kunskaper om STI2 , preventivmedel, onani, samlag och homosexualitet ansetts 
nödvändigt för att "en ung människa skall kunna bejaka sig själv som sexuell varelse” 
(Centerwall 1995:18). STI, preventivmetoder, fortplantning och kunskap om 
”sexuallivets biologi” är också det som anges som uppnåendemål inom området sex 
och samlevnad, för elever i slutet av grundskolan (Skolverket 2000 a). Centerwall 
(1995) skriver också att det inte heller har ansetts att elever skall få slippa denna 
undervisning, ens av speciella skäl.  
 
I det mångkulturella samhälle som Sverige idag utgör kan det därför vara viktigt att 
lyfta sex- och samlevnadsundervisningen mot hemmen och vårdnadshavarna för att 
göra dem inkluderade i vad som tas upp i skolan. Centerwall (1995) skriver att många 
skolor har ansett det värdefullt att informera vårdnadshavare, då många av dem 
själva känner ett krav att lyfta detta ämne med sina barn. Det kan då vara nyttigt att 
veta vad som tas upp i skolan, och därmed finna stöd i det. Harrison (2000) menar 
också att de skolor som redan i förväg konsulterar med vårdnadshavare möter 

                                                   
2 STI=Sexually Transmitted Infections (=sexuellt överförbara infektioner) 
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mindre motstånd angående sexualundervisningen. Om föräldrarna har insyn kan de 
ange önskemål om undervisning i speciella grupper med hänsyn till exempelvis kön, 
religion eller etnicitet.  
 
Då sex- och samlevnad är ett sådant känsligt och engagerande ämne är det än 
viktigare att man som lärare inte står ensam i planering och genomförande av denna 
undervisning. Harrison (2000) skriver att ingen undervisning är helt objektiv, då vi 
som lärare redan har gjort ett visst urval genom planerandet. Det är därför viktigt att 
vi pratar igenom våra värderingar och våra ställningstaganden med varandra innan vi 
klivet in i klassrummet. Inom sex- och samlevnad är detta extra viktigt, och därför 
bör man inte vara ensam lärare, skriver Harrison. Olsson (2005) menar att sex- och 
samlevnadsundervisningens framställning för eleverna påverkas starkt av vilken 
grundsyn läraren eller lärarna har på ämnet. Därför är det mycket viktigt att lärare 
pratar med varandra om denna typ av undervisning.  
 
Att vara klar över sina egna värderingar som lärare är viktigt då sex- och 
samlevnadsundervisningen i Sverige till stor del syftar till att låta eleverna själva ta 
ställning, utveckla värderingar och finna sig själva, skriver Centerwall (1995). 
Samtidigt har skolan det bakomliggande motivet att utbilda för undvikande av 
sexualitetens negativa följder, såsom sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade 
graviditeter, samt påverka eleverna mot mer positiva värderingar inom vissa frågor, 
exempelvis HBTQ3. Hur man som lärare än väljer att genomföra undervisningen, 
skriver författaren, så är det samtal och diskussion som står i fokus. Genom att 
uttrycka sina åsikter växer elevernas självkänsla och i diskussion med andra utvecklas 
gemensamma normer och eleverna tränas i respekt och hänsyn till andras åsikter. I 
dessa samtal bör läraren inte vara en helt passiv moderator, utan ta del i dialogen för 
att föra den framåt. Lärarens egna erfarenheter är ett levande material, skriver 
Centerwall, och det ger karaktär att kunna vara personlig. Dock måste man vara 
försiktig att inte överskrida gränsen mellan personlig och privat, och kan man hålla 
det innebär det en trygghet för eleverna.  
 
Att arbeta med diskussioner i sex- och samlevnadsundervisningen anses alltså 
essensiellt, men det är också viktigt att dessa diskussioner inte begränsas till att 
handla enbart om det sexuella. För elever i tonåren, menar Centerwall (1995), 
handlar samlevnad inte så mycket om sexualitet som vem man är i förhållande till 
andra, i familjen, bland vänner och i sitt intresse. Genom att hoppa över frågor kring 
identitet och enbart diskutera sexuella handlingar så tappar man de stora frågorna, 
det som är det mest centrala, i tonåringarnas liv, menar författaren.  
 
Då undervisningen i sex- och samlevnad bör röra sig mest kring diskussioner, samtal 
och liknande övningar (Centerwall 1995) uppkommer snart problematik kring hur 
dessa samtal skall gå till. Gruppindelningar och gruppstorlekar är två problem-
områden vad gäller de flesta tillfällen då diskussioner skall föras i klassrummet, och 
vid ett sådant känsligt ämne som sex- och samlevnad är detta extra viktigt att tänka 
på. Att ha diskussionsgrupper i enkönade grupper nämns en hel del i forskningen.  
 

"Både pojkar och flickor upplever nog att det finns en inre värld som de minst av allt vill 
blottlägga inför motsatt kön - även om de mycket väl kan tänka sig att tala med kamrater av 
samma kön om det. Detta är ett av skälen till att information om sexualitet och samlevnad 
delvis bör försiggå i enkönade grupper." 

                                                   
3 HBTQ= Samlingsbeteckning för homo-, bi-, trans- och queerpersoner 
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Centerwall, E. 1995:74-75 
 
Harrison (2000) talar också om arbete i enkönade grupper. Författaren menar att 
speciellt i början av arbetet, eller i vissa situationer som kan vara extra känsliga för 
eleverna, kan det vara bra att separera pojkar från flickor. Detta dels för att eleverna 
skall ha lättare att känna sig bekväma i situationen och för att de skall våga uttrycka 
sina åsikter och funderingar. Författaren menar dock också att det är en fördel att 
senare i undervisningen blanda grupperna och låta flickor och pojkar diskutera med 
varandra.  
 
Detsamma nämner Neil Davidson i sin artikel ”Oh boys! Sex education and young 
men” (1996). Så fort eleverna har kommit in i ämnet och grunderna har lagts i 
separata grupper, menar Davidson, så är undervisning i grupper med blandade kön 
något att sträva efter. Centerwall (1995) skriver att vid exempelvis diskussioner om 
puberteten och kroppens utveckling kan det vara en trygghet för eleverna att 
diskutera i enkönade grupper, då diskussionerna förs med kamrater som går, har gått 
eller ska gå igenom samma sak. Dock är det viktigt, skriver författaren, att dessa 
diskussioner även kommer eleverna av det motsatta könet till godo. Även om det kan 
vara svårt för eleverna att diskutera med varandra, eller ställa seriösa frågor till 
varandra, så är flickor även intresserade av pojkars utveckling och vice versa. Dessa 
kunskaper måste därför föras till alla elever. Davidson (1996) skriver också att pojkar 
vanligtvis vill prata om samma saker som flickor vill prata om angående sex- och 
samlevnad, exempelvis preventivmedel, förhållanden och aborter. Syftet med 
separata diskussionsgrupper bör alltså inte vara att man med de olika könen pratar 
om olika saker, utan istället att eleverna skall känna sig trygga med varandra och 
känna att de har förståelse för varandra och en gemenskap i gruppen.   
 
Att arbeta med sex- och samlevnad i en enkönad diskussionsgrupp är inte en lätt 
uppgift för en lärare. Davidson (1996) skriver att varken kvinnor eller män har några 
direkta fördelar att arbeta i grupper med bara pojkar, utan att båda könen kan bidra 
med bra saker i sådana situationer. Davidson menar dock att det är viktigt att inte 
glömma bort den vikt som män kan ha i diskussioner med unga pojkar. Att ha en 
manlig lärare i en diskussionsgrupp i sex- och samlevnad kan leda pojkarna bort från 
den stereotypa bilden av att män inte kan prata allvarligt om sex.  
 
Diskussionsgrupper i ämnet sex- och samlevnad bör, oavsett om det är enkönade 
eller mixade grupper, vara ganska små skriver Harrison (2000).  Författaren menar 
att grupper på 8-12 elever skulle vara ideellt i sådana sammanhang. Små grupper ger 
alla en chans att komma till tals och dämpar också på ett effektivt sätt de elever som 
har en tendens att ”spela Allan” i klassrummet. Harrison skriver också att en bra 
tumregel att hålla vad gäller gruppstorlekar i sex- och samlevnadsundervisning är att 
ju känsligare ämnet är, desto mindre bör grupperna vara. Davidson (1996) 
poängterar dock att det i skolan inte alltid är möjligt att arrangera ett flertal små 
grupper (det måste finnas personal, utrymme etc.), men att gruppstorleken inte 
heller är det enda som räknas. Det som är det allra viktigaste, menar Davidson, är 
kvaliteten på den uppmärksamhet man ger ungdomarna.  
 
Innan man börjar undervisningen i sex- och samlevnad är det viktigt att tänka 
igenom på vilket sätt man vill genomföra denna undervisning. Som tidigare nämnts 
så är detta arbetsområde, enligt läroplanen, ett ämnesövergripande arbetsområde 
som ligger på rektors ansvar, och inget av områdets olika delar skall ses som viktigare 
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än något annat. Harrison (2000) skriver att man som lärare bör beakta var i 
undervisningen man väljer att lägga sexualkunskapen. Planeras det in i natur-
vetenskapsundervisningen, samhällskunskapen eller livskunskapen? Planeras det in i 
olika skolämnen var för sig, eller försöker man samköra det fast i olika ämnen? 
Kanske väljer man att ha det som ett eget ämne? Hur man än väljer att göra, menar 
Harrison, är det viktigt att man har reflekterat över det, då elevernas reaktioner och 
förväntningar påverkas redan av hur man väljer att presentera arbetsområdet. 
Centerwall (1995) skriver att många skolor väljer att arbeta med området i temadagar 
eller temaveckor. Detta, menar författaren, medför en risk att personalen tänker sig 
att arbetsområdet är ”avverkat” i och med temats avslutande. Läroplanen anger att 
sex- och samlevnad skall vara ett ämnesövergripande arbetsområde, skriver 
Centerwall, och denna undervisning måste då också ingå i skolans vardag så som 
läroplanen önskar.  
  

4. Metod 
Nedan kommer jag att redogöra för undersökningens metod. 
 

4.1 Studiepopulation 
Denna undersökning syftar till att studera upplägget på sex- och samlevnads-
undervisningen i en kommun i Mellansverige. Den data som ligger till grund för 
undersökningen har därför insamlats bland olika arbetslag för grundskolans senare 
år, på skolor i den aktuella kommunen. Innan datainsamlingen kunde påbörjas 
skickades ett informationsbrev ut till samtliga arbetslag på samtliga skolor som 
bedriver undervisning för grundskolans senare år. Kontakten sköttes via e-post och 
informationen skickades i de flesta fall till arbetslagsledaren i respektive arbetslag. I 
de fall där arbetslagsledare inte gick att finna kontaktades istället en eller flera lärare 
i arbetslaget, alternativt skolans rektor. I detta inledande mail informerades 
arbetslagen bland annat om undersökningens syfte, upplägg, användningsområde 
och sekretess (se bilaga 1).  Arbetslagen, eller den/de aktuella läraren/lärarna, 
ombads också ta ställning till om de var intresserade av att delta i denna under-
sökning och meddela sitt ställningstagande så fort som möjligt.  
 

4.2  Datainsamlingsmetod 
Då informationsbrevet hade sänds ut till de för undersökningen intressanta skolorna 
sammanställdes en enkät med 25 frågor som syftade till att ge ett dataunderlag för 
besvarandet av undersökningens forskningsfrågor. Denna enkät skickades sedan på 
en pilotundersökning till ett arbetslag på en högstadieskola i en annan kommun än 
den som sedan skulle ingå i studien, för att frågornas tydlighet och relevans skulle 
försäkras.  Efter kommentarer från pilotundersökningens respondenter ändrades 
sedan enkäten något, innan den printades i sin färdigställda form (se bilaga 2).   
  
De arbetslag som tackade ja till att ställa upp i enkätundersökningen fick sedan en 
enkät postad till sig. I detta brev ingick enkäten med ett informerande försättsblad 
(se bilaga 3), samt ett färdigfrankerat svarskuvert. Det sistnämnda för att return-
erandet av enkäten skulle gå så smidigt som möjligt för respondenterna.  
 
För att en meningsfull analys utifrån de för undersökningen ställda forsknings-
frågorna, skulle kunna genomföras, krävdes att den data som insamlades var i en 
form av standardiserade svar från identiska frågor. Vid sådana tillfällen, skriver 
Denscombe (2006), är skriftliga frågeformulär, exempelvis postenkäter, mycket 
användbara. Denscombe anger också att denna typ av datainsamling är produktiv om 
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informationen som efterfrågas är relativt okomplicerad, om det är ett större antal 
respondenter som befinner sig på flera olika platser samt om respondenterna har 
fysisk och psykisk möjlighet att läsa, förstå och svara på frågorna. Då detta stämmer 
både för datan och för respondenterna i denna undersökning valdes postenkäter som 
metod för datainsamlingen.  
 
