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Syftet med arbetet var att med hjälp av en kvalitativ analys av intervjuer genomförda på en 

medelstor svensk gymnasieskola undersöka hur personalen uppfattar att sex- och 

samlevnadsundervisningen ser ut på skolan samt vilka möjligheter som finns för utveckling 

av arbetet. Sex och samlevnadsundervisningen fungerar här som ett exempel av den 

ämnesövergripande undervisningen och framför allt den ämnesövergripande undervisning 

som ligger under rektors ansvar. Tre lärare, två rektorer samt skolsköterskan intervjuades i 

vardera ungefär en timme. Resultaten visar att det finns en klar sex och 

samlevnadsundervisning på skolan men att styrning och utvärdering av arbetet är bristfällig. 

Det finns ett behov av att styra upp och ta tillvara de resurser som existerar på skolan. Ett 

möjligt alternativ till en striktare styrning ifrån rektor som visade sig populärt var att ha en 

ansvarig grupp som ser över mål och behov för undervisningen och klargör vad som 

förväntas av varje lärare. En sådan grupp skulle kunna inkludera även elever och utgöra en 

bas för utvärdering av undervisningen med en förbättring som önskat resultat.  

 

_______________________________________________ 

Nyckelord: Ämnesövergripande undervisning, Sex- och samlevnad, Rektors Ansvar  
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1. Inledning 
I den svenska läroplanen för gymnasieskolan står det under rektors ansvar att se till 

att ”eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, konsument- och trafikfrågor samt 

riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger”(Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, Gy11). Dessa områden är 

inte tilldelade specifik ämnesundervisning utan ska passas in i undervisningen som 

teman eller ämnesövergripande undervisning. I läroplanen står även att det är 

lärarens ansvar att ”organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att 

arbeta ämnesövergripande”(Gy11). Vad som intresserar mig är hur lärare och 

rektorer efterlever dessa direktiv ifrån skolverket. Arbetar de ämnesövergripande och 

tar rektor ansvar för att se till att denna ämnesövergripande undervisning 

genomförs?  

1998 gjordes en Nationell kvalitetsgranskning av Skolverket där de undersökte 

skolors arbete mot mobbning och annan kränkande behandling, sex och 

samlevnadsundervisningen, samt undervisningen om tobak, alkohol och andra 

droger (1999). Här fann de att arbetet med dessa ämnesövergripande områden var 

mycket varierande mellan olika skolor, att målstyrningen var bristfällig och att 

lärarna ofta saknade kompetens inom områdena. Bilden var självklart inte enkom 

svart utan det fanns exempel på väl fungerande undervisning, vilken var begränsad 

till enskilda skolor där klara satsningar gjorts på området.  

I min undersökning ställer jag mig frågan vad som har förändrats sedan 

undersökningen 1999. Det har gått tretton år och det har funnits tid att åtgärda de 

brister som undersökningen pekade på. En ny läroplan har tagits i bruk vilken inte 

märkvärt förändrat direktiven inom de relevanta frågorna. Jag kommer med en 

medelstor svensk skola som urvalsgrupp undersöka hur situationen ser ut idag inom 

sex- och samlevnad samt hur skolledning, lärare och annan inblandad personal ser på 

möjligheterna att i framtiden utveckla sitt arbete.  

Ämnesövergripande arbete är ett mycket brett område som inkluderar arbete som 

även kan klassas som specifikt ämnesrelaterat. I min studie kommer jag därför att 

specifikt studera de områden som faller under rektors ansvar därför att de ligger 

särskilt i riskzonen för att tappas bort om styrning och samarbete inte är väl 

genomfört. Inom detta fält kommer jag att fokusera mitt arbete till sex- och 

samlevnadsundervisningen. Genom att studera ett specifikt ämnesområde ämnar jag 

ge fokus och klarhet till min studie.  

1.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att med sex- och samlevnadsundervisningen som 

exempel undersöka hur personalen på en medelstor svensk skola uppfattar sitt arbete 

med den ämnesövergripande undervisning som läroplanen specificerar som liggande 

under rektors ansvar. Samtidigt att utröna vilka möjligheter de ser att utveckla 

arbetet för att i ännu större utsträckning nå de av läroplanen specificerade målen. 



6 
 

1.2 Forskningsfrågor 

 Vilka yttre ramar sätter styrdokument, lagar etc. för sex- och 

samlevnadsundervisningen?   

 Hur uppfattar personalen på den studerade skolan att arbetet med sex- och 

samlevnadsundervisning ser ut i dagsläget? 

 Vilka möjligheter ser skolans personal att vidare utveckla sitt arbete med sex- 

och samlevnad för att i större utsträckning nå målen i läroplanen och möta 

elevernas behov? 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag att gå igenom den forskning som tidigare gjorts inom 
ämnesövergripande arbete på gymnasiet och specifikt inom sex- och samlevnad. Jag 
kommer även att studera material utfärdade av Skolverket för att hjälpa lärare att 
utforma sex- och samlevnadsundervisningen då dessa trots att de inte är 
styrdokument visar på hur Skolverket tänker i frågor kring sex- och 
samlevnadsundervisning.  

Det finns inte så mycket forskning kring hur sex- och samlevnadsundervisningen ser 
ut och det material som finns studerar främst elevernas reaktioner utöver lärarnas 
inställningar och tankar bakom arbetet. De uppenbara exemplen här är 
Ambjörnssons I en klass för sig (2008) och Bäckmans Kön och känsla (2003). 
Däremot utförde Skolverket själva en kvalitetsgranskning år 1998 som täckte ett 
flertal ämnesövergripande områden, och däribland sex- och samlevnad. Denna kan 
inte ses som regelrätt forskning då den beställts av en statlig institution och därmed 
kan ses som influerad av dennas politiska ställningstaganden, men den ger trots detta 
klara antydningar om vilka områden som då fungerade väl respektive mindre väl i 
ämnesövergripande undervisning och särskillt sex- och samlevnadsundervisningen. 

Ett flertal icke akademiska verk har skrivits kring utvecklingen av sex- och 
samlevnadsundervisningen i Sverige. Dessas grund i regelrätt forskning är dock av 
varierade kvalitet och ingen av dem bearbetar situationen efter 1980-talet. Ingen av 
dem behandlar heller ämnets nya roll som ämnesövergripande och det är just denna 
aspekt av undervisningen som jag ämnar undersöka. Därför ser jag dem som 
irrelevanta för denna studie som fokuserar på nuläget för ämnesövergripande 
forskning.  

I mitt sökande efter litteratur till min undersökning använde jag mig av ett antal 
databaser där Libris var den som gav bäst utslag. Jag kunde sedan söka mig vidare 
via de källor som använts av forskarna i de undersökningar jag fann. För att bredda 
materialet utanför Sveriges gränser använde jag mig även av JSTOR.  

2.1 Ämnesövergripande forskning 
Birgitta Sandström (2005) har undersökt hur skolor arbetar med ämnesövergripande 
teman i undervisningen. Hon talar för vertikala ledningsstrukturer med en 
arbetsledare som är aktivt närvarande i den dagliga verksamheten. Hon poängterar 
dock att det inte är den vertikala ledningsstrukturen i sig så mycket som en känsla 
hos de inblandade att de har inflytande och får vara med och bestämma och utveckla 
som är av störst vikt.  

Enligt Sandström är ledningens stöttning av de eldsjälar som delar deras inställning 
av central vikt för att ledningens vision skakunna verkställas. Det är här även relevant 
att det inte finns en allt för stor grupp som motsätter sig initiativen då en autokratisk 
styrning inte fungerar.  

Schemaläggningen pekas ut som ett avgörande problem i ämnesövergripande arbete. 
När Hennes studie genomfördes var schemaläggningen fortfarande fokuserad på en 
struktur där ämnesfokus styrde över ett mer integrerat tänkande vilket man kan 
argumentera fortfarande är fallet på många skolor. Möjligheter för 
ämnesövergripande projekt hämmas då av svårigheten för arbetslaget att finna tid att 
planera och organisera projekt som inte är ämnesspecifika.  
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Sandström är medveten om att det faktum att skolledningen fick välja ut lärare att 
representera skolan som var villiga att tala om ämnesövergripande undervisning, gör 
att det är troligt att urvalets attityder till detta ämne inte är representativt för hela 
organisationen då de som är ointresserade av ämnet inte kommer till tals. Hon har en 
god kritisk inblick i den grupp hon studerar och påpekar att det finns en 
överhängande risk att de intervjuade lärarna uttryckte en positiv attityd till de 
tankegångar som för ögonblicket beskrivs som politiskt korrekta.  

Denna undersökning målar upp en klar bild av den ideala läraren med förmåga att 
använda sig av samtal och ämnesövergripande studier för att stödja elevens fulla 
utveckling både under och utanför lektionstid. Hon porträtterar även den ideala 
eleven men utvecklad förmåga till eget ansvar och villighet att utvecklas och 
ifrågasätta sina egna val. Hur dessa två ska uppnås är hon dock inte lika klar med.  