Den enkät som skickades ut till respondenterna (bilaga 2) var av den typ som Stukát 
(2005) kallar strukturerat frågeformulär. Detta innebär att frågorna som ställdes 
hade fasta svarsalternativ där respondenterna fick kryssa i det eller de alternativ som 
stämde på den sex- och samlevnadsundervisning som de genomför i sina arbetslag. 
Svarsalternativen angavs i en mängd, och formulerades på ett sätt, att de skulle täcka 
in de flesta av de olika typer av undervisning som kan finnas bland arbetslagen. 
Eftersom detta dock kan vara svårt att garantera lämnades, på de frågor där det fanns 
behov av det, ett öppet svarsalternativ där respondenterna själva fick fylla i ett saknat 
eller kompletterande alternativ. Detta, menar Stukát, är många gånger lämpligt i 
denna typ av frågeformulär. Att använda ett strukturerat frågeformulär med fasta 
frågor och svarsalternativ ger svar som är enkla att göra jämförande studier på 
(Denscombe 2006). Då en jämförelse mellan undervisningen i arbetslagen till viss del 
är det som undersökningen syftar till, enligt forskningsfrågorna, är denna typ av 
frågeformulär ett bra alternativ.  
 
I slutet av frågeformuläret lämnades en helt öppen fråga där respondenterna fick fylla 
i övriga uppgifter eller kommentarer som de kände kunde vara relevanta för 
undersökningen. Detta är också något som rekommenderas av Stukát (2005). Det 
finns en viss risk att ett sådant öppet kommentarsfält lämnas tomt av respon-
denterna, då de inte har ork eller lust att fundera över vad som skulle kunna vara 
övrig relevant information. Då respondenterna i denna undersökning dock är 
skolpersonal som genomför undervisning i sex- och samlevnad, är det troligt att de 
reagerat om deras undervisning rör något som inte tidigare kommit fram i enkäten, 
och att de därmed också skriver ner detta under övriga kommentarer. 
 
Datainsamling genom frågeformulär valdes framför genomförandet av observationer 
eller intervjuer. Observationer hade kunnat vara en bra metod för att ta reda på hur 
sex- och samlevnadsundervisning genomförs, då det är en metod som är lämplig ”när 
man vill ta reda på vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör” 
(Stukát 2005:49). Dock kräver observationer att undervisningen sker under den 
tidpunk som undersökningen genomförs. Då denna undersökning rör ett större antal 
skolor och arbetslag är detta en situation som är svår att få till stånd, varför 
observationer som metod valdes bort. Insamling av data genom observationer skulle 
också vara alltför tidskrävande och analysen av datan skulle bli för omfattande. Av 
samma anledningar valdes intervjumetoden bort för insamling av datan från 
arbetslagen, då både insamlande och transkribering av material vid intervjuer är 
mycket tidskrävande (Stukát 2005).  För att ge svar åt undersökningens forsknings-
frågor krävdes också datainsamling från ett större antal respondenter, och inte 
väldigt djupgående information från varje respondent. Vid sådana tillfällen lämpar 
sig intervjuer inte heller särskilt bra som metod (Denscombe 2006). 
 

4.3 Etik 
Det informationsbrev (se bilaga 1) som inför datainsamlingen skickades till samtliga 
arbetslag på de skolor som i den aktuella kommunen bedriver undervisning mot 
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grundskolans senare år, utgjorde ett missivbrev för undersökningen. I brevet infor-
merades om undersökningens syfte och utformning. Att särskilda hänvisningar till 
skolor eller arbetslag inte skulle framkomma, i undersökningsrapporten, försäkrades. 
Arbetslagen informerades också om enkäternas konfidentialitet och vilka berörda 
personer som skulle ha tillgång till enskilda enkäter. Information om att arbetet 
skulle publiceras i databasen DIVA framgick också i brevet, liksom att deltagande var 
frivilligt.  

5. Resultat 
I den aktuella kommunen finns 11 skolor som bedriver undervisning i grundskolans 
senare år. Samtliga skolor tillfrågades om att medverka i enkätundersökningen och 
åtta av dessa skolor accepterade. I några av skolorna ställde flera arbetslag upp som 
respondenter, vilket gjorde att undersökningsunderlaget bestod av 11 enkäter.  
 
De flesta av enkätens frågor tillät att respondenterna kryssade i flera alternativ. 
Procentsatserna anger det antal respondenter som kryssat i ett visst alternativ på en 
fråga, och i de fall där en respondent angett flera alternativ framgår det alltså ej i 
tabellerna. I de fall där detta är intressant tydliggörs det i texten. 
 
I resultaten över de frågor där respondenterna endast fick ange ett alternativ kan den 
totala procentsatsen ibland något understiga 100 %, trots att samtliga respondenter 
svarat på frågan. Detta syns exempelvis i tabell 6 och beror på att procentsatserna 
avrundats till heltal. 
 
Tabeller över samtliga svarsresultat finns i bilaga 4. 
 

5.1 Planering och upplägg 
Av enkätundersökningen framgick att det i 91 % av fallen var arbetslagets biologi-
lärare som ansvarade för att undervisning inom området sex- och samlevnad genom-
fördes (se tabell 1). I 64 % av dessa var det enbart biologiläraren som drev denna 
fråga, medan det i 27 % var biologilärare i samråd med annan personal. Inget av 
arbetslagen i undersökningen angav rektor som drivande i denna fråga. 
 
Tabell 1 – Personal som ser till att undervisning genomförs  

Personal  Antal (%) 

Rektor 0 

Arbetslagsledare 9 

Hela arbetslaget tillsammans 18 

Biologilärare 91 

Samhällskunskapslärare 18 

Annan 9 

 
Kategorin ”Annan” i tabell 1 specificerades som svenskaläraren i arbetslaget och 
angavs som delaktigt ansvarig för att se till att sex- och samlevnadsundervisning 
genomförs. 
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Ansvaret att se till att undervisning i sex- och samlevnad genomförs i de undersökta 
arbetslagen ligger, som tabell 1 visar, främst på biologiläraren. Denne eller dessa är 
också de som i första hand genomför undervisningen inom detta område, vilket 
framgår av tabell 2. 
 
Tabell 2 – Personal som genomför undervisning 
Personal Antal (%) 

% 

Biologilärare 100 

Samhällskunskapslärare 27 

Klassföreståndare 9 

Kurator 18 

Skolsköterska 0 

Extern Föreläsare 9 

Annan 18 

 
I samtliga av de responderande arbetslagen deltog biologiläraren i undervisningen i 
sex och samlevnad. I 45 % av fallen var det endast biologiläraren som genomförde 
undervisning inom detta område, medan även andra personer genomförde under-
visning i de övriga 55 % av arbetslagen. Extern föreläsare som är delaktig i genom-
förandet av undervisningen utgjordes av personal från ungdomsmottagningen. 
”Annan” personal som framkommer i tabell 2 angavs i båda fallen vara arbetslagets 
lärare i svenska. 
 
 Av sammanställningen från de inkomna enkäterna framgick att det vanligaste 
upplägget på undervisningen i sex- och samlevnad är att undervisningen sker i ämnet 
biologi, 10-20 timmar koncentrerat under några veckor i årskurs åtta. 64 % av 
respondenterna angav att undervisningen enbart genomförs i skolämnet biologi. De 
övriga respondenterna angav att undervisning även genomförs i samhällskunskapen, 
på temadagar eller ämnesövergripande. De ämnen som ingick i den ämnes-
övergripande undervisningen angavs hos två respondenter vara svenska, samhälls-
orienterade ämnen och naturorienterade ämnen. En respondent angav att ämnes-
övergripande arbetssätt användes mellan svenska och biologi.  
 
På frågan angående i vilken årskurs undervisningen genomförs svarade 100 % av 
respondenterna att sex- och samlevnadsundervisning genomförs i årskurs 8. 18 % 
angav att undervisning dessutom genomförs i årskurs 6, och 9 % att det, förutom i 
årskurs 8,  även genomförs i årskurs 9. 
 
82 % av respondenterna genomför sex- och samlevnadsundervisning med eleverna 
koncentrerat under ett antal veckor. Av dessa är 36 % enbart i årskurs 8 och 18 % i 
både årskurs 6 och 8. 27 % av respondenterna har angett att de genomför sex- och 
samlevnadsundervisningen koncentrerat under ett antal veckor i årskurs 8, samt 
återkommande under högstadieåren. Av de 18 % respondenter som inte genomförde 
undervisningen koncentrerat under ett antal veckor angav 9 % att undervisningen 
sker återkommande under en termin i årskurs 8, och 9 % att det inte kunde 
specificeras då upplägget ser olika ut från år till år, men att undervisningen genom-
förs i årskurserna 8 och 9.  
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Som framgår av tabell 3 angav majoriteten av respondenterna att varje elev har 
mellan 10 och 20 lektionstimmar av sex- och samlevnadsundervisning under 
högstadieåren. En av respondenterna svarade på denna fråga att det var svårt att 
specificera, då det kunde variera mellan årskullarna.  
 
Tabell 3 – Antal lektionstimmar i sex- och samlevnad per elev under högstadieåren 

 
 
 
 
 
 
 

 
I enkäten ställdes ett antal frågor om gruppindelningar i undervisningen (fråga 12-15, 
se bilaga 2). Dessa frågor gällde dels storleken på grupperna, och dels om pojkar och 
flickor skiljdes åt i undervisningen. Av dessa frågor framgick att undervisningen 
genomfördes i grupper som varken var små eller stora, utan höll sig i storlekar mellan 
halvklass och helklass, se tabell 4.  
 
Tabell 4 – Gruppstorlekar i sex och samlevnadsundervisningen 

Gruppstorlek Antal (%) 

Grupper mindre än halvklass 0 

Halvklass 36 

Grupper mindre än helklass, men större än halvklass 36 

Helklass 73 

Grupper större än helklass 0 

 
27 % av respondenterna angav att undervisningen i sex- och samlevnad enbart sker i 
helklass, och 27 % angav att undervisningen enbart sker i grupper som är mindre än 
helklass, men större än halvklass. De återstående respondenterna svarade att 
undervisningen delvis sker i helklass, och delvis i mindre grupper. En av respon-
denterna ur den senare gruppen kommenterade också att det kan vara olika från år 
till år beroende på hur man väljer att arbeta med området.  
 
Enkätens frågor om gruppindelningar berörde också om flickor och pojkar har 
sexualundervisning tillsammans, och här var en ganska jämn fördelning mellan de 
jakande och nekande svaren. 45 % av respondenterna angav att de olika könen aldrig 
är separerade i sex- och samlevnadsundervisningen, och 55 % angav att de alltid (9 
%) eller delvis (45 %) är separerade. De respondenter som angav att separerad 
undervisning förekom svarade också på frågor om vilken typ av personal som 
undervisade i de olika grupperna vid dessa tillfällen. Personalen angavs i olika 
kategorier som syftade bland annat på kön och utbildning (se tabell 5).  
 

  

Lektionstimmar Antal (%) 

1-5 timmar 0 

5-10 timmar 9 

10-20 timmar 64 

mer än 20 timmar 18 
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Tabell 5 – Personal som undervisar könsseparerade grupper 

Personal Undervisning i flickgruppen (%) Undervisning i Pojkgruppen (%) 

Klassföreståndare oavsett kön 0 0 

Lärare i ämnet, oavsett kön 27 27 

Kvinnlig lärare i ämnet 27 27 

Manlig lärare i ämnet 0 9 

Kvinnlig personal med god kontakt  
med eleverna av det aktuella könet 

9 9 

Manlig personal med god kontakt  
med eleverna av det aktuella könet 

0 0 

Kvinna från extern verksamhet 0 0 

Man från extern verksamhet 0 0 

Annan personal 0 0 

 
Av dessa enkäter framgick tydligt att det oftast inte görs någon åtskillnad mellan vem 
som undervisar pojkar och vem som undervisar flickor. På alla enkäter utom en var 
samma typ av personal ikryssad som ansvarig för pojkgrupper, som ansvarig för 
flickgrupper. Den enkät som skiljde sig från mängden hade angett att man försöker 
hitta en manlig lärare i ämnet som kan undervisa pojkgruppen vid de separerade 
tillfällena, men annars så är det en kvinnlig lärare i ämnet, precis som för flickorna. 
Som framgår av tabell 5 var det 27 % av respondenterna som angav att det var en 
kvinnlig ämneslärare som undervisade både pojkgruppen och flickgruppen. 27 % 
angav att det var ämnesläraren som undervisade, oavsett vilket kön denna lärare för 
tillfället hade. Av dessa 27 % var den 9 % som angav att det, i både pojk- och flick-
gruppen, även fanns med en kvinnlig personal med god kontakt med eleverna.   
 
De 45 % av respondenterna som angav att flickorna och pojkarna delvis hade skild 
sex- och samlevnadsundervisning ombads också specificera vid vilka tillfällen man 
valde att skilja könen åt. Svaren som framkom var att man väljer att ha vissa 
diskussioner, frågestunder och övningar i skiljda grupper, när det kan komma att 
”diskuteras ’känsliga’ saker” (citat från en enkät). En av respondenterna angav också 
att man i början av arbetsområdet undervisar i enkönade grupper, och två 
respondenter angav att eleverna delvis själva får avgöra när de vill undervisas i 
enkönade grupper. 
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5.2 Undervisningens innehåll 
 I enkätundersökningen fick respondenterna ange ifall de samarbetade med någon 
extern verksamhet inom sex- och samlevnadsundervisningen. Endast en av 
respondenterna angav att inget samarbete förekom. Av de resterande enkäterna 
visade det sig att samtliga hade ett samarbete med ungdomsmottagningen, som kom 
till uttryck genom att eleverna fick besöka ungdomsmottagningen, eller att personal 
från ungdomsmottagningen besökte skolan. Andra verksamheter som det sam-
arbetades med var RFSU (genom att man använde sig av deras hemsida) och RFSL 
(genom hemsidan och att personal från förbundet kom på besök). Samarbetet med 
RFSU, RFSL och ungdomsmottagningen, i samband med sex- och samlevnads-
undervisning, visade sig också i att många av respondenterna använde sig av deras 
material i undervisningen. Alla dessa tre verksamheter, samt adlongruppen, angavs 
som externa verksamheter vilkas material användes i undervisningen. Som framgår 
av figur 1 så utnyttjas många olika slags material i sex- och samlevnadsunder-
visningen. Vanligast visade sig vara läroböcker och elevernas egna frågor, men även 
film, tv och internet används flitigt. Bland filmer och tv-program föredrogs sådana 
som var producerade för utbildning, framför de som producerats för nöjesbranschen. 
Den respondent som kryssade i ”annat” angav att ett häfte (Steget) med diverse 
övningar användes i undervisningen.  
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Figur 1 - Procentuell fördelning av undervisningsmaterial
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På vilket sätt man väljer att undervisa i sex- och samlevnad, vilka undervisnings-
metoder som används, visade sig, genom enkätundersökningen, vara ganska lika 
mellan de olika skolorna och arbetslagen (se figur 2). Samtliga respondenter angav 
att diskussioner används i undervisningen, och även föreläsningar och självstudier 
hamnade väldigt högt. Värderingsövningar och grupparbeten visade sig också vara 
vanliga undervisningsmetoder inom området sex- och samlevnad. Mindre vanligt är 
användandet av rollspel, vilket endast 18 % av respondenterna angav att man 
utnyttjar. De respondenter som kryssade i alternativet annat angav smågrupps-
diskussioner och laborationer som undervisningsmetoder.   
 
 

 
 
 
Figur 3 visar den procentuella fördelningen av vad man väljer att ta upp i sex- och 
samlevnadsundervisningen i de responderande arbetslagen. Diagrammet visar tydligt 
att det finns ett antal områden som samtliga respondenter tar upp med sina elever, 
nämligen större delen av de biologiska aspekterna, samt kärlek och relationer. Sådant 
som visade sig vara mindre vanligt att ta upp i undervisningen var sexuella 
hjälpmedel (”sexleksaker”) och sexuella praktiker (olika typer av ”ismer” och ”filier”). 
De samhällssociala ämnesområdena, HBTQ och jämställdhet, samt heteronormen 
och könsroller, angavs ingå i undervisningen hos 64 % respektive 73 % av de 
responderande arbetslagen. En respondent kryssade i alternativet ”annat” och angav 
att undervisningen även berör området incest.  
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

F
ö

re
lä

sn
in

g
a

r

D
is

k
u

ss
io

n
er

V
ä

rd
er

in
g

sö
v

n
in

g
a

r

R
o

ll
sp

el

S
jä

lv
st

u
d

ie
r

G
ru

p
p

a
rb

et
en

A
n

n
a

t

Figur 2 - Procentuell fördelning över undervisningmetoderna                  
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5.3 Påverkan och reflektion 
Som framgick av tabell 1 och 2 (se 5.1) låg initiativtagande och ansvaret för 
undervisningen i sex- och samlevnad till största delen på biologiläraren i de 
responderande arbetslagen. Enkäten berörde också vilket inflytande eleverna själva, 
samt hemmen, har i denna undervisning. Hos 18 % av de responderande arbetslagen 
har eleverna inte alls har någon möjlighet att påverka sex- och samlevnads-
undervisningen. De resterande 82 % angav att eleverna har möjlighet att påverka 
undervisningens upplägg och av dessa angav 45 % att eleverna dessutom kan påverka 
undervisningens innehåll. Ingen av respondenterna angav att eleverna hade 
möjlighet att påverka vem som skulle undervisa dem inom detta område. 
 
Hemmens inflytande i sex- och samlevnadsundervisningen visade sig, genom 
enkätundersökningen, vara liten. 55 % av respondenterna angav att föräldrar inte alls 
har någon möjlighet att påverka denna undervisning, och de resterande 45 % angav 
att man aldrig har reflekterat över detta, och därför inte vet. 27 % av respondenterna 
angav också att ingen hänsyn tas till elever av religiösa eller etniska skäl i samband 
med sex- och samlevnadsundervisningen, och 64 % angav i denna fråga att sådana 
situationer ännu inte har uppkommit i undervisningen. Endast en respondent angav 
att viss hänsyn tas till elever av religiösa eller etniska skäl, och detta specificerades 
som ”förhållningssättet till homosexualitet” (citat från respondent) 
 
Som framgår av tabell 6 angav 63 % av respondenterna att sex- och samlevnads-
undervisningen utvärderas i arbetslaget, och i 18 % av dessa fall utvärderas under-
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visningen av både lärare och elever. 36 % av respondenterna angav att ingen ut-
värdering genomförs.  
 
Tabell 6 – Genomförande av utvärdering av sex- och samlevnadsundervisningen 

 
 
 
 
 
 
 

 
Enkätens sista kryss-fråga (fråga 24, se bilaga 2) gällde huruvida respondenterna 
ansåg att det fanns behov av att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen i 
arbetslaget. På denna fråga fanns ett bortfall från en respondent, men i övrigt var 
åsikterna delade. 55 % av respondenterna ansåg att det fanns behov av att utveckla 
undervisningen, medan 36 % ansåg att ett sådant behov inte existerade.  
 

5.4 Övriga kommentarer från respondenterna 
På enkätens sista fråga fick respondenterna utrymme att skriva övriga kommentarer 
om undervisningen i sex- och samlevnad. Här kommenterade en av respondenterna 
att man både inom sex- och samlevnad, samt inom andra ämnesövergripande teman, 
saknade den styrning från rektor som enligt Lpo 94 skall finnas. Även uppföljning av 
undervisningen saknades.  
 
En respondent kommenterade att det saknades någon att diskutera undervisningen 
med, då respondenten var den enda biologiläraren i arbetslaget. En liknande 
kommentar gav av en annan respondent som skrev; ”Jag är den enda i arbetslaget 
som har biologi, och det är där sex- och samlevnaden ingår” (Citat från respondent). 
 
På en av de insamlade enkäterna återfanns en kommentar om hur sex- och 
samlevnadsundervisningen för tillfället höll på att utvecklas. På den aktuella skolan 
hade en arbetsgrupp tillsatts för att ta fram ett bra arbetsmaterial, inom sex- och 
samlevnad, som skulle komma skolans alla arbetslag till godo. Det arbetades också 
med att utveckla anpassad sexualundervisning för högstadiets alla årskurser, samt att 
försöka implementera sexualundervisningen redan på mellanstadiet.  

6. Diskussion 
Nedan följer min diskussion kring rapportens olika delar. 

6.1 Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer rapportens metod att diskuteras. 

6.1.1 Studiepopulation 
Valet att genomföra undersökningen bland skolor som bedriver undervisning i 
grundskolans senare år gjordes delvis därför att det är en av de skolformer jag själv 
kan bedriva undervisning i, efter avslutad examen, och forskning kring undervisning i 
denna skolform kändes därför personligt meningsfull. Dock gjordes valet också efter 
personliga och allmänna erfarenheter av att större delen av den undervisning som 
sker inom området sex- och samlevnad, sker under grundskolans senare år.  

Utvärderas Antal (%) 

Ja, av elever 27 

Ja, av lärare 18 

Ja, av elever och lärare 18 

Nej 36 
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Begränsningen av undersökningen till en kommun gjordes av tidsmässiga och 
omfattningsmässiga skäl, för att undersökningen skulle bli hanterbar för mig som 
ensam forskare under den tid jag hade till mitt förfogande.  
 
Informationsbrev och förfrågan om deltagande i undersökningen skickades till 
samtliga arbetslag på samtliga skolor, i den aktuella kommunen, som bedriver 
undervisning för grundskolans senare år. 11 arbetslag valde att delta i under-
sökningen vilket gjorde att 8 av skolorna i kommunen, som bedriver undervisning 
mot grundskolans senare år, finns representerade i undersökningen. Även om det 
totala antalet arbetslag på skolorna är betydligt fler än 11, och antalet svar därför 
hade önskats vara större, ser jag det som positivt att större delen av kommunens 
skolor valde att medverka i undersökningen. Samtliga av de friskolor som bedriver 
undervisning mot grundskolans senare år i den aktuella kommunen ingick i den 
grupp skolor som valde att inte delta i undersökningen. Min åsikt är därför att 
resultatet kan anses representativt för sex- och samlevnadsundervisningen i 
kommunens kommunala skolor.  
 

6.1.2 Datainsamlingsmetod 
Valet av datainsamlingsmetod gjordes baserat på den studiepopulation som 
tillfrågades om deltagande i undersökningen. På grund av storleken på denna grupp 
valdes både intervju och observation bort som alternativ till datainsamlingsmetod. 
Då jämförelse mellan respondenternas svar utgjorde en del av undersökningens syfte 
fanns också krav på standardiserade svar från identiska frågor, vilket gjorde 
frågeformulär till en bra val som insamlingsmetod.  
 
I den genomförda undersökningen blev studiepopulationen inte så stor som först var 
beräknat, men den var dock ändå tillräckligt stor för att jag som ensam forskare inte 
skulle ha den tidsmässiga möjligheten genomföra intervjuer eller observationer. 
Användningen av frågeformulär som datainsamlingsmetod var därför, anser jag, den 
mest effektiva metoden för denna undersökning.  
 
Frågeformuläret sammanställdes baserat på undersökningens frågeställningar och 
tidigare forskning inom området sex- och samlevnadsundervisning. Den färdigställda 
enkäten skickades sedan på pilotundersökning till lärare på en skola i en annan 
kommun, som fick ge kommentarer på enkätens utformning. De kommentarer som 
framkom i och med pilotundersökningen var att det på vissa frågor saknades möjliga 
svarsalternativ. Dels påpekades att många ”högstadieskolor” idag inkluderar 
årskurserna 6 till och med 9 (enkätfråga 7) och att undervisning många gånger kan 
genomföras i grupper av annan storlek än halvklass och helklass (enkätfråga 12). 
Dessa kommentarer ledde till att fler svarsalternativ angavs på de aktuella frågorna 
innan enkäten skickades till respondenterna (se bilaga 2).  
 
I efterhand upptäcktes en felhänvisning i frågeformuläret. Detta berör fråga 2 
(”Bedriver arbetslaget sex- och samlevnadsundervisning?”), där alternativet ”nej” 
hänvisar respondenterna till fråga 22. Här skulle respondenterna istället hänvisas till 
fråga 24, som berör behovet av att utveckla denna typ av undervisning. Dock visade 
det sig att samtliga arbetslag som valde att delta i undersökningen bedrev sex- och 
samlevnadsundervisning, och att felhänvisningen i fråga 2 därmed inte hade någon 
inverkan på enkätens resultat.  
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Kontakten med de tillfrågade skolorna och arbetslagen valdes att göras genom e-post 
till arbetslagsledare eller rektor. På detta sätt kunde ett informationsbrev formuleras 
så att samtliga tillfrågade personer fick samma information. Brevet skickades till 
arbetslagsledaren för att denne skulle kunna föra vidare informationen till rätt 
personal, beroende på hur man valt att arbeta med sex- och samlevnadsundervisning 
i arbetslaget. I de fall där namn eller e-postadress till en arbetslagsledare inte gick att 
finna skickades informationsbrevet istället till rektor som ombads föra informationen 
vidare. I de flesta fall fungerade denna kontaktväg bra och den personal som 
undervisade i sexualkunskap i arbetslaget fick ta del av informationen och kunde 
tacka antingen ja eller nej på att delta i undersökningen. I vissa fall fungerade 
kontakten mindre bra, vilket ledde till att informationsbrevet skickades ut till flertalet 
personal i de aktuella arbetslagen. I vissa fall, då varken positiva eller negativa svar 
inkom från de tillfrågade arbetslagen valde jag som forskare att ta mig till de aktuella 
skolorna och personligen fråga om arbetslaget kunde tänka sig att delta i 
undersökningen. Denna metod visade sig oftast vara mycket effektiv. Att ta sig tiden 
att åka runt till skolorna i den aktuella kommunen för att personligen tillfråga 
arbetslagen om deltagande i undersökningen hade därför antagligen varit en bättre 
metod för att få ett större antal respondenter.  
 
Enkäten valdes att skickas ut till de deltagande arbetslagen via post, där ett 
färdigfrankerat svarskuvert bifogades. Denna metod valdes just därför att enkäten på 
ett enkelt sätt skulle kunna återföras till mig, utan någon kostnad för deltagarna. 
Denna metod ledde till vissa fördröjningar, vid returnerandet av enkäterna, vilket 
gjorde att påminnelsemail fick sändas ut till vissa av respondenterna. För att komma 
förbi detta problem hade en bättre metod varit att utveckla en elektronisk enkät där 
respondenterna kunnat svara direkt på datorn och resultatet omedelbart kommit 
forskaren till godo via internet. Detta verktyg kunde dock inte användas på grund av 
bristande kunskaper hos mig som forskare.  