De arbetssätt som Sandström främst förespråkar är att använda sig av arbetslaget för 
att organisera ämnesövergripande undervisning samt att den undervisning som 
genomförs ska bygga på relationer, samtal och individuellt ansvar. Hon menar att 
dagens skola befrämjar dem som uppskattar arbetslag och ämnesintegrering över 
mer ämnesbundna och traditionalistiska strömningar.  

2.2 Sex- och samlevnadsundervisningen i Skolverkets Undersökning 1998 
1998 utförde Skolverket en nationell kvalitetsgranskning av ett antal 
ämnesövergripande studieområden: arbetet mot mobbning och kränkande 
behandling, sex och samlevnadsundervisning samt undervisning om alkohol, tobak 
och droger (Skolverket, 1999). 80 skolor undersöktes och de frågor som låg till grund 
för undersökningen av sex och samlevnadsundervisningen rörde i första hand 
jämställdhet, elevinflytande och synen på lärande och lärande miljöer. Som 
referensram för utvärderingen av resultaten använde Skolverket sig av läroplanens 
övergripande mål som komplement till de knapphändiga riktlinjer som finns för 
ämnet sex och samlevnad. I denna undersökning fann man att undervisningen i sex 
och samlevnad var mycket ojämn i landet då vissa skolor hade mycket genomförd 
undervisning medan andra knappt arbetade alls med sex och samlevnad.  

Denna undersökning visade att endast ett fåtal skolor hade nedskrivna mål för sin 
sex- och samlevnadsundervisning. Detta resulterar i en brist på uttalade perspektiv 
och gemensamma riktlinjer för hur undervisningen ska arrangeras. Dock bör nämnas 
att gymnasieskolorna var mer organiserade vad gällde att nedteckna sina mål. Det 
fanns även en avsaknad av dokumentation och uppföljning av det arbete som 
genomfördes. Självklart blir det svårt att utvärdera en undervisning om inga klara 
mål har upprättats emot vilka resultaten kan utvärderas.  

Skolverket visade på hur nya formuleringar i styrdokumenten hade förändrat 
undervisningen. Den nya betoningen på samlevnad hade blivit allt mer betydande i 
undervisningen och i vissa skolor tagit överhanden på ett sätt som riskerade att göra 
de mer sakliga sexuella kunskaperna försummade. Stor vikt lades vid de aktuella 
skolorna på relationer och jämställdhet vilket även är det område som vi finner 
omnämnt i läroplanens övergripande mål vid upprepade tillfällen. Friheten som 
avsaknaden av klara direktiv utgjorde beskrevs som både positiv och negativ och 
undersökningen tog själv fotfäste i handledningen ifrån 1977 för att finna mål för 
undervisningen. Att skolverkets forskare var tvungna att söka i förlegade dokument 
för att finna uttalade mål för undervisningen visar ytterligare på avsaknaden av 
direktiv ifrån styrdokumenten.  
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Tydligt ledarskap lyftes fram som en viktig faktor i hur väl undervisningen fungerade.  
Här ligger det officiella ansvaret för Sex och samlevnadsundervisningen på rektors 
ansvar men i realiteten faller ansvaret för det praktiska genomförandet av 
undervisningen ofta på en eller flera lärare eller elevvårds personal. Enligt denna 
undersökning hörde det inte till ovanligheten att ansvaret för att genomföra sex- och 
samlevnadsundervisningen föll på en lärare som inte hade något direkt intresse för 
ämnet och som fann ansvaret betungande istället för inspirerande.  

De slutsatser Skolverkets forskningsgrupp drar kring hur sex- och 
samlevnadsundervisningen kan utvecklas cirkulerar främst kring behovet av klara 
mål och riktlinjer samt kring vikten av att samtala och kommunicera kring ämnet, 
både inom arbetskåren och mellan lärare och elever. Samtal och kommunikation blir 
då både en form av undervisning och ett verktyg i utvecklingen av undervisningen. 

2.3 Riktlinjer om hur vi ska undervisa 
Skolverket utgav 1995 ett referensmaterial vid namn Kärlek känns förstår du skrivet 
av Erik Centervall, författare och även sexualupplysare för RFSU (Centervall, 1995). 
Detta referensmaterial var ämnat att komplettera styrdokumenten som inte längre 
gav några direktiv om hur eller om vad det skulle undervisas kring i sex- och 
samlevnadsundervisningen. Centervall klargör redan i inledningen till texten att den 
bör betraktas som ett referensmaterial och inte en handledning. Den är ämnad att ge 
läraren en inblick i ungdomars liv och fungera som en startpunkt för utveckling av 
arbetet kring sex och samlevnad i samarbete med eleverna själva.  Detta material ger 
god rådgivning till den individuella läraren i hur man kan hantera samtal kring sex 
och samlevnad. Det behandlar balansen mellan att vara personlig på ett sätt som gör 
läraren trovärdig gentemot att vara så privat att man blir pinsam. Det presenterar 
även olika områden av vikt för sex och samlevnadsundervisningen och förser läraren 
med statistik och råd om instanser där vidare forskning eller undervisningsmaterial 
kan införskaffas. Tonvikt läggs vid det personliga och vid vikten av att samtala och 
kommunicera på ett sätt där individer kan mötas trots sin olikhet och utforska detta 
mycket känsliga ämne.  

En text med liknande intentioner men mycket annorlunda utformning utgavs 2005 
av Myndigheten för skolutveckling, denna gång under titeln Hela livet: 50 år med sex 
och samlevnadsundervisning (2005). Hela livet är en samling korta texter av olika 
författare och fokuserar mera på hur man kan utforma undervisningen än vad man 
ska undervisa om. Denna text har inte längre särskilt mycket gemensamt med 
tidigare officiella handledningar. Istället är det ett verktyg för utveckling inom detta 
specifika område som tar upp svårigheter och problem med sex- och 
samlevnadsundervisningen idag men även visar på dess positiva effekter när 
undervisningen är väl utformad och når fram till eleverna. Särskilt intressant för 
denna undersökning är det kapitel som skrivits av Agneta Nilsson ”Sexualitet och 
samlevnad – ämnesövergripande!?”. Där framhäver Nilsson några av de problem 
som skapas av att sex- och samlevnad ska integreras i samtliga undervisningsämnen 
medan det endast är inkluderat i läroplanen för ett enda. Hon avslutar sin artikel med 
hoppet att den nya läroplanen och de nya kursplanerna ska åtgärda en del av de 
brister hon ser i hur sex- och samlevnad skrivits in i undervisningen. Efter införandet 
av GY11 kan vi dock se att detta inte blev fallet och att problemen för den individuella 
skolan kvarstår.  

Dessa två texter kan tolkas som en ansats ifrån Skolverket att hantera det faktum att 
lärare och skolledare lämnats fria händer i hur undervinsingen inom sex- och 
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samlevnad ska utformas. De är inte officiella styrdokument så som skolöverstyrelsens 
handledning ifrån 1977 var. Istället är de menade som ett stöd för den individuella 
skolorganisationen i dess organisation av sin undervisning. Kärlek känns förstår du 
har mest gemensamt med tidigare officiella handledningar i det att den presenterar 
olika områden av vikt för undervisningen. Dessa kan ses som en indikation om vad 
skolverket anser att skolan bör arbeta med.  

Värt att notera kring både Hela Livet och Kärlek känns förstår du är att båda 
texterna, med undantag för den nämnda artikeln av Nilsson talar om sex och 
samlevnad som om det vore ett homogent ämne. Som stöd för undervisningen i 
realiteten brister de därför något i att ge en bild av ämnets komplexitet. Hela livet ger 
trots detta något mer relevant stöd genom att behandla frågor som hur man tar till 
vara på eldsjälar inom lärarkåren men undviker att undervisningen blir beroende av 
dem eller genom att titta på hur kaviliten utvecklats sedan 1998 års 
kvalitetsbedömning.  

2.4 Forskning om sex-- och samlevnadsundervisning 
Fanny Ambjörnsson har studerat attityder till sex och samlevnad bland tjejer i 
gymnasiet i sin avhandling I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland 
gymnasietjejer (2003). Ambjörnssons studie belyser ett flertal aspekter av arbete 
med sex och samlevnad i gymnasiet. Hennes forskning handlar emellertid i första 
hand om tjejernas attityder till sig själva och sin sexualitet, i relation till det samhälle 
de lever i. Lärarnas arbete med undervisningen i sex och samlevnad och de former 
som denna undervisning kan ta får därför inget vidare utrymme i Ambjörnssons 
studie. Hennes främsta slutsats är att tjejerna i hennes undersökning skapar större 
delen av sin sexuella identitet i relation till andra tjejer snarare än i relation till det 
andra könet. Det är således en fråga om att vara mer eller mindre feminin än andra 
tjejer som utgör grund för identiteten. Hon betonar även vikten av att vara sig själv 
där detta blir ett uttryck som inte så mycket beskriver en genuin självkänsla så 
mycket som att våga vara normal enligt de normer som råder i den egna gruppen. 
Genom att relatera frågor kring sex och samlevnad till frågor kring klass och etnicitet 
problematiserar Ambjörnsson ämnet och visar på att undervisning inom sex och 
samlevnad inte kan fungera isolerad ifrån andra frågor som även de rör identitet och 
tillhörighet. Den sexuella tillhörigheten formas på många vis av elevens sociala 
tillhörighet och Ambjörnssons studie gör det uppenbart hur olika klasser inom 
samma skola kan uppfatta samma frågor på olika sätt. Detta fungerar i förlängningen 
även som en vägvisare för hur vi som lärare måste vara konstant medvetna om alla de 
andra värderingar och normer som influerar den information vi vill förmedla till våra 
elever, särskilt när denna är så känslig som sex och samlevnadsundervisningen ofta 
är.  