6.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer rapportens resultat att diskuteras. 

6.2.1 Undervisning i den aktuella kommunen 
Nedan följer en diskussion som berör undervisningen i de deltagande arbetslagen, i 
förhållande till varandra.  

6.2.1.1 Undervisningens planering och upplägg 
Av resultaten framgår att likheterna i sex- och samlevnadsundervisning i den aktuella 
kommunen är större än skillnaderna. Planering och genomförande av denna typ av 
undervisning ligger främst på biologilärares ansvar, vilket visar att sex- och 
samlevnad främst ses som ett naturvetenskapligt område. Undervisningen visade sig 
också genomföras främst inom ämnet biologi, och i de fall där andra skolämnen 
engagerades var det samhällskunskapen som berördes, eller så arbetade man 
ämnesövergripande mellan svenska och biologi eller mellan svenska, natur-
orienterade ämnen och samhällsorienterade ämnen. Att samhällsorienterade ämnen 
angavs istället för samhällskunskap hos två av respondenterna kan visa på en större 
omfattning, då både religion, historia, geografi och samhällskunskap ligger under 
benämningen SO. Dock skall tas i beräkning att båda dessa respondenter istället för 
”biologi” angav ”NO”, där kemi och fysik också ingår – två ämnen som kan anses ha 
föga koppling till sexualitet och samlevnad.   
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De responderande arbetslagen var också överens om att rektorn inte hade någon som 
helst del i ansvaret för att sex- och samlevnadsundervisning genomfördes, trots att 
läroplanen specifikt uttrycker att ämnesövergripande arbetsområden så som 
exempelvis sex och samlevnad ligger på rektors ansvar (Lpo94). En av respon-
denterna kommenterade också specifikt att styrning uppifrån saknades inom detta 
arbetsområde. Vetskapen bland lärarna om rektors del i ansvaret för denna typ av 
undervisning är en fråga som vore intressant att diskutera. I arbetslag där lärarna 
arbetar mycket i sina enskilda ämnen kan det antagligen lätt bli så att 
sexualundervisning hamnar inom biologin, då det endast är i kursplanen för biologi 
som de sexuella frågorna specifikt anges. Om rektors ansvar för ett ämnes-
övergripande arbetssätt inte är känt eller lyfts fram kan sådana arbetsmetoder lätt 
försvinna i vissa arbetslag.  
 
Det fanns också stora likheter i när undervisning inom detta arbetsområde 
genomfördes i de olika arbetslagen. Årskurs åtta är den absolut vanligaste årskursen 
att genomföra undervisning, och större delen av skolorna genomför undervisning 
endast i denna årskurs. Eftersom detta dock var en undersökning som enbart berörde 
grundskolans senare år, framgår det inte om denna typ av undervisning berörs i 
grundskolans tidigare år också. Då mognadsgraden för elever i högstadieåldern är 
mycket varierad (Centerwall 1995) finns dock risker med att denna typ av 
undervisning endast ligger i en årskurs. Ungdomar som tidigt kommit in i puberteten 
kanske redan har ett sexuellt aktivt liv i årskurs åtta, och dessa elever skulle därför 
behöva sex- och samlevnadsundervisning i tidigare årskurser. På motsatt sätt finns 
ungdomar med sen pubertal utveckling, hos vilka denna typ av undervisning inte ger 
någon effekt i årskurs åtta. Dessa ungdomar skulle därmed behöva undervisning 
inom området i senare årskurser. På grund av den stora mognadsvariationen hos 
eleverna, och på grund av nya funderingar som uppkommer hos ungdomarna 
allteftersom de växer upp, anser jag att sex- och samlevnad bör vara ett ämne som 
arbetas med återkommande under alla högstadieåren. Detta alternativ var det endast 
tre av respondenterna som kryssade i enkätundersökningen, vilket visar på att den 
tiden inte läggs på detta arbetsområde i skolorna i den aktuella kommunen.  
Enkätundersökningen visar också på att i majoriteten av de tillfrågade arbetslagen 
har eleverna totalt 10-20 timmars undervisning i sex- och samlevnad under 
högstadieåren, vilket inte motsvarar mer än 2-3 heldagar.  
 
Angående gruppstorlekar man har när man arbetar med sex- och samlevnad visade 
det sig att variationerna inte var så stora i den aktuella kommunen. Grupperna höll 
sig i storlekar mellan halvklass och helklass i samtliga arbetslag, vilket jag tror är 
något som är vanligt oavsett vilket ämne eller arbetsområde det rör sig om i 
grundskolans senare år. Ungefär hälften av respondenterna (55 %) angav att 
grupperna är lika stora genom hela sex- och samlevnadsundervisningen, medan 
resten (45 %) angav att man varierar mellan helklass och mindre grupper. Det var 
dock ingen av respondenterna som angav att man någon gång arbetar med grupper 
som är mindre än halvklass. Detta kan jag som forskare tänka mig beror framför allt 
på personalbrist. Att delvis arbeta i små grupper är något som många lärare, enligt 
min erfarenhet, skulle vilja kunna göra men detta är oftast inte möjligt på grund av 
brist på både personal och utrymme.  
 
På frågan om pojkar och flickor har sex- och samlevnadsundervisning tillsammans 
gick svaren isär med en ungefär jämn fördelning mellan skolorna i kommunen. Hos 
45 % av de responderande arbetslagen fanns ingen uppdelning mellan flickor och 
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pojkar i undervisningen, mellan det i de flesta andra fall förekom enkönade grupper i 
vissa av undervisningens inslag. En respondent angav att undervisningen endast 
förekommer i enkönade grupper. Då ingen av respondenterna hade angett att man 
arbetade i undervisningsgrupper som är mindre än halvklass antages att enkönade 
grupper räknas som halvklass, oberoende av klassens könsfördelning.  
 
I de arbetslag där enkönade undervisningsgrupper förekom fanns variationer på 
vilken typ av lärare som undervisade i dessa grupper. Enligheten var dock stor mellan 
arbetslagen att undervisande personal var samma i flickgruppen och i pojkgruppen. I 
nästan samtliga av dessa arbetslag var undervisande lärare dessutom kvinna, varesig 
undervisningen skedde i en grupp med enbart flickor eller i en grupp med enbart 
pojkar. Endast ett av de responderande arbetslagen angav att man försöker hitta en 
manlig lärare i ämnet som kan undervisa pojkarna när grupperna är könsfördelade, 
men om detta inte skulle gå så angav även detta arbetslag att det är en kvinnlig lärare 
i ämnet som undervisar både pojkar och flickor. Detta mycket entydiga resultat är 
något som jag som forskare anser mycket intressant. Då majoriteten av de som 
undervisar inom sex- och samlevnadsområdet enligt undersökningen är biologilärare 
kan detta resultat tyda på en sned könsfördelning mellan lärarna i detta ämne. Detta 
är inte helt omöjligt då biologi, enligt nationella utvärderingar från 90-talet, har visat 
sig vara ett ämne som har uppskattats mer av flickor än av pojkar (Skolverket 2004). 
Detta kan då också ha påverkat mot att majoriteten av de som undervisar i ämnet 
biologi idag är kvinnor. Dock framgick av enkäten att det inte är enbart biologiläraren 
i arbetslagen som är inblandad i sex- och samlevnadsundervisningen. Även lärare i 
SO och svenska undervisade i detta arbetsområde, och även klassföreståndare och 
kurator har visat sig delta. Att det var kvinnor som undervisar både pojkgrupper och 
flickgrupper i de arbetslag där det förekom enkönade grupper kan därför istället 
kanske bero på att kvinnor är mer benägna att engagera sig i undervisning i sex- och 
samlevnad. Dock framgår inte av enkäten hur könsfördelningen på lärarna ser ut i de 
arbetslag där man valt att inte låta eleverna undervisas i enkönade grupper. Detta 
skulle kunna tyda på att det är lättare för kvinnliga lärare att undervisa i detta ämne i 
en grupp med bara pojkar, än vad det är för en manlig lärare att undervisa en grupp 
med endast flickor, och att manliga lärare därför väljer att undvika enkönade 
undervisningsgrupper.  

6.2.1.2 Undervisningens genomförande och innehåll 
Respondenterna var också väldigt eniga vad gällde samarbete med externa 
verksamheter i undervisningen. Endast ett av de tillfrågade arbetslagen angav att 
man inte hade något sådant samarbete, och samtliga av de resterande arbetslagen 
angav att man hade samarbete med ungdomsmottagningen genom att man tog 
eleverna dit på studiebesök eller att personal från ungdomsmottagningen kom på 
besök till skolan. Endast en av respondenterna angav att man brukade få besök av 
representanter från RFSL, detta trots att RFSL sedan 1970 har sysslat med att 
informera skolklasser, och att en av förbundets lokalavdelningar finns i närheten 
(rfsl.se). 
 
I frågan om undervisningsmaterial var de responderande arbetslagen också relativt 
eniga. Samtliga arbetslag använde sig av läroböcker, oftast elevernas lärobok i 
biologi, samt något mediainslag i form av film eller tv-program. Alla arbetslag utom 
ett lät också elevernas frågor ligga till grund för undervisningen. Det var också tydligt 
att filmer föredrogs framför tv-program och att media som produceras i utbildnings-
syfte föredrogs framför media som producerats i underhållningssyfte. Frågan om 
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arbetsmetoder visade också på enighet från arbetslagen även om svarsresultaten, 
liksom angående undervisningsmaterialet, var varierat. Samtliga av arbetslagen 
använde sig av diskussioner i undervisningen, och föreläsningar, självstudier, 
värderingsövningar och grupparbeten hade alla höga svarsfrekvenser bland arbet-
slagen. Rollspel hamnade mycket lågt och endast två av arbetslagen använde sig av 
någon arbetsmetod som inte fanns som alternativ, vilket visade sig vara smågrupps-
diskussioner och laborationer.  
 
Innehållsmässigt var undervisningen i den aktuella kommunen mer varierad. Det 
som tydligt framgick var att det fanns åtta områden som 100 % av de responderande 
arbetslagen gick igenom i sex- och samlevnadsundervisningen, nämligen puberteten, 
fortplantning, onani, sexuellt överförbara sjukdomar, preventivmedel, abort, 
relationer och kärlek. Av de alternativ som fanns på enkäten hamnade ”sexuella 
hjälpmedel” och ”sexuella praktiker” på lägst svarsfrekvens på 27 % vardera, och 
endast en respondent angav något som inte fanns som kryssalternativ, nämligen 
incest. Samtliga alternativ förutom de senast nämnda fick dock höga svarsfrekvenser, 
på över 60 %. Dock finns det några förvånansvärda inslag. Exempelvis hamnade 
fysiologi på endast 91 % trots att både ”sexuallivets biologi” och ”den egna kroppens 
organ och organsystem” finns uttryckta i kursplanen för biologi i grundskolan 
(Skolverket 2000 a). Kärlek, sexualitet och samlevnad står också uttryckta i 
kursplanen som frågor som skall behandlas ”utifrån perspektivet att ta ansvar både 
för sig själv och andra”. Att HBTQ, heteronormen, jämställdhet och könsroller fick 
förhållandevis låga svarsfrekvenser är förvånansvärt i dagens samhälle, där dessa 
frågor ständigt är på tapeten. Att utelämna HBTQ ur undervisningen anser jag 
dessutom strider mot kursplanen i biologi där det står att eleven, beträffande 
kunskapens användning, skall;  
 

”kunna föra diskussioner om sexualitet och samlevnad och därvid visa respekt för andras 
ståndpunkter och för olika samlevnadsformer”  

 (Skolverket 2000 a) 

 
När detta resultat framkom i enkätanalysen fick jag som forskare en fundering om 
ifall förkortningen HBTQ, som är ett samlingsnamn för homo-, bi-, trans-, och 
queerpersoner, inte hade förståtts av respondenterna, och därför inte fyllts i. Men om 
så vore fallet borde detta på något vis ha framkommit under alternativet ”annat”, då 
dessa frågor är något som är mycket aktuellt idag.  
 
Enligt enkätundersökningens resultat anser större delen av de responderande 
arbetslagen att eleverna skall ha inflytande i sex- och samlevnadsundervisningen. 
Endast 18 % angav att eleverna inte har någon möjlighet alls att påverka under-
visningen. De resterande respondenterna angav alla att undervisningens upplägg är 
något som eleverna har möjlighet att påverka, det vill säga arbetsmetoder, 
redovisningssätt, tidsplanering, gruppindelningar osv. Däremot har eleverna inte alls 
någon möjlighet att påverka vilken lärare eller personal som skall undervisa dem i 
detta område. Detta tror jag har flera orsaker. Dels eftersom arbetsområdets 
ämnesövergripande karaktär inte verkar ha framgått fullt ut på de responderande 
skolorna, då rektors ansvar inte alls syns, är undervisningen antagligen bunden till 
den eller de lärare som undervisar i det eller de ämnen som berörs av under-
visningen. Dessa lärare är de som planerar undervisningen, och också de som 
genomför den. Endast en av de responderande skolorna hade, på frågorna om 
undervisning i enkönade grupper, angett att en personal med god kontakt med 
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eleverna deltog i denna typ av undervisning. Då sex- och samlevnad är ett känsligt 
ämne borde det ligga i personalens intresse att majoriteten av eleverna känner sig 
bekväma med den undervisande läraren. Att personal inte väljs utifrån detta 
kriterium tror jag till största delen har att göra med att extra personal inte finns 
tillgänglig på det sättet i skolorna. Ämnesläraren har lektionstid inplanerad vid dessa 
tillfällen, och undervisningen faller därmed på denne. Därmed inte sagt att 
ämnesläraren inte kan vara omtyckt och ha god kontakt med eleverna, men 
enkätresultatet visar tydligt att detta inte är något som tas i beaktande när 
undervisande personal skall utses. Om arbetsområdets ämnesövergripande karaktär 
hade framkommit på ett tydligare sätt genom rektors styrning hade förmodligen fler 
lärare och mer personal funnits tillgänglig för undervisning inom detta område, och 
eleverna hade kanske fått möjlighet att påverka vem som skulle genomföra 
undervisningen. Ungefär hälften (45 %) av de responderande arbetslagen angav att 
eleverna har möjlighet att påverka undervisningens innehåll. Detta anser jag är en 
ganska liten del, då sex och samlevnad är ett sådant intimt och personligt ämne. Dock 
framgick av enkätens fråga 21 (se bilaga 2) att 91 % av respondenterna använde 
elevernas egna frågor som undervisningsmaterial. Detta anser jag är ett sätt på vilket 
elevernas påverkan av undervisningens innehåll tydligt framkommer, varför jag anser 
att 91 % av respondenterna ger eleverna möjlighet att påverka undervisningens 
innehåll. Dock anser jag att det är mycket intressant att större delen av dessa 
respondenter inte anser elevernas frågor vara innehållspåverkande. En orsak till 
detta kan vara att ”frågestunder” är något som lärarna har planerat in i under-
visningen, och det ses därför som något som lärarna har beslutat och eleverna inte 
kan påverka.  

6.2.1.3 Inflytande i, och reflektion kring, undervisningen 
Beträffande hemmens inflytande i sex- och samlevnadsundervisningen var 
respondenterna mycket eniga, då ingen av dem angav att hemmen har inflytande. 55 
% angav att hemmen inte alls hade något inflytande, och 45 % angav att detta inte är 
något man har reflekterat över. Tyvärr framgick inte av enkäten om hemmen 
informeras om sex- och samlevnadsundervisningen genomförande, något som hade 
varit intressant att veta beträffande denna fråga. Dock anser jag att de 45 % av 
respondenter som inte har reflekterat över hemmens inflytande i denna undervisning 
inte heller borde ha informerat hemmen. Jag anser nämligen att ett utskick med 
information till målsman bör föregås av en medvetenhet om vad syftet med 
informationen är. Om man som lärare skickar ut information endast för att 
informera, och att hemmen därmed inte har något att påverka, eller om man skickar 
ut i syftet att få reaktioner tillbaka, är något jag anser att man i förväg bör ha 
reflekterat över. Enkätresultatet visade också att respondenterna var relativt eniga 
om huruvida hänsyn tas till elever av religiösa eller etniska skäl. Endast en 
respondent angav att viss hänsyn tas och det var angående förhållningssättet till 
homosexualitet. Mer specifikt vad denna hänsyn innebär framgick dessvärre inte ur 
respondentens svar, och jag som forskare frågar mig då om det innebär att vissa 
elever tillåts utebli ur vissa delar av HBTQ-undervisningen, eller om det innebär att 
kulturella skillnader betonas i undervisningen och att frågan lyfts till diskussion. 
Majoriteten av respondenterna angav att situationer kring hänsyn av etniska eller 
religiösa skäl inte har uppkommit i undervisningen, vilket jag som forskare anser kan 
ha en koppling till att man inte heller har reflekterat kring hemmens inflytande i 
denna undervisning. Genom att i större omfattning lyfta frågan mot målsmän skulle 
man antagligen få fler reaktioner. Dock anser jag inte att sådan hänsyn till elever bör 
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innefatta att undervisningens innehåll påverkas, utan snarare att man kan påverka 
exempelvis gruppindelningar och undervisningsmetoder.  
 
Angående utvärdering och utveckling av sex- och samlevnadsundervisningen var de 
responderande arbetslagen ganska splittrade. Även om majoriteten av arbetslagen 
angav att man genomförde utvärderingar av undervisningen angav endast 18 % att 
både lärare och elever deltog i denna utvärdering. För att kunna utveckla 
undervisning på ett bra sätt anser jag att både lärares och elevers åsikter bör 
framkomma i någon form av utvärdering. Dock var det endast 55 % av respond-
enterna i undersökningen som ansåg att det fanns behov av att utveckla under-
visningen i sex- och samlevnad. En respondent föll bort på denna fråga, men de 
övriga ansåg att det inte fanns något behov att utveckla undervisningen. En av 
respondenterna angav att det för tillfället inte fanns något sådant behov, vilket fick 
mig som forskare att undra om det för tillfället inte fanns behov eller om det inte 
fanns möjlighet. Enligt min åsikt finns det alltid ett behov av att utveckla under-
visningen, då den ska anpassas till elever, personal, tidpunkter osv. Därför anser jag 
också att det är mycket viktigt att utvärdering genomförs av både personal och elever. 

6.2.2 Undervisning i relation till forskning 
Nedan följer en diskussion kring kommunens sex- och samlevnadsundervisning i 
förhållande till den forskning som gjorts inom området.  

6.2.2.1 Planering och upplägg 
I undersökningen framgick tydligt att ansvaret för planering och genomförande av 
undervisning i sex- och samlevnad främst ligger på biologilärare i den aktuella 
kommunen. Detta stämmer väl överens med den forskning som tidigare gjorts på 
området. Rektorns ansvar för detta ämnesövergripande kunskapsområde, vilket 
tydligtgörs i Lpo 94, framkommer inte alls på skolorna i den aktuella kommunen, 
varför den ämnesövergripande karaktären många gånger faller bort. Eftersom det 
endast är i kursplanen för biologi (Skolverket 2000 a) som sexualundervisning finns 
uttryckt blir det lätt så att det är i ämnet biologi som sexualundervisningen ingår. 
Detta tydliggörs också genom undersökningen. RFSU menar i sitt sexualunder-
visningsprogram (RFSU 2004) att ämnet borde finnas med i flera kursplaner och att 
dess övergripande karaktär måste tydliggöras i läroplanen. Genom resultatet i min 
undersökning anser jag att det skulle kunna vara ett bra sätt för att flytta delar av 
sexualkunskapen ut från biologilektionerna. Harrisson (2000) beskriver också 
svårigheter med att undervisningen stannar hos naturvetenskapslärare. Detta, menar 
författaren, gör att de biologiska delarna får ett större fokus, och sociala aspekter 
skjuts åt sidan. Min enkätundersökning visade också på sådana tendenser, då de 
flesta av de delmoment i undervisningen som fick mycket höga svarsfrekvenser kan 
räknas som biologiska aspekter (se figur 3, 5.2 sid 14). Dock fick de allra flesta 
delmomenten svarsfrekvenser på högre än 60 %, vilket tyder på att sexualunder-
visningen i den aktuella kommunen i de flesta fall tar in andra aspekter än de 
biologiska. Enligt skolverkets nationella kvalitetsgranskning (skolverket 2000 b) är 
en god sexualundervisning sådan som är varierad, ämnesövergripande och har 
mångfald, och den aktuella kommunen klarar sig, enligt mig, i alla fall ganska väl på 
en mångfaldig undervisning.  
 
Av enkätundersökningen framgick att undervisning i sex- och samlevnad vanligtvis 
genomförs koncentrerat under ett antal veckor i årskurs åtta. Att använda sig av 
”temaveckor” är något som Centerwall (1995) anger är mycket vanligt vid denna typ 
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av undervisning i Sverige, men att det finns en stor risk att personalen efter dessa 
veckor känner att arbetsområdet är ”avverkat”. Författaren menar att arbetsområdet 
är så pass viktigt att det bör arbetas med mer kontinuerligt, och att det bör ingå mer i 
skolans vardag. I enkätundersökningen angav endast 27 % av respondenterna att sex- 
och samlevnad var ett arbetsområde som återkom under högstadieåren, och endast 
18 % angav att eleverna får mer än 20 timmar, av denna typ av undervisning, under 
hela högstadietiden.  

6.2.2.2 Metodik och innehåll 
Angående en varierad undervisning så skriver Windsdale et al. (2005) att 
naturvetenskapslärare ofta är mer motvilliga än andra att arbeta med innovativa 
arbetsmetoder, exempelvis rollspel, drama, simuleringar och lekar. Att sex- och 
samlevnadsundervisningen helt sköts av naturvetenskapslärare kan därmed påverka 
den varierade undervisningen negativt. I min undersökning framgick det också 
tydligt att mer innovativa arbetsmetoder var ovanligt i samband med sex- och 
samlevnadsundervisning. Diskussioner, föreläsningar och självstudier hamnade 
mycket högt på listan över arbetsmetoder, och värderingsövningar och grupparbeten 
kom inte långt efter. Att använda sig av diskussioner i sex- och samlevnads-
undervisningen är inte bara vanligt, utan också helt rätt enligt Centerwall (1995). 
Författaren menar att sexualundervisningen skall syfta till att låta eleverna ta 
ställning, utveckla värderingar och finna sig själva. Att tränas i respekt och hänsyn till 
andras åsikter är något som är viktigt inom detta område, och därför bör samtal och 
diskussioner stå i fokus i undervisningen. Detta visar arbetslagen i undersökningen, 
då ”diskussioner” fick en svarsfrekvens på 100 % i frågan om arbetsmetoder som 
används. Rollspel hamnade däremot mycket lågt, liksom ”övriga metoder”, och då de 
flesta arbetslagen använde biologilärare i sexualundervisningen så kan dessa anses 
bekräfta den teori som Windsdale et al. (2005) framställer. Dock fanns det arbetslag i 
min undersökning som använde sig av en mängd olika metoder i sex- och 
samlevnadsundervisningen vilket, enligt skolverket (2000 b), tyder på en god och rik 
undervisning inom området.  
 
Värderingsövningar angav 73 % av respondenterna att de använder i sex- och 
samlevnadsundervisningen. Detta stämmer överens med skolverket (2000 b) som i 
sin rapport anger att detta är mycket vanligt. Dock menar skolverket också att denna 
typ av övningar ofta genomförs av lärare utan speciell utbildning, vilket gör att 
övningarna inte leder till den fördjupade diskussion som är syftet. Av enkät-
undersökningen framgick också att i 45 % av arbetslagen hade läraren eller lärarna 
ingen speciell utbildning alls inom området sex- och samlevnad. I de fall där lärarna 
eller vissa av lärarna hade utbildning framgick att denna oftast bestod av poäng inom 
biologilärarutbildningen eller sex- och samlevnadskurser på högskolan. Jämställd-
hetsutbildning och fortbildning inom sex- och samlevnad angavs också. Ingen av 
respondenterna angav specifikt utbildning inom värderingsmetodik eller samtals-
metodik, vilket ses som en tydlig nackdel då värderingsövningar och diskussioner 
angavs som vanliga undervisningsmetoder. Olle Katz (2009) menar att om läraren 
inte har någon utbildning inom dessa områden finns det en risk att övningarna får en 
effekt, hos eleverna, som är motsatt den som var övningens syfte. Harrison (2000) 
skriver också att en god undervisning endast kan genomföras om läraren känner sig 
tillräckligt utbildad och utrustad med goda metoder. I de fall då undervisande lärare 
angavs inte ha någon som helst specialutbildning inom sex- och samlevnad finns det 
därför stora risker att undervisningens utfall inte blir så bra. Om man dessutom är 
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ensam lärare som skall tillhandahålla denna undervisning blir det än svårare, vilket 
en av respondenterna uttryckte i sin enkät. 

 
”Är ensam biologilärare på arbetslaget och har därför ingen att bolla idéer med.” 

Citat från respondent 
 

Den problematik som framkommer genom detta citat rör inte bara svårigheter att 
planera upp undervisningen och komma på nya idéer, utan begränsar också 
undervisningen, till nackdel för eleverna. Olsson (2005) skriver att sex- och 
samlevnad är ett sådant ämne som påverkas starkt av lärarens åsikter och grundsyn, 
även om denne försöker undvika detta. Därför, menar författaren, är det mycket 
viktigt att lärare pratar igenom undervisningen med varandra. Att inte vara ensam 
lärare varken i planering eller genomförande av detta arbetsområde kan därför ses 
som något mycket centralt. Detta är något som Centerwall (1995) också uttrycker när 
han skriver att det är en stor fördel om sexualundervisningen blir hela skolans 
angelägenhet, och att alla lärare bör vara informerade om innehållet och stödja 
undervisningen, även om inte alla deltar i genomförandet. I enkätundersökningen 
framgick tydligt att det i de allra flesta fall är en till tre lärare som är involverade i att 
se till att sex- och samlevnadsundervisningen genomförs. Endast två av respond-
enterna angav att hela arbetslaget var engagerat i denna undervisning, något som 
enligt Centerwall skulle vara att föredra. Skolverket (2000 b) anger också att de 
skolor som visar exempel på god undervisning i sex- och samlevnad ofta 
kännetecknas av att många lärare varit involverade i undervisningen.  
 