Undervisningen och dess former får större utrymme i Maria Bäckmans avhandling 
Kön och känsla: Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet 
(2003).  Bäckman tar avstamp i sexualundervisningen i många av sina 
undersökningar av ungdomars sexualitet. Tonvikten i hennes arbete ligger trots detta 
inte i pedagogiken och lärarnas ambitioner med den undervisning de genomför och 
inte heller i hur undervisningen svara mot skolverkets direktiv. Istället fokuserar hon 
på hur ungdomarna utvecklar och tar ställning de frågor som dyker upp inom 
sexualundervisningen. De områden som Bäckman framför allt pekar på som aktuella 
i undervisningen är homosexualitet och fördomar, idealisering och stigmatisering i 
relation till begrepp som hora och oskuld, kärlek och stereotypa bilder av killar och 



11 
 

tjejer som romantiska eller sexuella, kontroversiella områden av privat sexualitet så 
som onani och pornografi och, sist men inte minst, lustens roll i våra liv och våra 
sexliv. En intressant aspekt av Bäckmans undersökning är hennes slutsats kring 
elevernas tolkning av ordet ’normal’. Det visade sig vara mycket värdeladdat och 
eleverna ville inte utpeka någonting som ’onormalt’. ’Normalt’ kom att bli synonymt 
med något positivt medans ’onormalt’ stod för att var fel eller oacceptabel. Detta visar 
på en mycket klar dragningskraft hos det normativa beteendet. Att vara ’normal’ blir 
så viktigt att man försöker införliva allt man själv ser som acceptabelt i det normativa 
facket, något som självklart även utlovar den egna personligheten utrymme inom 
normativiteten. I Bäckmans slutsatser utifrån sin undersökning återkommer hon 
upprepade gånger till liknande polariseringar mellan det acceptabelt och det 
oacceptabelt, mellan tillhörande och utanförskap. Tjejerna kategoriseras som endera 
horor eller madonnor samtidigt som man försvarar den verkliga kvinnans position 
som mitt emellan dessa två stereotyper, skillnaderna mellan killar och tjejer betonas 
samtidigt som eleverna är fullt kapabla att se likheterna mellan könen och 
könsidentitetens föränderlighet. Bäckmans främsta slutsats blir också att elevernas 
förhållningssätt till sexualundervisningen är fullt av paradoxer och motsägelser. 
Eleverna uttrycker sina tankar kring ett visst ämne för att i nästa sekund agera på ett 
sätt som rakt motsäger vad de precis sagt, de kan uppmuntra en åsikt i ena sekunden 
och håna den i den andra eller skrika skälsord över de homosexuella killarna på 
filmen för att sedan svära att de aldrig skulle överge en kompis för att han berättade 
att han var homosexuell. Vad Bäckman i första hand presenterar är därför den 
komplexa verklighet i vilken vi som lärare förväntas genomföra sexualundervisningen 
samt att hon väcker medvetenhet om elevernas ofta oklara åsikter och reaktioner och 
hur dessa reflekterar en osäkerhet och ovana att behandla dessa ämnen på ett seriöst 
sätt.  

2.5 Internationell forskning 
Parcel och Luttmann har publicerat en utvärdering av en studie som genomfördes i 
England 1981 där elever genomgick en sexualundervisningskurs bestående av åtta 
lektioner. Förändringar i elevernas kunskaper och uppfattningar utfördes före och 
efter undervisningen. Parcel och Luttmann fann att det var en stor förändring i 
elevernas teoretiska kunskaper kring sex men att deras attityder och uppfattningar 
om vad som är acceptabelt sexuellt beteende och deras känslor av skuld vid sexuella 
tankar och handlingar förändrades endast marginellt. Parcell och Luttmann drar 
slutsatsen att utvärdering av sexualundervisning som endast bygger på att studera 
elevernas kunskaper är otillräckliga. För att utveckla och förbättra 
sexualundervisningen måste vi lägga fokus på vad som hjälper eleverna att utveckla 
sitt tänkande kring sex och inte endast sina kunskaper. De spekulerar i att det 
möjligen kan vara den begränsade längden på undervisningen som i första hand 
begränsade effekten på elevernas tankar och uppfattningar.  
 
Buston, Wigt och Scott (2001) har undersökt hur lärare talar om sex och vilka 
förutsättningar som finns för sexualundervisning i tjugofem skottska skolor.  
Buston et al. fann att skolor som hade höga krav ifrån föräldrar att uppnå goda 
akademiska resultat och höga betyg inför universitetsansökningar ofta 
nedprioriterade sexualundervisningen då denna sågs som en faktor som kunde ta tid 
ifrån den akademiska strävan.  
 
Buston et al. (2001) pekade ut fyra faktorer som utöver andra påverkade hur 
sexualundervisningen prioriterades och utformades. Ledningens prioriteringar och 
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engagemang i frågan, eventuella eldsjälars personlighet, erfarenhet, ambitioner med 
mera, hur sammansvetsade de lärare som arbetar med sexualundervisningen är samt 
motivation, inställning och andra personlighetsdrag hos den undervisande läraren.  
Mycket handlar därmed om personlighetsdrag och engagemang hos olika individer 
vilket kan falla sig naturligt för ett ämne som inte har en kursplan eller konkreta mål 
utan där arbetet av naturen kan bli mycket flexibelt och varierat på olika skolor.  

2.6 Sammanfattning 

Slutligen kan vi konstatera att det I Sverige finns mycket lite forskning som visar på 

skolorganisationens syn på sex- och samlevnadsundervisningen och dess relation till 

styrdokumenten. Ambjörnsson och Bäckman Studerar främst elevernas attityder och 

de olika texter som gets ut av skolverket följer inte akademiska principer. Buston et al 

är de som kommer närmast en tolkning av lärarnas erfarenheter men då de 

genomfört sina undersökningar i Skottland som arbetar utifrån en helt annan 

läroplan som inte inkluderar direktiv för sex- och samlevnad så kan deras resultat 

inte ses som direkt relevanta för svenska skolor. Förhoppningsvis kan den här 

uppsatsen vara en mycket liten del i att fylla denna lucka i forskningen.  
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3. Metod 

3.1 Forskningsstrategi 

Den undersökning som Skolverket gjorde 1998 studerade skolors arbete med sex och 

samlevnad och ett antal andra ämnesövergripande frågor på en bred basis. De 

studerade skolor från olika stadier i det svenska skolsystemet och en rad olika frågor 

på dessa skolor. Jag var intresserad av att se hur arbetet har utvecklats sedan denna 

rapport kom samt vad man har för ambitioner att utveckla arbetet i framtiden. Ett 

examensarbetes omfång tillåter inte en undersökning av lika omfattande art som 

skolverkets undersökning från 1999. För att resultaten ifrån undersökningen skulle 

bli så klara och användbara som möjligt valde jag därför att göra en fallstudie av en 

specifik skolas arbete. Som Denscombe (1998) konstaterar tillåter fallstudien mig att 

studera sex- och samlevnadsundervisningen i sin helhet på den studerade skolan 

istället för att fokusera på endast en liten aspekt av undervisningen på ett mer 

generellt representativt plan. Denscombe har även poängterat fallstudiens brist på 

generaliserbarhet. Denna undersökning kan inte ses som representativ för hur alla 

skolor i Sveriges arbetar utan måste ses som ett exempel som kan utgöra en grund  

utifrån vilket vidare forskning kan planeras. Däremot strävar jag efter att 

undersökningen skall ge en klar bild av hela den relevanta organisationens syn på 

sex- och samlevnadsundervisningen genom att jag intervjuar representanter ifrån alla 

de instanser som är involverade i att planera, genomföra och ta ansvar för 

undervisningen.  

Undersökningen är av en kvalitativ natur för att uppnå vad Stukát (2005) kallar en 

holistisk syn på undervisningen. Jag önskar inte kartlägga konkreta fakta utan 

dokumentera uppfattningar och utvecklingsområden inom ämnesövergripande 

arbete och sex- och samlevnad i synnerhet. Den kvalitativa analysen passar särskilt 

bra för att analysera semistrukturerade intervjuer vars svar av naturen inte är direkt 

kvantifierbara. 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Vad jag ämnade undersöka var den utvalda skolans personals uppfattning om den 

egna undervisningen inom området sex- och samlevnad. Jag önskade komma fram 

till hur de ansåg att de lyckats med att leva upp till styrdokumentens direktiv och 

även hur de anser att undervisningen kan förbättras för att både gynna elevernas 

lärande och bättre nå upp till styrdokumentens krav.  