Samarbetet med externa verksamheter var också något som togs upp i 
enkätundersökningen, då det många gånger kan vara en stor fördel att plocka in 
externa experter i undervisningen vid tillfällen då läraren inte känner sig tillräckligt 
utbildad eller bekväm. 91 % av de tillfrågade arbetslagen angav att de använder sig av 
externa verksamheter i undervisningen, och samtliga av dessa arbetslag angav att 
detta enbart, eller bland annat, bestod i studiebesök på, eller besök från, 
ungdomsmottagningen. Detta, anser jag, ytterligare kan vara en indikation på det 
fokus som läggs på den biologiska delen av sex- och samlevnadsundervisningen, då 
en stor del av ungdomsmottagningarnas arbete kretsar kring de biologiska 
aspekterna av sex, könssjukdomar, provtagningar, preventivmedel, graviditet och 
aborter. Ungdomsmottagningen är dock också en plats där man kan samtala med 
kurator eller psykolog kring sexualitet, samlevnad, kärlek och identitet vilket gör att 
även andra aspekter i undervisningen vävs in genom denna externa verksamhet. 
Endast en av respondenterna angav att man i sex- och samlevnadsundervisningen får 
besök av representanter från RFSL, något som Centerwall (1995) rekommenderar i 
samband med undervisning om homosexualtitet och HBTQ-frågor. Dessa frågor kan 
vara mycket känsliga och viktiga för identitetssökande tonåringar, och Centerwall 
skriver att det är bättre att låta en person med erfarenhet och utbildning inom 
området prata om sådana frågor. Dock är det också viktigt att läraren tar sitt ansvar i 
att förbereda eleverna och att reaktioner och tankar samlar upp efter besöket. För- 
och efterarbete i samband med undervisning från externa verksamheter är alltså inte 
att förglömma. På enkätfrågan om samarbetet med externa verksamheter var det 
endast en respondent som poängterade detta, genom att ange att man samarbetar 
med ungdomsmottagningen genom att ”göra besök + uppföljning” (citat från enkät). 
Skolverket skriver också i sin kvalitetsgranskning (Skolverket 2000 b) att skolor som 
använder sig av externa föreläsare (exempelvis från RFSL) vid undervisning om 
bland annat homosexualitet ofta har dessa frågor som ett tydligt inslag i under-
visningen. På skolor som inte utnyttjar den typen av externa resurser blir 
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undervisning kring dessa frågor ofta sämre, då de ofta lyfts på ett problematiserade 
och ogenomtänkt sätt, exempelvis i samband med sexuellt överförbara sjukdomar. 
Att endast en respondent angav att man använder sig av föreläsare från RFSL, samt 
att enbart 64 % av respondenterna angav att HBTQ-frågor över huvud taget är ett 
inslag i undervisningen, anser jag bör ses som ett varningstecken, och en indikation 
på att dessa frågor bör lyftas mer i skolan.   

6.2.2.3 Inflytande och hänsynstagande 
Information till, och konsultation med, vårdnadshavare i samband med sex- och 
samlevnadsundervisning är något som både Centerwall (1995) och Harrison (2000) 
anser vara värdefullt både för undervisningskvalitén och för upprätthållande av en 
god kontakt med hemmen. Många vårdnadshavare, menar Centerwall, uppskattar 
denna information då de finner stöd i det när de själva vill lyfta frågorna med sina 
barn och ungdomar. Av min enkätundersökning framgick att ingen av skolorna ansåg 
att föräldrar hade någon möjlighet att påverka sex- och samlevnadsundervisningen. 
Ungefär hälften av respondenterna angav bestämt att någon sådan möjlighet inte 
fanns, och den resterande halvan angav att det inte var något man reflekterat över. 
Att man som lärare inte har reflekterat över det tyder på att denna typ av information 
aldrig kommer hemmen till godo. Detta menar Harrison är mycket synd, då en 
godare kontakt med hemmen kan uppnås genom att vårdnadshavare får information 
och har möjlighet att komma med önskemål beträffande undervisningen. I dagens 
mångkulturella samhälle skulle sådana möjligheter säkerligen uppskattas av 
vårdnadshavare som exempelvis skulle föredra speciella undervisningsgrupper med 
hänsyn till kön, religion eller etnicitet, skriver Harrison. Resultatet från min 
enkätundersökning visar att särskild hänsyn till elever av religions- eller etnicitets-
skäl är något som i stort sett inte förekommer i den aktuella kommunen. Majoriteten 
av de responderande arbetslagen har angett att sådana situationer ännu inte har 
uppkommit i undervisningssituationer. Eftersom enkätundersökningen också visar 
att vårdnadshavare inte har någon möjlighet att påverka undervisningen är 
sannorlikheten stor att arbetslagen därmed har begränsat sina möjligheter att få in 
åsikter som de kan ta hänsyn till. I Harrisons rapport (2000) framgår nämligen att 
vårdnadshavare är de som är mest benägna att komma med sådana åsikter och 
önskemål angående undervisningen.  
 
Indelning av grupper i undervisningen är en intressant fråga som framkommer i 
tidigare forskning och som togs upp i enkätundersökningen. Speciellt i diskussioner, 
vilket tydligt framgick är en vanlig undervisningsmetod, menar Harrison (2000) att 
elevgrupperna bör vara ganska små. 8-12 elever i varje är idéellt i sådana samman-
hang menar författaren. Av enkätundersökningen framgick att indelning i så små 
grupper inte alls genomförs i den aktuella kommunen. Gruppstorlekar från halvklass 
upp till helklass var de alternativ som respondenterna angav, vilket i dagens skola 
innebär att de minsta grupperna är 13-15 elever (beräknat på 25-30 elever i en klass). 
Mindre grupper, skriver Harrison, är bra för att låta alla elever höras ungefär lika 
mycket i diskussionerna. Författaren skriver också att ju känsligare ett ämne är, desto 
mindre bör grupperna vara. En av anledningarna till att detta inte genomförs i den 
aktuella kommunen kan vara det som Davidson (1996) tar fasta på, nämligen att det i 
dagens skola kan vara mycket svårt att skaffa både utrymme och personal till att 
genomföra arbete i små grupper. Resursbrister sätter många käppar i hjulet, och det 
är därför viktigt att man som lärare är medveten om problematiken och att man 
försöker fokusera på kvaliteten på den uppmärksamhet man ger ungdomarna.  
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Vikten av att delvis genomföra sex- och samlevnadsundervisning i enkönade grupper 
är något som forskarna är eniga om. Ordet delvis har här en stark innebörd, då man 
också anger att det även är väldigt viktigt att låta elever av olika kön diskutera sex- 
och samlevnadsfrågor med varandra. Av enkätundersökningen framgick att 45 % av 
de responderande arbetslagen använde sig av både enkönade och mixade grupper i 
sex- och samlevnadsundervisningen. Man angav bland annat att eleverna delades 
upp vid diskussioner när man talade om särskilt känsliga saker. Vissa värderings-
övningar, frågestunder och lektionerna i början av arbetsområdet angavs också som 
tillfällen då respondenterna valde att undervisa i enkönade grupper. Harrison (2000) 
beskriver de inledande momenten, samt särskilt känsliga diskussioner, som bra 
tillfällen att separera flickor från pojkar. Det är viktigt, menar författaren att eleverna 
känner sig bekväma med arbetsområdet innan man blandar könen. Centerwall (1995) 
menar också att det finns vissa saker som eleverna inte är bekväma att tala om inför 
kamrater av motsatt kön, och att vissa känsliga moment därför bör genomföras i 
enkönade grupper. Författaren menar dock också att många diskussioner som 
genomförs i enkönade grupper även bör komma det andra könet till godo. Flickor och 
pojkar är trots allt mycket intresserade av varandra och sex- och samlevnads-
undervisningen kan utgöra ett bra tillfälle att få svar på frågor man annars inte vågar 
ställa. I min enkätundersökning var det ett av de responderande arbetslagen som 
hade tagit fasta på detta, då man angav att eleverna hade frågestunder i enkönade 
grupper där killarna fick skriva frågor till tjejerna och vice versa, och där svaren 
sedan återberättades av läraren.  
 
Angående arbetsmoment i enkönade grupper anger Davidson (1996) att man bör 
tänka på den vikt en manlig lärare kan utgöra i en grupp med enbart pojkar. 
Författaren menar att både kvinnliga och manliga lärare har mycket att tillföra 
killgrupper, men att en manlig lärare har mer insikt i vad pojkarna går igenom och 
kan också motverka bilden av att män inte kan prata allvarligt om sex. I min 
enkätundersökning framgick att av de arbetslag som ibland arbetar med enkönade 
grupper i undervisningen var det endast ett som hade en manlig lärare som ledare i 
killgrupperna. Detta arbetslag angav dessutom att man försöker hitta en manlig 
lärare, vilket jag som forskare tolkar som att det inte alltid går. I övriga fall, och hos 
övriga arbetslag, angavs att kvinnliga lärare, eller ämneslärare oavsett vilket kön de 
har för tillfället, leder både pojk- och flickgrupper vid enkönade undervisnings-
tillfällen.  

6.2.3 Faktorer som påverkar undervisningen i kommunen 
I sammanställningen av enkätfrågorna (bilaga 4) framgick att många av frågorna 
hade alternativ som angavs av majoriteten av respondenterna. I andra frågor var 
svaren mer uppdelade och enskilda enkäter kunde skilja sig från varandra på många 
sätt. Av denna anledning försökte jag leta efter särskilda faktorer i enkätsvaren som 
påverkar att undervisningen rör sig i en viss rikting. Jag undersökte därför enkäterna 
för att se om arbetslagets elevantal, skolans geografiska placering eller antalet 
involverade lärare kunde vara gemensamma faktorer för arbetslag med liknande 
undervisningsupplägg och -innehåll.   
 
Av denna genomgång framgick att arbetslagens elevantal inte hade någon synlig 
påverkan på undervisningen. Enkätsvaren bland de stora arbetslagen (mer än 150 
elever) varierade mycket, och likaså gjorde de bland de arbetslag med mindre antal 
elever.  
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Tanken med att undersöka om den geografiska placeringen hade någon inverkan på 
undervisningen var i första hand att se hur samarbetet med externa verksamheter 
påverkades av avstånd. Av enkäten framgick att samtliga arbetslag utom ett sam-
arbetade med externa verksamheter (framförallt ungdomsmottagningen) i under-
visningen, och den geografiska placeringen för detta arbetslag, i förhållande till 
andra, visar att det inte kan vara den geografiska placeringen som påverkat detta 
samarbete. 
 
Antalet lärare/personal som var engagerade i sex- och samlevnadsundervisningen 
varierade en del mellan arbetslagen, och jag valde därför att titta lite extra på de 
enkäter som angett att det enbart är biologiläraren som planerar och genomför sex- 
och samlevnadsundervisning. Det visade sig att majoriteten av de enkäter där de mer 
sociala delarna (HBTQ, heteronormen, jämställdhet och könsroller) angetts inte ingå 
i undervisningen, tillhör den grupp av arbetslag där enbart biologiläraren har ansvar 
för undervisningen. Att utelämna de mer sociala aspekterna av sex- och samlevnads-
undervisningen anses av skolverket (2000 b) ge uttryck för sämre undervisning inom 
området, och är anledningen till att RFSU (2004) menar att arbetsområdets 
ämnesövergripande karaktär tydligare bör framstå i kursplaner och läroplaner. 
Enkätundersökningen bekräftar också det som Harrison (2000) skriver, att en 
överlåtelse av sexualundervisning till naturvetenskapslärare innebär att under-
visningen ofta får en biologisk inriktning. Detta anser jag visar tydligt på vikten av att 
rektor tar sitt ansvar för att lyfta sex- och samlevnadens ämnesövergripande 
karaktär, och att fler lärare borde vara engagerade i denna undervisning.  

6.2.4 Fortsatt forskning  
Undersökningen som här har genomförts begränsade sig till skolor i en kommun i 
Mellansverige. Ett större deltagande bland arbetslagen på skolorna vore önskvärt för 
undersökningens resultat, och till vidare forskning vore ett internetbaserat 
frågeformulär därför ett bra verktyg. Med ett sådan skulle undersökningen kring sex- 
och samlevnadsundervisningens genomförande också kunna vidgas till fler 
kommuner i landet, vilket skulle ge ett bredare perspektiv och tydligare resultat. 
 
Syftet med denna undersökning var från början att utifrån resultatet av arbetslags-
enkäten undersöka hur skillnader i undervisningens upplägg påverkar elevernas 
uppfattning om undervisningen. Detta syfte fick dock strykas på grund av tidsbrist, 
men att utföra en liknande undersökning med fokus på eleverna och deras 
uppfattningar skulle utgöra en intressant uppföljning till denna undersökning. 
Utgångspunkter i en sådan undersökning skulle kunna vara om det som forskningen 
anser som god undervisning (varierade arbetsformer, samarbete med externa 
verksamheter, små grupper, delvis enkönade grupper, ämnesövergripande med ett 
flertal olika lärare, osv) också är det som upplevs positivt hos eleverna.  
 