För att utröna detta använde jag mig av semistrukturerade intervjuer där jag tog upp 

ett antal relevanta punkter men i övrigt erbjöd respondenten att berätta om sitt eget 

arbete och sina önskemål och ambitioner för framtiden. Valet av detta relativt fria 

format var att jag önskade undersöka respondenternas egna uppfattningar och 

åsikter om undervisningens utformning och begränsningar. Det fanns ett behov att se 

till att alla respondenter behandlade de för undervisningen relevanta områdena men 

då jag ämnade analysera resultaten kvalitativt strävade jag inte efter att erhålla 
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kvantifierbara eller stereotypa svar utan snarare att få svar och reaktioner som 

speglade respondenternas individuella erfarenheter och uppfattningar.  

I valet av metod var jag mycket medveten om vad Denscombe (1998) beskriver som 

’Intervjuareffekten’. Det fanns en klar risk att respondenterna, och då särskilt 

rektorerna då det var deras ansvarsområde som skulle undersökas, skulle uppfatta 

mina frågor som aggressiva eller ifrågasättande av deras förmågor (bilaga 1). Jag 

ansträngde mig därför extra för att formulera frågorna på ett sätt som undvek att låta 

konfronterande. Detta kan dock i vissa fall ha begränsat de svar jag fick då en önskan 

att hålla en god relation till respondenten gjorde det svårt att ställa frågor kring 

dennes eventuella brister. Där sådana frågor var nödvändiga försökte jag hålla dem 

på ett så opersonligt och organisationsorienterat plan som möjligt.  

3.3 Urval 
Jag valde denna specifika medelstora skola på grund av att jag tidigare utfört en 

enkätundersökning av elevernas uppfattningar om den sex- och 

samlevnadsundervisning de fått under sina studier. Denna enkät indikerade att det 

ämnesövergripande arbetet med sex och samlevnad inte uppfattades som särskilt 

omfattande av eleverna. Det blev därför aktuellt att se hur lärare och skolledning 

uppfattar att undervisningen utformas och om det finns en diskrepans mellan 

elevernas uppfattning om att undervinsingen inom sex och samlevnad varit 

knapphändig och hur lärarna anser att det genomför samma undervisning. Alla som 

intervjuats tillhör därför denna organisation. För att få en bred insikt i hur arbetet ser 

ut i dagsläget och hur det kan utvecklas har jag intervjuat både skolledare och lärare, 

samt skolhälsovården.  

Skolan har två rektorer som av tvång måste representera skolan de kommer i mina 

resultat att betecknas rektor X och rektor Y. De är ansvariga för olika program men 

arbetar tillsammans och bägge är gemensamt ansvariga för att de områden som 

läroplanen specificerar som rektors ansvar uppfylls. Jag har intervjuat tre lärare där 

intresse för och erfarenhet av sex och samlevnadsundervisning legat till fokus för mitt 

urval. Dessa lärare kommer betecknas lärare A, B samt C. Lärare A undervisar i 

naturkunskap vilket enligt de nya kursplanerna är det enda ämne där sex och 

samlevnad omnämns, denna lärare har dessutom fått fortbildning inom sex och 

samlevnad. Lärare B valdes ut för att hon varit ansvarig för den kurs, etik och 

livsfrågor, som eleverna i förundersökningen pekat ut som den där de mött särskilt 

mycket sex och samlevnadsrelaterade frågor. Lärare C valdes ut på grund av att hon 

rekommenderats som en av de drivande lärarna bakom att förbättra sex och 

samlevnadsundervisningen. Under mina efterforskningar fann jag att 

skolsköterskans roll i undervisningen i sex och samlevnad pekades ut som mycket 

viktig och även hon intervjuades därför. Syftet är i första hand att få en bild av vilken 

sex och samlevnadsundervisning som utförs och hur denna ser ut inte att undersöka 

hela lärarkårens undervisning. Det blir därför viktigt att även räkna ut hur stor del av 

eleverna som får ta del av den undervisning som genomförs.  
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3.4 Databearbetning och analysmetod(er) 
Styrdokument och intervjuer behandlades kvalitativt. Jag har jämfört 

styrdokumentens direktiv med respondenternas tolkningar av den egna 

undervisningen. Dessutom har jag tagit med i beräkningen respondenternas egna 

ambitioner för undervisningen. I min analys har jag genom att studera samtliga 

respondenters intervjuer i relation till varandra sökt efter de frågor som varit mest 

aktuella för organisationen. Jag har pekat ut de problemområden som 

respondenterna gemensamt pekat ut samt de områden som de sett som väl 

fungerande för att skapa en helhetsbild av skolans arbete.  Frågor och områden som 

endast utpekats av någon enstaka respondent har därför endast inkluderats om dessa 

varit särskillt relevanta då huvudsyftet varit att skapa en bild av organisationens 

gemensamma arbete för en förbättrad undervisning både i den utsträckning detta 

redan skett och i de former som man strävar efter att i framtiden förbättra.  

3.5 Reliabilitet och validitet 
Undersökningen försöker inte vara representativ för en vidare krets än den egna 

skolan. I undersökningen har samtliga rektorer intervjuats och resultaten kan därför 

sägas ge en god bild av rektorernas roll i och syn på undervisningen och dess 

utvecklingsmöjligheter. Detsamma kan sägas för skolsköterskans roll i arbetet med 

sex och samlevnad. Vad gäller lärarna är bilden mindre komplett. Lärarna valdes ut 

för att de representerade den del av undervisningen som av elever och andra lärare 

pekats ut som mest relevant för sex och samlevnadsundervisningen. De kan därför 

sägas ge en god bild av vilka ansatser som görs för att inkludera sex och samlevnad i 

undervisningen, men utan att intervjua alla lärare kan man aldrig få en helt komplett 

bild.  

Eftersom jag hela tiden sökte efter de intervjuades egna aktiviteter och ambitioner så 

var intervjuformen en relativt pålitlig metod. Det bör dock framhävas att det alltid är 

möjligt att den intervjuade framhäver de relevanta delarna i sitt arbete till en grad där 

de framstår som större än vad de i praktiken är. Samtidigt kom det fram i 

intervjuerna att lärarna ofta tog upp områden som hade relevans för sex och 

samlevnad utan att de var medvetna om detta. Detta kan även förklara varför 

eleverna i den tidigare enkätundersökningen inte kände sig ha fått någon 

undervisning i sex och samlevnad.  

Resultaten kan därför sägas vara klart trovärdiga i sin förmåga att beskriva de 

intervjuades egen uppfattning, och framför allt deras uttalade undervisning i sex och 

samlevnad, men aldrig helt trovärdiga som bevis för hur undervisningen i praktiken 

ser ut. 

3.6 Etiska ställningstaganden 
Alla som deltagit i undersökningen, både genom intervjuer och genom den tidigare 

enkätundersökningen har varit myndiga och inget samtycke ifrån målsmän har 

behövts. Samtliga deltagare har fått ta del av ett missivbrev i samband med intervju 

eller enkät. Där beskrev jag syftet med undersökningen och klargjorde att de när som 
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helst kunde dra sig ur undersökningen och att allt deltagande var frivilligt. Jag 

förklarade att de svar de lämnade inte skulle användas i annat syfte än till 

undersökningen i fråga samt att materialet skulle behandlas anonymt och 

konfidentiellt.  

I min forskning har jag följt Vetenskapsrådets (2004) direktiv för forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Jag uppfyllde 

Informationskravet genom att både muntligt och skriftligt informera alla 

respondenter om undersökningens syfte och deras rätt att när som helst dra sig ur 

om de skulle önska. Jag uppfyllde samtyckeskravet i och med att jag klargjorde att 

deras medverkan var frivillig och de själva kunde välja att delta eller inte och att välja 

att inte svara på frågor som de inte kände sig bekväma med. De garanterades även att 

det inte skulle få några negativa biverkningar för dem om de valde att inte delta.  

Konfidentialitetskravet utgjorde något av ett problem då skolan bett att få en kopia på 

undersökningen och de inblandade troligen kommer kunna identifiera varandra 

utifrån de svar de gett. Därför frågade jag alla inblandade om det var okej för mig att 

låta de andra respondenterna läsa mitt arbete och alla samtyckte. För att minimera 

risk för identifiering har jag kodat namnen i arbetet men då endast en skolsköterska 

deltog framstår hennes svar som omöjliga att dölja. Hon uttryckte dock ingen oro om 

detta utan deltog med entusiasm. 

Även nyttjandekravet klargjorde jag både muntligt och skriftligt och garanterade att 

den information jag samlade endast var för forskning och inte kommer användas i 

något annat syfte. 
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4. Resultat 

4.1 Styrdokumenten 

Sex och samlevnad nämns en gång i läroplanen för gymnasieskolan 2011. 