En fråga som uppkom i samband med analysen av min enkätundersökning var hur 
könsfördelningen på lärarna överlag ser ut i samband med sex- och samlevnads-
undervisningen. I enkäten svarade respondenterna på frågor kring lärarens kön vid 
de tillfällen då undervisningen skedde i enkönade grupper, men en liknande fråga 
kring de  tillfällen då eleverna inte var uppdelade, fanns inte.  Ett möjlighet till vidare 
forskning skulle därför vara sex- och samlevnadsundervisning i ett genusperspektiv. 
Är kvinnor eller män mest benägna att genomföra sådan undervisning? Vilket kön på 
läraren ser eleverna helst i undervisning inom detta område? Är det skillnad om 
undervisningen sker i enkönade eller blandkönade grupper? 
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Min förhoppning är att denna undersökning väcker intresse för fortsatta studier inom 
sex- och samlevnadsundervisning, då det är ett viktigt inslag i våra tonåringars 
tillvaro.   

6.3 Etikdiskussion 
Arbetslagen på skolorna i den aktuella kommunen tillfrågades via mail om 
deltagande i undersökningen. Mailet var i form av ett missivbrev (se bilaga 1) där 
upplägget på, och syftet med, undersökningen klargjordes. Det framgick också i 
brevet att deltagande var frivilligt. Då jag för analysens skull önskade att skolans 
namn och arbetslagets beteckning skulle anges betonades i brevet att hänvisningar 
till skolor eller arbetslag inte skulle göras i min rapport. För denna skull har jag också 
valt att i denna rapport inte ange kommunen vid namn, utan endast hänvisa till en 
kommun i Mellansverige. I missivbrevet till respondenterna angavs också att 
enkäterna skulle komma att hanteras konfidentiellt och att endast jag själv, min 
handledare och uppsatsopponenterna skulle kunna ta del av uppgifterna. Att 
rapporten skulle publiceras vid examensarbetets godkännande informerades också 
om.  
 
De arbetslag som valde att delta i undersökningen fick en enkät postad till sig, där en 
kortare version av missivbrevet fanns med som framsida (bilaga 3). Detta för att jag 
som forskare skulle vara säker på att den viktiga informationen kommit fram till 
samtlig personal som deltog i ifyllnaden av enkäten.  

  



30 
 

7. Slutsatser 
 

 Likheterna är större än skillnaderna i sex- och samlevnadsundervisningen i 
den aktuella kommunen. De tydligaste skillnaderna, där uppdelningen mellan 
arbetslagen var ungefär 50/50, syntes i följande frågor; Sker undervisningen 
enbart i biologiämnet eller inkluderas fler skolämnen? Har flickor och pojkar 
undervisning tillsammans? 

 

 Rektorerna behöver ta ett större ansvar i att se till att sex- och samlevnads-
undervisningen genomförs på ett sådant ämnesövergripande sätt som anges i 
läroplanen. 
 

 Fler lärare behöver inkluderas i att ta ansvar för undervisningen. Att 
biologiläraren har ensamt ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen leder 
till att de sociala samlevnadsdelarna lättare tappas bort. Det är därför önskvärt 
att skolpersonal med större kunskaper inom dessa delar tar del i ansvaret för 
sex- och samlevnadsundervisningen.   

 

 Undervisning i sex- och samlevnad behöver återkomma genom högstadieåren 
och inte ”avverkas” under några veckor i årsskurs åtta.  

 

 Skolorna behöver variera arbetet mellan enkönade och mixade grupper, samt 
få in fler vuxna män att bedriva undervisning inom detta område.  

 

 Samarbetet med externa verksamheter behöver utvecklas.  
 

 Fler innovativa undervisningsmetoder, såsom rollspel, drama, simuleringar 
och lekar, behöver inkluderas i undervisningen. 

 

 Den personal som undervisar i ämnet bör få möjlighet till kompetens-
utveckling inom området.  

 

 Kontakten med hemmen och möjligheten att ta hänsyn till vårdnashavares 
önskemål behöver utvecklas i undervisningen.  

 

 Utvärdering av undervisningen, från både lärare och elever, bör genomföras i 
större utsträckning.   
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 
Hej 
Mitt namn är Johanna Petersson och jag läser till lärare, med inriktning mot 
naturvetenskap och matematik för grundskolans senare år, på Mälardalens högskola. 
Jag arbetar denna termin med mitt examensarbete, som handlar om sex och 
samlevnadsundervisning. Mitt syfte är att undersöka hur och när sådan undervisning 
sker, vem som genomför den, vad som behandlas i sex- och 
samlevnadsundervisningen och hur denna uppfattas av eleverna. 
Undersökningen är tänkt att genomföras i form av enkätundersökningar, dels bland 
arbetslagen på olika högstadieskolor, och dels bland utvalda elevgrupper på vissa av 
dessa skolor. Detta brev skickas därför ut för att se om intresset finns att delta i en 
sådan undersökning. 
Den första enkäten består av 25 frågor om undervisningen i sex- och samlevnad och 
är riktade till arbetslagen. Vem eller vilka som fyller i enkäten i arbetslaget är valfritt, 
men då undersökningen är utformad så att endast ett enkätsvar från varje arbetslag 
krävs, är det lämpligast att hela arbetslaget eller de lärare som undervisar i sex- och 
samlevnad fyller i enkäten tillsammans.  
Enkäten är inte anonym så till vida att jag behöver skolans namn och arbetslagets 
beteckning. Detta för att jag i min analys skall ha möjlighet att kunna se samband i 
undervisningen mellan exempelvis arbetslagen på samma skola, mellan 
arbetslag/skolor med liknande elevantal eller mellan skolor med liknande geografisk 
placering. Hänvisningar till specifika skolor eller arbetslag kommer dock inte att 
förekomma i min rapport, det inlämnade examensarbetet, utan är endast till för att 
jag skall kunna genomföra en meningsfull analys. 
När denna första enkätundersökning är genomförd är tanken också att ytterligare en 
enkätundersökning kommer att genomföras, men denna gång bland eleverna hos 2-3 
av de tidigare undersökta arbetslagen. Syftet med detta är att få elevernas syn på sex- 
och samlevnadsundervisningen. Dessa enkätsvar kommer att vara anonyma för 
eleverna, men precis som i den första undersökningen kommer jag att, för analysens 
skull, behöva ha de insamlade enkäterna märkta med skolans namn och arbetslagets 
beteckning. Dock kommer inte heller i detta fall några hänvisningar till arbetslaget att 
göras i rapporten. 
Analys av enkätsvar kommer att göras av mig ensam och enkäterna kommer att 
hanteras konfidentiellt. Min handledare i examensarbetet samt den eller det par 
studenter som kommer att opponera på mitt examensarbete kommer också att kunna 
ta del av uppgifterna, om de så önskar. 
Det färdiga och godkända examensarbetet kommer sedan att publiceras i databasen 
DIVA.  
Som jag skrev i början så är syftet med detta brev att se om intresset finns för att 
delta i denna undersökning, och om möjligheten finns för mig att lämna ut enkäter 
även till arbetslagets elever. Om ert arbetslags elever skulle bli aktuella för den andra 
omgången enkäter kommer naturligtvis också vårdnadshavare och eleverna själva att 
tillfrågas om detta.  
Det går alldeles utmärkt för er att godkänna deltagande i endast den första av de båda 
undersökningarna. 
Mina frågor är alltså; 
Är Ert arbetslag intresserad av att delta i den första enkätundersökningen? 
Finns det möjlighet för mig att genomföra enkätundersökning nummer två med 
elever från Ert arbetslag? 



 

Oavsett om svaren på frågorna är ja eller nej är jag mycket tacksam om Ni svarar på 
detta brev. 
Ni är mycket välkomna att ställa frågor om det är något Ni undrar över. Detta görs 
enklast till min mail, xxx00000@student.mdh.se. Skicka också gärna Ert svar till 
denna mail. 
Det finns även möjlighet att nå mig på telefon 0000-000000. 
Mvh 
Johanna Petersson 
Lärarprogrammet 
Mälardalens Högskola 
  



 

Bilaga 2 – Enkät 
 

Enkätundersökning angående sex- och 
samlevnadsundervisning 
 
Skola:___________________________ 
 
Arbetslag: _________________________ 
 

1. Hur många elever tillhör arbetslaget? 
 
___________ st 

 
2. Bedriver arbetslaget sex och samlevnadsundervisning? 

□ Ja 

□ Nej (fortsätt till fråga 22) 
 

3. Vad kallar ni den undervisning som behandlar sex- och samlevnadsfrågor? 

□ Sex och samlevnad 

□ Sexualkunskap 

□ Det är olika i olika ämnen 

□ Det är olika från år till år 

□ Annat, vad? ______________________________ 
 

4. Vem/vilka genomför undervisning i sex- och samlevnad? Flera svarsalternativ 
får markeras. 

□ Biologilärare 

□ Samhällskunskapslärare 

□ Klassföreståndare 

□ Kurator 

□ Skolsköterska 

□ Extern föreläsare, varifrån? __________________________________ 

□ Annan, vem? ____________________________________________ 
 
 

5. Vem/vilka ser till att sex-och samlevnadsundervisning genomförs i 
arbetslaget? Flera alternativ får markeras. 

□ Rektor 

□ Arbetslagsledare 



 

□ Hela arbetslaget tillsammans 

□ Biologilärare 

□ Samhällskunskapslärare 

□ Annan, vem? _________________________________  
 
6. I vilken del av undervisningen genomförs sex- och samlevnadsundervisningen 

i arbetslaget? Flera alternativ får markeras. 

□ På temadagar 

□ I ämnet biologi 

□ I ämnet samhällskunskap 

□ I ämnet livskunskap 

□ Ämnesövergripande, vilka ämnen? _____________________________ 
 

_____________________________________________________ 

□ Annat, vad? _____________________________________________ 
 

7. I vilken årskurs genomförs undervisning i sex-och samlevnad? Flera alternativ 
får markeras. 

□ Årskurs 6 

□ Årskurs 7 

□ Årskurs 8 

□ Årskurs 9 

□ Olika från år till år 
 

 
8. I vilken omfattning genomförs undervisning i sex- och samlevnad? 

□ Koncentrerat under ett antal dagar 

□ Koncentrerat under ett antal veckor 

□ Återkommande under en termin 

□ Återkommande under ett läsår 

□ Återkommande under högstadieåren 
 
 

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

□ 1-5 timmar 



 

□ 5-10 timmar 

□ 10-20 timmar 

□ Mer än 20 timmar 
 

10. Har personalen som undervisar i sex- och samlevnad någon speciell utbildning 
inom området? 

□ Ja. Vilken slags utbildning? __________________________________ 

□ Nej 

□ Vissa av dem. Vilken slags utbildning? ___________________________ 
 

11. Erbjuds kompetensutveckling till den personal som skall undervisa i sex- och 
samlevnad? 

□ Ja  

□ Nej 
 

12. I hur stora grupper sker sex- och samlevnadsundervisning? 

□ Grupper mindre än halvklass 

□ Halvklass  

□ Grupper mindre än helklass, men större än halvklass 

□ Helklass 

□ Grupper större än helklass 
 

13. Har flickor och pojkar sex- och samlevnadsundervisning tillsammans? 

□ Ja (gå till fråga 16) 

□ Nej 

□ Delvis. Vid vilka tillfällen är de uppdelade? ________________________ 
 
______________________________________________________ 

 
14. Vem ansvarar för flickgruppen?  

□ Klassföreståndare oavsett kön 

□ Lärare i ämnet oavsett kön 

□ Kvinnlig lärare i ämnet 

□ Manlig lärare i ämnet 

□ Kvinnlig personal med god kontakt med flickorna 

□ Manlig personal med god kontakt med flickorna 



 

□ Kvinna från extern verksamhet 

□ Man från extern verksamhet 

□ Annan personal. Vem? ______________________________________ 
 

15. Vem ansvarar för pojkgruppen? 

□ Klassföreståndare oavsett kön 

□ Lärare i ämnet oavsett kön 

□ Kvinnlig lärare i ämnet 

□ Manlig lärare i ämnet 

□ Kvinnlig personal med god kontakt med pojkarna 

□ Manlig personal med god kontakt med pojkarna 

□ Kvinna från extern verksamhet 

□ Man från extern verksamhet 

□ Annan personal. Vem? ______________________________________ 
 

16. Sker sex och samlevnadsundervisningen i skolan i samarbete med andra 
verksamheter? Flera alternativ får markeras 

□ Nej 

□ Ja, med RFSU genom att ____________________________________ 

□ Ja, med RFSL genom att ____________________________________ 

□ Ja, med ungdomsmottagningen genom att ________________________ 

□ Ja, med annan verksamhet; __________________________________ 
 

17. Har eleverna möjlighet att påverka undervisningen i sex- och samlevnad? 
Flera alternativ får markeras. 

□ Nej 

□ Ja, vem som ska undervisa 

□ Ja, innehållet i undervisningen 

□ Ja, upplägget för undervisningen 
 
18. Har föräldrar möjlighet att påverka undervisningen i sex- och samlevnad? 

Flera alternativ får markeras 

□ Nej 

□ Ja, vem som ska undervisa 

□ Ja, innehållet i undervisningen 



 

□ Ja, upplägget för undervisningen 

□ Vet ej, har aldrig reflekterat över detta 
 
 
19. Vad ingår i sex- och samlevnadsundervisningen? Flera alternativ får markeras. 

□ Pubertet 

□ Fysiologi 

□ Fortplantning 

□ Onani 

□ Sexuellt överförbara sjukdomar 

□ Preventivmedelsinformation 

□ Abort 

□ Historik 

□ Sexualitet 

□ HBTQ 

□ Heteronormen 

□ Jämställdhet 

□ Könsroller 

□ Etik 

□ Relationer 

□ Kärlek 

□ Samlevnad 

□ Självkänsla 

□ Lagstiftning 

□ Kulturella skillnader 

□ Pornografi 

□ Sexuella hjälpmedel 

□ Sexuella praktiker (ex. olika”ismer” och ”filier”) 

□ Annat, vad? _____________________________________________ 
 
______________________________________________________ 

 
  



 

20. Tas särskild hänsyn till vissa elever av religiösa och/eller etniska skäl? 

□ Ja, på vilket sätt? _________________________________________ 
 
______________________________________________________ 

□ Nej 

□ Sådana situationer har inte uppkommit. 
 