Tillsammans med trafik och konsumentfrågor samt undervisning om riskerna med 

tobak alkohol, narkotika och andra droger listas de som varande under särskilt 

ansvar av rektorn inom den individuella skolorganisationen. Det beskrivs inte mer 

ingående hur undervisning inom dessa områden skall genomföras. Värt att nämnas 

här är dock att rektor X beskrev hur skolan fått instruktion om att de inte fick bedriva 

separata valbara kurser inom trafikfrågor då dessa skulle inkluderas i undervisningen 

för samtliga elever. Det kan ifrån detta förutsättas att dessa frågor skall fungera 

ämnesövergripande, endera som separata temadagar eller som teman inkluderade i 

den dagliga undervisningen i de obligatoriska kurserna. Detta kan ses som frigörande 

och lärare A talar i positiva ordalag om det faktum att ’vi har en läroplan som tillåter 

att vi utvecklar sex och samlevnad’. Det skall dock noteras att med denna frihet så 

kommer även ansvaret för undervisningens kvalitet att läggas över på den 

individuella läraren och skolledaren som ytterst ansvarig. 

Det har skett en förändring i hur sex och samlevnad behandlats i läroplanerna och 

därmed även i hur hög grad det framstår som ett prioriterat område. När läroplanen 

reviderades 1977 fanns fortfarande en utförlig handledning som talade om vad som 

skulle ingå i undervisningen i sex och samlevnad 1994 var denna manual helt 

försvunnen till förmån för ett enda omnämnande under rektors ansvar. Sex och 

samlevnadsundervisningen hade inte blivit frivillig men det var nu helt upp till den 

individuella läraren att utforma undervisningen och rektor att se till att så skedde. I 

de nya styrdokumenten Gy11 kan vi ana en viss tillbakagång i och med att sex- och 

samlevnad nu inkluderats specifikt i naturkunskapsundervisningen. 

Rektor X menade att skolverket sände ut signaler som visade på att dessa ämnen inte 

var så högt prioriterade genom att inte inkludera dem i kursplanerna direkt utan i en 

kommentar till rektors ansvar. X skulle gärna se att dessa områden inkluderades mer 

konkret i styrdokumenten och att rektors ansvar var en stärkande faktor snarare än 

det enda omnämnandet av dessa frågor. Vi ser här att det i brist på styrning ifrån 

Skolverket blir rektors eget ansvar att skapa bättre möjligheter för lärarna och 

skolorganisationen i stort att genomföra sitt uppdrag och förse eleverna med en god 

undervisning.  

Endast i en av kursplanerna för de gymnasiegemensamma ämnena omnämns sex och 

samlevnad specifikt och det är inom naturkunskap där vi kan läsa att ’undervisningen 

i kursen ska behandla/.../Naturvetenskapliga aspekter på reflektion över och 

diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuell 

hälsa’. Här kan vi se klar styrning inom ämnet men samtidigt en klar begränsning. 

Om den naturvetenskapliga aspekten vore den enda som staten och skolverket såg 

som viktig för skolundervisningen skulle detta ämne kunna exkluderas ifrån rektors 

ansvar. Att detta inte skett antyder att det fortfarande finns ett behov att inkludera 



18 
 

aspekter av sex och samlevnad i undervisning i andra ämnen. Detta kan te sig 

motsägelsefullt. Å ena sidan inkluderas en specificering av sex och samlevnad i 

Naturkunskapen och inte i något av de andra obligatoriska ämnena, å andra sidan 

inkluderas här inte alla aspekter av sex och samlevnad utan för att undervisningen 

skall vara ordentligt övergripande krävs insatser ifrån flertalet lärare som till skillnad 

ifrån Naturkunskapslärarna inte får någon klar styrning av sitt arbete.  

Vi såg ovan att det fanns ett behov av att skapa en viss egen styrning som ett resultat 

av den knappa styrningen ifrån läroplanen. A visar sig här något osäker inför sina 

egna önskemål. Efter att först ha uttryckt att hon inte önskar någon mer styrning 

reviderar hon sin inställning genom att säga sig vilja ha klarare instruktion i fråga om 

vad som skall tas upp i undervisningen, ’inte hur, utan vad’. Ett beslut behöver tas på 

skolan om vad man menar är viktigt för eleverna att ta del av. C känner att det finns 

en vilja ifrån rektorerna att undervisning sker i dessa ämnen men att det inte har 

skett någon specifik peppning. Dock ett klart stöd for att få gå vidareutbildningar och 

arrangera projekt. Denna önskan ifrån rektor behöver i samarbete med lärarna få en 

klarare utformning. Skolsköterskan känner även hon att det finns ett klart stöd för 

utveckling ifrån ledningen. Ett försök gjordes för några år sedan i relation till 

vidareutbildning av två lärare men detta arbete avtog och resulterade inte i någon 

organiserad plan för undervisningen.  

När jag talade med de skolanställda om sex och samlevnadsundervisningen kunde jag 

se att det skilde sig hur högt man prioriterade frågorna vi talade om beroende på om 

de länkades till läroplanen via anmärkningen kring rektors ansvar där termen 

konkret figurerade eller om det länkades till skolan värdegrund. Det fanns ett 

betydligt större intresse för värdegrunden än de områden som ligger på rektors 

ansvar, även när dessa två var synonyma. Att tala om sexualitet blev direkt mer 

relevant när detta länkades till frågor om jämställdhet.  

Det kom att visa sig att personalen i viss utsträckning skapade sig en uppfattning om 

kvaliteten på sex och samlevnadsundervisningen i relation till hur deras egna 

erfarenheter ifrån skolgången såg ut. Skolsköterskan känner att information trots allt 

är betydligt mer tillgänglig än vad den var under hennes uppväxt medan rektor X som 

är yngre i någon man uttryckte det motsatta. Utvärdering av vad som uppnås sker 

därmed inte emot styrdokumentens knappa instruktioner utan mot privata åsikter 

om utvecklingen sedan den egna gymnasietiden och hur väl man fann att man själv 

blivit instruerad.  

4.2 Hur skall vi undervisa 
Frågan om hur man bör undervisa i sex och samlevnad är naturligtvis mycket öppen 

då det inte finns några direkta riktlinjer. Även bland de intervjuade lärarna kan vi här 

finna mycket olika svar som inte nödvändigtvis behöver ses som varandra 

uteslutande. A menar att många ungdomar har en stor okunnighet om sin egen 

kropp. Majoriteten av de pojkar hon möter vet inte att de har en prostata och 

flickorna blir förfärade när hon föreslår att de skall ta en spegel och undersöka hur de 
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själva ser ut i underlivet. Det är ingen tvekan om att det här finns ett behov av 

undervisning som är mycket konkret och praktisk.  

I kontrast till detta menar B att undervisning i sex och samlevnad inte handlar om 

ren undervisning och informationsgivande, utan om skapande av debatt. Hon menar 

att det viktiga är at väcka ungdomarnas tankar och frågor och inbjuda dem att dela 

dem med varandra. Här möter vi den del av undervisningen som knyter an mer till 

värdegrunden, etik och livsfrågor än konkret undervisning om fysiska sexuella 

funktioner. Historiskt sett har bägge dessa frågor varit relevanta för undervisningen 

och det finns inget skäl till att så inte skall fortsätta att vara fallet. Samtidigt går det 

inte att hindra att de ibland kan ses som att sträva i något olika riktning och det finns 

en risk att den ena aspekten blir försummad om den andra får för stor fokus. Lärare A 

och lärare B får därför stå som representanter av två olika, lika viktiga sidor av 

undervisningen.  

4.3 Vem skall undervisa i sex och samlevnad 
Det är ingen tvekan om att det finns en osäkerhet inom lärarkåren när det gäller hur 

och av vem sex och samlevnad skall undervisas. Lärare A som har god erfarenhet av 

att själv undervisa inom sex och samlevnad menade att det inte var ett ämne som 

passade alla lärare och tillade att vi inte lever i ett så öppet samhälle som vi tror att vi 

gör.  A anser att vissa lärare inte är riktigt lämpade att undervisa i sex och 

samlevnad... det kräver en kapabel lärare som både vill och kan undervisa i dessa 

frågor. Om A menar att vissa lärare är mindre lämpade att undervisa i sex och 

samlevnad så såg X detta som ett resultat av en osäkerhet som kunde avhjälpas med 

rätt stöttning och eventuell fortbildning inom området.  

Lärare A som undervisade i naturkunskap var mycket nöjd med at sex och samlevnad 

hade skrivits in i läroplanen för detta ämne. Det gav henne en bas att utföra sin 

undervisning ifrån och motiverade utveckling av frågor kring sex och samlevnad samt 

insatser i förbättring av undervisningen.  

Lärare B som inte undervisade i Naturkunskap och därför i kursplanerna för sin 

undervisning inte hade några klara direktiv kring hur eller om sex och samlevnad 

skulle inkluderas beskrev sin relation till ämnet i betydligt mer komplicerade termer. 

Hon hade när vår intervju startade en bild av att hon inte undervisade särskilt mycket 

om sex och samlevnad. Möjligen att kärlek och relationer kunde komma upp någon 

gång ibland. Allteftersom vårt samtal fortskred kom hon dock fram till att hon nog 

undervisade i frågor kring sex och samlevnad betydligt mer än vad hon var medveten 

om.  

Skolsköterskan menar att eldsjälar kan bygga upp och utveckla men det krävs en 

struktur i skolan som fungerar även om de inte är närvarande.  Hon tyckte att det 

skulle vara bra om det fanns ett team i stil med det existerande elevvårdsteamet som 

tog ansvar för att se till att en sådan struktur existerar.  
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4.4 Terminologi 
Det finns en uttalad problematik kring terminologi och ämnesövergripande 

undervisning. Jag fann när jag gjorde en enkät med en avgångsklass på skolan att de 

inte alltid kunde se att de fått undervisning inom områden som nästan måste ha varit 

omöjliga att inte arbeta med under ett treårigt gymnasieprogram, som till exempel 

kärlek och relationer. Den troliga orsaken till detta var att undervisningen inte 

beskrivits som att handla specifikt om ’kärlek och relationer’ utan istället växte fram i 

samtal om lästa texter eller sedda filmer.  

Att vi gör saker och ting det är självklart i mer eller mindre omfattning 

däremot att göra oss själva och elever medvetna om att det görs det är en 

annan sida av det här för att vi hör ofta att nej men det här har vi inte gjort 

fast egentligen så har vi gjort många saker’ (rektor y) 

Samma problem kan anas i lärare Bs reaktion till sin undervisning. En av hennes 

kurser var nämligen i topp av elevernas beskrivning av var de hade mött sex och 

samlevnad i undervisningen. Att hon förvånades över detta tyder på att termen sex 

och samlevnad inte ofta används som en term för att beskriva dessa frågor. 

Undervisningen sker istället med beskrivningar som arbeten om relationer eller 

identitet.  

Ett av de problem som jag identifierat på skolan är osäkerheten kring den terminologi 

som skall användas i undervisningen av sex och samlevnad. Lärare B beskrev att hon 

fann ’sex och samlevnad’ vara en något obekväm term. Hon föredrog termen 

livsfrågor som ingick som en del i kursen ’etik och livsfrågor’ som eleverna i enkäten 

pekade ut som havande relativt mycket material relaterat till sex och samlevnad’  

Det må vara bekvämare, mer övergripande och mindre kontroversiellt som term men 

vi riskerar i en undervisning som inte vill uttala termen ’sex och samlevnad’ att 

förlora den sexual aspekten så som beskrivits i de nationella kvalitetsgranskningarna 

(1999). En gemensam terminologi som kunde användas både i samtal lärare och 

annan skolpersonal emellan och i undervisningen till eleverna kunde underlätta för 

den individuella läraren i sin utformning av undervisningen.  

Min tidigare utförda enkät visade ett klart missnöje hos eleverna som beskrev sin sex 

och samlevnadsundervisning som mer eller mindre obefintlig. I mina intervjuer med 

lärarna har jag ju kunnat se att detta inte riktigt reflekterar verkligheten och frågan 

blir då varför eleverna känner att de inte får en undervisning som de defakto har haft. 

När jag ställer frågan till Y pekar Y på att det är två skilda problem att göra insatser i 

ämnesundervisningen och att göra eleverna medvetna om att man gör insatser. C 

kanner att eleverna inte alltid kan dra paralleller mellan de olika aspekterna av 

undervisning inom sex och samlevnad. De är inte medvetna om att de blir 

undervisade i sex och samlevnad när de undervisas i frågor kring etik och 

jamstalldhet. Vi kan nog ana att det fortfarande finns en brist i hur dessa frågor tas 

upp. Det är lätt att jämställdhet blir en fråga mellan kvinnor och män och att frågor 

kring homosexualitet, bisexualitet och transexualitet kanske lätt glöms bort i den 
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större debatten. Likaså kan man undra om elever som inte har ett särskilt intresse för 

lag och rätt även de får möjlighet att debattera prostitution, porr och 

människohandel? Det verkar inte vara någon tvekan om att undervisningen är mer 

närvarande än eleverna uppfattar. Vad som behövs är då snarare klara direktiv och en 

uttalad terminologi. Om vi konstaterat att lärarna behövde ett gemensamt språk för 

att tala om sin undervisning så behöver även eleverna få målen med undervisningen 

klart uttalade för sig även när detta handlar om sex och samlevnad. Vi räds inte för 

att använda termen genus i undervisningen på ett genomgående sätt, kanske vore det 

lättare för både lärare och elever om termer som hbt, upphetsning, porr och klitoris 

kunde ha samma självklara plats i undervisningen. 

4.5 Tema dagar eller tematiska studier 
Rektor Y beskriver vad hon uppfattar vara problemet med valet mellan tema dagar 

och tematiska studier: 

’Det är tyvärr så att, att få in den… ämnesövergripande ämnen i den vanliga 

undervisningen så här, du vet ju det är ju så många kursmål, så många andra 

saker som ämnen ska innefatta så oftast så gör skolan punktinsatser och det är 

det som elever kanske tolkar mera … och vi fick bara det här… men vi fick ju 

ingen undervisning för punktinsatser tolkas inte på samma sätt som om dom 

skulle ha lektioner och skall man ha en lektion om det då räcker inte heller det. 

Det skall vara flera stycken för att elever ska uppfatta det som att dom har fått 

del av det’ (rektor Y) 

De områden som faller på rektors ansvar visar sig ofta bli föremål för temadagar 

istället för att integreras i undervisningen genomgående. Även på den aktuella skolan 

har detta tidigare varit fallet, man har haft temadagar inom så väl sex och 

samlevnadsfrågor som droger och alkohol. Några hela tema dagar har dock inte varit 

aktuella de senaste åren. Tema lektioner har å andra sidan existerat och veckan efter 

att jag utfört mina intervjuer skall en sådan hållas där alla killar bjudits in för 

information kring kondomanvändning. Insatsen organiseras av skolsyster och 

planeras vara en engångsföretelese länkad till ungdomsmotagningens kampanj denna 

vår.  

De intervjuade lärarna och rektorerna ser alla punktinsatser som inproductiva 

jämfört med genomgående undervisning. C menar att temadagar ar bra men behover 

fungera som inledning till eller kulmination av teman i undervisningen. Om 

temadagar generellt beskrevs som otillräckliga så fanns det en mycket större 

entusiasm för mer långsiktiga temaarbeten. Dessa sker återkommande inom de 

individuella klasserna och ibland med flera klasser simultant. X pekade på att om 

lärarna i arbetslaget organiserade ämnesövergripande teman som inkluderade alla 

årskullar på ett program så skulle dessa endast behöva introduceras en gång vart 

tredje år för att eleverna skall få ta del av arbetet.  

Lärare A beskriver hur det saknas en struktur för vem som skall ta upp vad i 

undervisningen.  
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’Jag tycker ju att man ska ha en helhetssyn, att man ska samarbeta Sen är det ju 

också att det är inkluderat i samtliga andra ämnen egentligen, att man ska ta 

upp olika sidor av problemet eller saken så att säga och där skulle jag ju gärna 

vilja att man hade en samsyn på att okej du tar upp dom delarna, jag tar upp 

dom delarna, dom delarna kan vi göra gemensamt’ (lärare A) 

Vad som saknas är klara uttalade direktiv. Om dessa skall komma ifrån rektorn, 

arbetslaget eller en av skolan utvald grupp är oklart och det är denna oklarhet som 

behöver lösas om sex-och samlevnadsundervisningen skall kunna utvärderas och 

förbättras. 

4.6 Vikten av arbetslaget 
Rektor Y beskriver lärarnas goda förmåga att arbeta ämnesövergripande som något 

positivt, en styrka på skolan. Alla tre intervjuade lärare talade även mycket varmt om 

sina arbetslag som en god stöttning i det vardagliga arbetet. När vi mer specifikt gick 

in på frågan sex och samlevnad i arbetslaget var det dock inte längre lika klart att allt 

fungerade som önskat. A menar att det lätt kan bli ’omtjat’ eller faller mellan 

stolarna, när man inte i arbetslaget har en uttalad policy for hur man skall behandla 

sex och samlevnad och vad som skall tas upp i vilken kurs. B beskrev att det i hennes 

arbetslag inte ens var ett uttalat ämne inom arbetslagets diskussioner. Om sex och 

samlevnad skall lyftas fram som ett viktigt område i undervisningen behöver 

arbetslaget ta tag i det som ett konkret arbetsområde och inte hoppas på att det 

automatiskt skall följa med i värdegrundsarbetet.  

Både A och C kunde beskriva tema områden som relaterade till de 

ämnesövergripande frågorna, i Cs fall sex och samlevnad och i As fall även alkohol, 

tobak och droger samt trafiksäkerhet. Att dessa frågor valts för sin lämplighet för det 

studerade programmet snarare än för sin inkludering i rektors ansvarsområden bör 

ses som något positivt. Detta betyder dock inte att styrningen får gå helt förlorad. 