21. Vilket undervisningsmaterial används? Flera alternativ får markeras 

□ Läroböcker, vilka? _________________________________________ 

□ Elevernas egna frågor 

□ Material från externa verksamheter. Vilka? ________________________ 
 

______________________________________________________ 

□ Material från internet 

□ Filmer från nöjesbranchen 

□ Tv-program från nöjesbranchen 

□ Utbildnings- filmer  

□ Utbildnings-tvprogram 

□ Annat, vad? _____________________________________________ 
 

22. Vilka undervisningsmetoder används? Flera alternativ får markeras. 

□ Föreläsningar 

□ Diskussioner 

□ Värderingsövningar 

□ Rollspel 

□ Självstudier 

□ Grupparbeten 

□ Annat, vad? _____________________________________________ 
 

23. Utvärderas sex- och samlevnadsundervisningen i arbetslaget? Flera alternativ 
får markeras. 

□ Ja, av eleverna 

□ Ja, av lärarna 

□ Nej 
 



 

24. Ser du/ni behovet av att utveckla sex-och samlevnadsundervisningen i 
arbetslaget? 

□ Ja 

□ Nej 
 

25. Övriga kommentarer/övrig information: 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________________________ 

  



 

Bilaga 3 – Framsida enkät 
 
Tack för att Du/Ni ställer upp och deltar i min enkätundersökning. 
Mitt examensarbete behandlar sex-och samlevnad som ämne i skolan och 
syftet med denna enkät är att undersöka hur och när sådan undervisning sker, 
vem som genomför den och vad som behandlas i sex- och 
samlevnadsundervisningen.  
Enkäten är inte anonym så till vida att jag behöver skolans namn och 
arbetslagets beteckning. Detta dels för att jag på ett enkelt sätt skall kunna 
hålla ordning på enkätsvaren, men främst för att jag i min analys skall ha 
möjlighet att kunna se samband i undervisningen mellan exempelvis mellan 
arbetslag/skolor med liknande elevantal eller mellan skolor med liknande 
geografisk placering. Hänvisningar till specifika skolor eller arbetslag kommer 
dock inte att förekomma i min rapport, det inlämnade examensarbetet 
Analys av enkätsvar kommer att göras av mig ensam och enkäterna kommer 
hanteras konfidentiellt. Min handledare i examensarbetet samt den eller det 
par studenter som kommer att opponera på mitt examensarbete har också rätt 
att ta del av uppgifterna, om de så önskar. 
Det färdiga och godkända examensarbetet kommer sedan att publiceras i 
databasen DIVA, men där kommer enskilda enkäter eller hänvisningar till 
specifika arbetslag/skolor inte att ingå.  
Återigen tack för Ert medverkande! 
 
Med vänliga hälsningar 
Johanna Petersson 
Lärarprogrammet 
Mälardalens Högskola 
xxx00000@student.mdh.se 
  



 

Bilaga 4 – Sammanställning av enkätresultat 
 
Sammanställningen rör frågor med procentuell och numerär fördelning, och fråga 1 
och 25 är därför bortplockade (se bilaga 2). I de flesta frågor kunde flera 
svarsalternativ anges. De procentuella siffrorna anger procent av samtliga 
respondenter. 
Resultaten anges här i tabellform, fråga för fråga. 
 
2. Bedriver arbetslaget sex- och samlevnadsundervisning? 

 
Antal % 

Ja 11 100 

Nej 0 0 
 
3. Vad kallar ni den undervisning som behandlar sex- och samlevnadsfrågor? 

 
Antal % 

Sex- och samlevnad 8 73 

Sexualkunskap 1 9 

Det är olika i olika ämnen 1 9 

Olika från år till år 1 9 

Annat 0 0 
 
4. Vem/vilka genomför undervisningen i sex- och samlevnad? 

 
Antal % 

Biologilärare 11 100 

Samhällskunskapslärare 3 27 

Klassföreståndare 1 9 

Kurator 2 18 

Skolsköterska 0 0 

Extern Föreläsare1 1 9 

Annan2 2 18 
 

5. Vem/vilka ser till att sex- och samlevnadsundervisning genomförs i arbetslaget? 

 
Antal % 

Rektor 0 0 

Arbetslagsledare 1 9 

Hela arbetslaget tillsammans 2 18 

Biologilärare 10 91 

Samhällskunskapslärare 2 18 

Annan3 1 9 
 

  

                                                   
1 Personal från Ungdomsmottagningen 
2 Svenskalärare 
3 Svenskalärare 



 

6. I vilken del av undervisningen genomförs sex- och samlevnadsundervisningen i 

arbetslaget? 

 
Antal % 

På temadagar 1 9 

I biologi 11 100 

I samhällskunskap 3 27 

I livskunskap 0 0 

Ämnesövergripande4 3 27 

Annat 0 0 
 

7. I vilken årskurs genomförs undervisning i sex- och samlevnad? 

 
Antal % 

Åk 6 2 18 

Åk 7 0 0 

Åk 8 11 100 

Åk 9 1 9 

Olika från år till år 0 0 
 

8. I vilken omfattning genomförs undervisning i sex- och samlevnad?5 

 
Antal % 

Koncentrerat under ett antal dagar 0 0 

Koncentrerat under ett antal veckor 9 82 

återkommande under en termin 1 9 

återkommande under ett läsår 0 0 

återkommande under högstadieåren 3 27 
 

9. Hur många lektionstimmar har varje elev i snitt sex- och samlevnadsundervisning i 

högstadiet?6 

 
Antal % 

1-5 timmar 0 0 

5-10 timmar 1 9 

10-20 timmar 7 64 

mer än 20 timmar 2 18 
 

  

                                                   
4 Två respondenter angav Svenska – SO – NO och en respondent angav Svenska – biologi. 
5 En respondent anger att det är olika från år till år beroende på elever, lärare mm. 
6 En respondent anger att det är olika mellan årskullarna.  



 

10. Har personalen som undervisar i sex- och samlevnad någon speciell utbildning 

inom området? 

 
Antal % 

Ja7 4 36 

Nej 5 45 

Vissa av dem8 2 18 
 

11. Erbjuds kompetensutveckling till den personal som skall undervisa i sex- och 

samlevnad?9 

 
Antal % 

Ja 4 36 

Nej 6 55 
 

12. I hur stora grupper sker sex- och samlevnadsundervisning?10 

 
Antal % 

Grupper mindre än halvklass 0 0 

Halvklass 4 36 

Grupper mindre än helklass, men större än halvklass 4 36 

Helklass 8 73 

Grupper större än helklass 0 0 
 

13. Har flickor och pojkar sex- och samlevnadsundervisning tillsammans? 

 
Antal % 

ja 5 45 

nej 1 9 

delvis11 5 45 
 

14. Vem ansvarar för flickgruppen? 

 
Antal % 

Klassföreståndare oavsett kön 0 0 

lärare i ämnet, oavsett kön 3 27 

kvinnlig lärare i ämnet 3 27 

manlig lärare i ämnet 0 0 

kvinnlig personal med god kontakt 1 9 

manlig personal med god kontakt 0 0 

kvinna från extern verksamhet 0 0 

man från extern verksamhet 0 0 

annan personal 0 0 

                                                   
7 Högskolepoäng i biologilärarutbildning, fortbildning, 3 heldagar med Adlongruppen (landsting i 
samverkan för HIV/STI-prevention) 
8 Jämställdhetsutbildning, högskolepoäng i biologilärarutbildning, högskolepoäng i fortbildning 
9 En av respondenterna angav ”vet ej”. 
10 En av respondenterna angav att det beror på, det är olika från år till år 
11 I början. När det diskuteras känsliga saker, ex mens. Vid vissa värderingsövningar. Vid frågestunder 
(tjejerna skriver frågor till killarna och vice versa). Tjej-/kill-snack. När eleverna själva vill ha det så. 



 

 

15. Vem ansvarar för pojkgruppen? 

 
Antal % 

Klassföreståndare oavsett kön 0 0 

lärare i ämnet, oavsett kön 3 27 

kvinnlig lärare i ämnet 3 27 

manlig lärare i ämnet12 1 9 

kvinnlig personal med god kontakt 1 9 

manlig personal med god kontakt 0 0 

kvinna från extern verksamhet 0 0 

man från extern verksamhet 0 0 

annan personal 0 0 
 

16. Sker sex- och samlevnadsundervisningen i skolan i samarbete med andra 

verksamheter? 

 
Antal % 

Nej 1 9 

Ja, med RFSU13 1 9 

Ja, med RFSL14 2 18 

Ja, med ungdomsmottagningen15 10 91 

Ja, med annan verksamhet 0 0 
 

17. Har eleverna möjlighet att påverka undervisningen i sex- och samlevnad? 

 
Antal % 

Nej 2 18 

Ja, vem som ska undervisa 0 0 

Ja, innehållet i undervisningen 5 45 

Ja, upplägget för undervisningen 9 82 
 

18. Har föräldrar möjlighet att påverka undervisningen i sex- och samlevnad? 

 
Antal % 

Nej 6 55 

Ja, vem som ska undervisa 0 0 

Ja, innehållet i undervisningen 0 0 

Ja, upplägget för undervisningen 0 0 

Vet ej, har aldrig reflekterat över detta 5 45 
 

  

                                                   
12 Man försöker hitta en manlig lärare i ämnet. 
13 Via deras hemsida 
14 Via hemsidan. De kommer på besök. 
15 Studiebesök på ungdomsmottagningen eller så kommer personal från ungdomsmottagningen till 
skolan. 



 

19. Vad ingår i sex- och samlevnadsundervisningen? 

 
Antal % 

Pubertet 11 100 

Fysiologi 10 91 

Fortplantning 11 100 

Onani 11 100 

Sexuellt överförbara sjukdomar 11 100 

Preventivmedelsinformation 11 100 

Abort 11 100 

Historik 9 82 

Sexualitet 10 91 

HBTQ 7 64 

Heteronormen 8 73 

Jämställdhet 7 64 

Könsroller 8 73 

Etik 10 91 

Relationer 11 100 

Kärlek 11 100 

Samlevnad 9 82 

Självkänsla 9 82 

Lagstiftning 10 91 

Kulturella skillnader 8 73 

Pornografi 8 73 

Sexuella hjälpmedel 3 27 

Sexuella praktiker (ex "ismer", "filier") 3 27 

Annat16 1 9 
 

20. Tas särskild hänsyn till vissa elever av religiösa och/eller etniska skäl? 

 
Antal % 

Ja17 1 9 

Nej 3 27 

Sådana situationer har inte uppkommit18 7 64 
 

  

                                                   
16 Incest 
17 En respondent angav ”förhållningssättet till homosexualitet”. 
18 En av respondenterna påpekade att ”de deltar under samma förutsättningar”. 



 

21. Vilket undervisningsmaterial används? 

 
Antal % 

Läroböcker19 11 100 

Elevernas frågor 10 91 

Material från externa verksamheter20 7 64 

Material från internet 7 64 

filmer från nöjesbranschen 4 36 

Tv-program från nöjesbranschen 1 9 

Utbildningsfilmer 8 73 

Utbildnings-tvprogram 7 64 

annat21 1 9 
 

22. Vilka undervisningsmetoder används? 

 
Antal % 

Föreläsningar 10 91 

Diskussioner 11 100 

Värderingsövningar 8 73 

Rollspel 2 18 

Självstudier 10 91 

Grupparbeten 7 64 

Annat22 2 18 
 

23. Utvärderas sex- och samlevnadsundervisningen i arbetslaget? 

 
Antal % 

Ja, av eleverna 5 45 

Ja, av lärarna 4 36 

Nej 4 36 
 

24. Ser du/ni behovet av att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen i 

arbetslaget? 

 
Antal23 % 

Ja 6 55 

Nej24 4 36 
 

                                                   
19 Robie, H - På tal om sex. Spektrum Biologi. Biologi Puls. Gleerups biologi. Biologi direkt. 
20 Ungdomsmottagningen, RFSL, RFSU, Adlongruppen, filmer från sli.se. 
21 Häfte med diverse övningar (Steget) 
22 Diskussioner i mindre grupper. Lab. 
23 1 bortfall på denna fråga 
24 En respondent lade till ”inte för tillfället”. 