Med en större medvetenhet om hur de t arbete som utförs relateras till läroplanens 

krav kan vi bättre identifiera vilka områden som behöver vara inkluderade och 

uppmärksamma om vissa områden blir försummade i den tematiska undervisningen.  

Arbetslagens ämnesövergripande arbete och tematiska projekt sågs som centrala 

även av rektorerna. X poängterade att sex och samlevnad av sin natur är 

ämnesövergripande. Det behövs undervisning i så väl de biologiska, 

naturvetenskapliga aspekterna som de samhälleliga och etiska eller moraliska frågor 

som relaterar till sex och samlevnad. Arbetslaget blir där det verktyg som garanterar 

att olika personer tar ansvar för olika delar av ett komplext ämne och att eleverna får 

möjlighet att se kopplingen mellan de olika ämnenas undervisning. Rektor Y håller 

vidare koll på vilka teman som bearbetas i olika arbetslag vilket ger henne en 

övergripande kontroll över vilka områden som blir behandlade. Det är genom de 

uttalade ansatserna i arbetslaget som rektor får inblick i undervisningen inte genom 

den individuella lärarens lektionsplanering.  
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4.7 Hur når vi alla elever på sina egna premisser 
En viktig aspekt av de ämnesövergripande studier som faller på rektors ansvar, och 

inte nödvändigtvis dyker upp särskilt konkret och ofta om alls i värdegrunden och 

kursplanerna, är hur man skall se till att alla elever får ta del av denna undervisning. 

Det finns oftast ett par lärare på varje skola som brinner för specifika områden och 

detta är sant för sex- och samlevnad så väl som andra ämnesövergripande områden. 

Dessa kan vara till stor hjälp i att organisera undervisningen och starta upp relevanta 

projekt. Det är dock viktigt att som skolsköterskan på den aktuella skolan 

konstaterade, inte låta undervisningen bli beroende av dessa eldsjälar så till den grad 

att den står och faller i och med deras insatser. Detta är ett problem inte endast ifall 

dessa centrala lärare lämnar skolan utan även för att ingen lärare på den aktuella 

skolan undervisar alla elever och detta är obligatoriska ämnen där det behöver ges 

undervisning på åtminstone en basnivå till alla elever på skolan.  

Något som bör ses som positivt är att alla elever garanteras att få möjligheten att 

ställa frågor eller be om hjälp inom sex- och samlevnad åtminstone en gång under sin 

gymnasietid. Detta sker i och med att alla elever under sitt första år på skolan kallas 

till ett hälsosamtal med skolsköterskan. Under detta möte ställs ett antal frågor som 

relaterar till elevernas hälsa men bland annat om de fått sex- och 

samlevnadsundervisning i sin tidigare skolgång. Samtidigt behandlas även det andra 

stora området inom rektors ansvar, alkohol, tobak och droger. Detta är naturligtvis 

ett enstaka möte och ett ganska kort sådant men det bör trots allt ses som positivt att 

alla elever får möjligheten att i en konfidentiell miljö ställa frågor om två så stora 

ämnesövergripande områden samt att de ges en kontakt till vilken de kan vända sig 

under sin fortsatta tid på skolan.  

En fråga som alltid varit aktuell i relation till sex och samlevnad är om det skall 

undervisas i heterogena eller homogena grupper. Traditionellt har pojkar och flickor 

ofta informerats om livets mer intima frågor i separata grupper. Man har velat skapa 

en trygg miljö där den gemensamma identiteten som pojkar eller flickor kan ge 

trygghet att ställa frågor och dryfta ämnen som annars kan tolkas som pinsamma 

eller privata. Detta kunde även lärare A känna igen som den mest vanliga 

undervisningsformen när hon undervisat i grundskolan. Hon menade dock att 

eleverna på gymnasiet började vara mer mogna att dela sina erfarenheter i en 

heterogen grupp. B hade aldrig ens tänkt tanken att separera eleverna efter kön eller 

andra kriterier och ansåg att eleverna får mer ut av undervisning i helklass där de kan 

ta del av det andra könets tankar.  

I vissa fall sker segregationen inte så mycket efter kön som efter sociala aspekter. 

Under de senaste åren har större insatser gjorts för att ge sex och 

samlevnadsundervisning till invandrareleverna, och specifikt de som gick in 

språkintroduktionsprogrammet. Dessa fick upprepade lektioner i ämnet och fick 

besök ifrån ungdomsmotagningen av en barnmorska som kom och svarade på frågor 

och gav information. Y påpekade att detta var ett typiskt exempel på den form av 
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insatser som rektor kunde initiera, där Y hade lagt fram projektet medan de 

involverade lärarna i samarbete med ungdomsmotagningen sedan drev det vidare.  

Om jag kan ställa mig tvekande till att undervisningen skedde endast för de nyligen 

invandrade eleverna så ser jag ändå detta projekt som ett positivt exempel. Det visar 

att skolan har samarbetet och intresset att organisera undervisning på ett tematiskt 

vis med rektor som överseende organ, lärarna som de verkliga organisatörerna och 

utomstående resurser där dessa kan vara till nytta. Detta projekt drevs med en 

speciell budget ifrån socialstyrelsen med invandrareleverna som särskild målgrupp 

men jag ser ingen anledning varför en liknande struktur, och en liknande form av 

samarbete inte skulle kunna vara ett verktyg för den ämnesövergripande 

undervisningen på skolan i sin helhet.  

X beskriver hur stora delar av undervisningen inom sex och samlevnad varit 

punktinriktad till vissa elevgrupper eller vissa problem. Pojkarna har instruerats i 

vikten av kondomanvändning och flickorna i invandrar klasserna har fått särskild 

undervisning i kvinnans anatomi och sexualitet. Han beskrev hur detta inte var 

tillräckligt för att nå upp till de övergripande målen men trots allt lett till en vetskap 

om att vissa viktiga frågor nått fram till den direkta målgruppen.  

4.8 Resurser 
Det finns en rad praktiska resurser till lärarnas förfogande i undervisningen. Bägge 

rektorerna lyfter fram skolsysters roll som en praktisk resurs för den osäkra läraren. 

Skolsyster själv konstaterar dock att hon aldrig blivit tillfrågad av någon lärare om 

hon kan hjälpa till med information eller annan hjälp i undervisningen. Däremot 

menar hon att hon har en god kontakt med den rektor som fungerar som hennes 

arbetsledare och igenom denna får en begränsad kontakt till vad som sker i 

undervisningen i ämnesövergripande områden då dessa berör elevhälsan. Det är dock 

ingen tvekan om att samarbetet, i mån av tid, kunde bli mycket större och 

undervisningen kunde befrämjas av ett inflytande från både skolhälsovården och de 

kontakter de kan förmedla. Skolsyster talar sig varm for ett hälsolag som kan ta 

ansvar for att denna typ av frågor tas upp. De skulle kunna utarbeta någon form av 

kursplan for vad som skulle bearbetas vilket år och vilka utomstående som skall 

bjudas in.  

Ungdomsmottagningen har kontakt med skolhälsovården en gång i månaden. I 

samarbete med ungdomsmottagningen arrangeras punktinsatser i form av en 

informativ närvaro i skolan vid vissa tema dagar. Även ibland informationsmöten 

som det uppkommande info-mötet med killarna för ’Våga fråga’ projektet. C skulle 

gärna se att det kunde tas in mer experter vid speciella teman som är experter på 

området när man arbetar med olika teman, även vidareutbildning för de egna 

lärarna.  

En fråga som dyker upp i alla mina intervjuer är relevansen av fortbildning. 

Upprepade gånger informeras jag om den fortbildning som A och hennes kollega fick 

delta i och både hon själv och bägge rektorerna talar mycket entusiastiskt om hur 
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man trodde att det skulle leda till ett fortsatt arbete på skolan. Att detta inte skedde 

har dock inte gjort att lärare och skolledare blivit mer negativt inställda till 

fortbildning. A uppskattade den utbildning hon fick ta del av och C beskriver sin 

fortbildning inom en aspekt av området som mycket givande trots att hon inte hunnit 

sätta denna heller i praktik i undervisningen. Enligt B stiger prioriterings ordningen 

för det relevanta området  om det finns fortbildning på temat.  

Vad vi bör ta fasta på här är nog att denna fortbildning har en mycket positiv effekt på 

lärarnas entusiasm men att något brister i överförandet av denna entusiasm och den 

information lärarna får till eleverna. Rektor X ansåg att det var mer aktuellt att ge ett 

större antal lärare en grundläggande vidareutbildning inom sex och samlevnad än att 

producera ett fåtal lärare med spets kompetens. Det var även S åsikt när hon varnade 

att undervinsingen inte fick bli beroende av eldsjälar. Här kan vi kanske se en 

angreppspunkt till hur vi kan skapa en bättre möjlighet att se till att undervisningen 

förbättras av lärarnas fortbildning. Om fler lärare prioriterar ämnet högre finns det 

ett bättre underlag för att ett projekt när det väl har startats faktiskt fortsätter 

utvecklas. En högre prioritering av ämnet hos lärarkåren i stort och även hos 

ledningen bör även resultera i att det tilldelas mer tid, något som vi såg var en extrem 

bristvara.  

C gör mig uppmärksam på att tidsbrist och fallerande lokalen kan vara ett större 

hinder for ämnesövergripande arbete än vad budget är. C har ett intresse för 

jämlikhetsfrågor och har fortbildat sig om sex i religionsperspektiv. Hon uttrycker en 

önskan att hon hade tid att forma om sin egen forskning så att den kunde användas i 

undervisningen. Att en lärare genomgår vidareutbildning och sedan inte har tid att 

omsätta denna i undervisningen är naturligtvis ett problem. En liknande problematik 

uttrycktes av A som hade fått vidareutbildning i sex och samlevnad tillsammans med 

en kollega. Denna utbildning skulle utmynna i vidare projekt men då kollegan fick 

tjänstledigt avstannade arbetet. Vi kan här se en brist i att tiden inte räcker till men 

även en brist i att bli allt för beroende av endast ett par involverade lärare som 

ansvarar för ett projekts fortskridande. I fråga om lokaler var bristen klar, det var 

grupprum som saknades. Att genomföra projekt av ämnesövergripande karaktär 

försvårades menade C av att man inte kunde dela upp klasserna i mindre enheter än 

det gemensamma klassrummet.  

Det praktiska undervisningsmaterialet spelar även det en stor roll i hur man har 

möjlighet att arbeta med sex och samlevnad och andra ämnesövergripande områden. 

Framför allt kan noteras att Jonas Gardells böcker används flitigt i svenska 

undervisningen. Både A och B talar om reaktioner de fått då de arbetat med hans 

verk och C introducerar en kollega som i intervjuns stund skall arbeta med temat 

övergrepp i relation till novellen Jenny Att dessa texter finns i så stora upplagor på 

skolan att de kan användas i undervisningen är en klar tillgång. Böckerna 

kompletteras även av en uppsjö av relevant film i både dokumentär och 

fiktionsformat, C talar här specifikt om sitt användande av ’boys don’t cry’ för att 

väcka förståelse för den transexuella identiteten.  
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4.9 Ledningen 
Eftersom dessa ämnesövergripande områden trots allt står under rektors särskilda 

ansvar så måste vi slutligen fråga oss vilken relationen var mellan rektor och den 

faktiska undervisningen i sex och samlevnad. Då jag ställer denna fråga till rektor Y 

får jag snabbt svaret att  

fullständig kontroll har jag inte… eftersom jag inte petar i lärarnas planeringar. 

Däremot övergripande så vet jag vilka arbetslag [som] jobbar med vilket tema, och 

för att jag deltar i lärarnas arbetslagsmöten… så att övergripande har jag både 

kännedom och inblick i saker och ting som arbetslagen gör men jag detaljstyr inte… 

jag påverkar det som jag uppmuntrar till (rector Y) 

Den viktigaste rollen för rektor på denna skola är därmed som en inspirationskälla. 

Genom att ge uppmuntran till temaarbete och genom att ställa sig positiv till initiativ  

ifrån lärares sida så utövar rektorerna ett indirekt inflytande. Någon konkret styrning 

kan det dock inte bli fråga om och samma rektor som ovan uttalat sig om sitt 

inflytande via uppmuntran medger att ’Jag har inte någon detaljerad inblick i just sex 

och samlevnad’ hon beskriver hur hon inte känner att hon hunnit med att sätta sig in 

i den delen av sin yrkesroll då hon endast varit på skolan i två år men samma brist på 

kontroll bekräftas av rektor X som även han känner att han inte har en klar bild av 

hur undervisningen bedrivs trots att han varit på skolan en längre tid. Bägge 

rektorerna har en tillit till att lärarna genomför sex- och samlevnadsundervisningen 

trots att denna inte är inskriven i deras kursplaner. Det ansvar som placerats på 

rektor ifrån skolverkets sida har på den aktuella skolan i stor utsträckning överförts 

på skolsköterskan och individuella engagerade lärare.  
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5. Analys 

5.1 Styrdokumenten 

Avsaknaden av styrning ifrån styrdokumenten,(Lpf94, GY11) uppfattas generellt som 
någonting positivt. Personalen såg en frihet att anpassa undervisningen efter sina 
egna erfarenheter och elevernas behov, snarare än en avsaknad av direktiv.  

När styrdokumenten inte ger klara direktiv så blir skolan egna mål desto viktigare. I 
Skolverkets undersökning från 1999 kunde vi se att endast ett fåtal skolor hade 
nedskrivna mål för sin undervisning i sex- och samlevnad. Detta hade inte förändrats 
inför min undersökning där det inte fanns några nedskrivna mål för skolan eller för 
individuella lärare.  

Det visade sig vara av stor vikt var i styrdokumenten direktiv kring undervisningen 
återfinns. Den tidigare forskningen visar inte på någon direkt koppling mellan den 
möda som läraren lägger ner i undervisningen gentemot var i styrdokumenten de 
funnit instruktioner och inspiration till sin undervisning. Trots det visade det sig i 
min undersökning att det för dessa lärare gjorde skillnad var i styrdokumenten vi 
fann olika riktlinjer. Värdegrunden utgjorde en viktigare del i arbetet än vad 
instruktionerna kring rektors ansvar gjorde även när dessa gav samma instruktioner. 
Man lade ner mer arbete på att leva upp till värdegrunden än att ta del i den del av 
Lpf94 och Gy11 som utgörs av rektors ansvar.  

5.2 Hur skall vi undervisa 
Vad den internationella forskningen framför allt visade var att en undervisning i sex 
och samlevnad inte bör fokusera endast på att förbättra elevernas kunskaper i 
området utan också att utveckla deras tänkande vad gäller sex och samlevnad (Parcel 
och Luttmann, 1981). Lärarna på den undersökta skolan var mer oroade över vad de 
skulle undervisa om, inte hur. Vad som kunde konstateras var att både lärare och 
skolledning såg tematiska projekt i arbetslaget som en grundpelare i arbetet. Rektor 
X påpekade även att sådana projekt om det existerade på ett rullande schema och 
återkomma en gång var tredje år för alla elever på skolan skulle garantera att alla 
elever fick ta del av undervisningen. På så vis skulle sex och samlevnad kunna vara ett 
projekt som återkommer var tredje år. Detta motsäger samtidigt den betoning som 
fanns hos alla intervjuade att punktinsatser var mindre produktiva än en 
undervisning som genomsyrade hela undervisningen. Någon form av kompromiss 
verkar därför vara önskvärd. Hur denna skulle se ut var det dock ingen som hade 
några konkreta förslag på. Det skapar problem här att de existerande material som 
getts ut för att underlätta lärarnas arbete Myndigheten för skolutvecklings Hela Livet 
(2005) och Skolverkets Kärlek känns förstår du (1995) inte behandlar sex- och 
samlevnad som ett ämnesövergripande område utan som ett homogent ämne 
undervisat av en enstaka lärare. Detta kan vara fallet i grundskolan men absolut inte i 
gymnasiet och det är därför inte konstigt om lösningen blir enstaka temadagar och 
punktinsatser då det inte finns några verkliga uttänkta lösningar för hur en 
ämnesövergripande undervisning i ämnet skulle kunna se ut.  

5.3 Vem skall undervisa i sex och samlevnad 
Forskningen har tydligt visat på vikten av eldsjälar för att undervisningen skall 
fungera bra.  Både Sandströms (2005) forskning och Skolverkets (1999) 
undersökning sätter eldsjälarna i fokus för arbetet.  Det som konkurrerar med 
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eldsjälarna om relevans för att och hur undervisningen skall genomföras är möjligen 
rektorn med sitt ansvar för att hålla fokus på undervisningen. Även i detta fall 
handlar det om att fokusera arbetet och komma fram till vad man vill undervisa om 
och vem som skall genomföra vilka aspekter av undervisningen. Hur skall man hjälpa 
eleverna att både finna fokus och se en helhet. Om denna fokus kommer ifrån en 
engagerad lärare eller ifrån ett klart direktiv ifrån rektorn är inte det viktigaste utan 
det är själva kontrollen som är relevant, oavsett varifrån den kommer. Någon eller 
några måste ha ett övergripande ansvar för att se över att och hur undervisningen i 
ett ämnesövergripande område sker. Skolverkets undersökning menade att ansvaret 
för sex och samlevnadsundervisningen ofta landar på en lärare som är oinspirerad 
och finner ansvaret betungande. Detta fann jag inte vara fallet på den skola jag 
undersökte, istället var undervisningen beroende på att läraren hade ett eget 
engagemang för att utforma och genomföra undervisningen.  Rektorerna var inte 
drivande i frågan utan höll endast ett vakande öga på det arbete som lärarna själva 
initierade. Det var därför av största vikt att lärarna själva besatt ett intresse och själva 
drev undervisningen framåt.  

5.4 Terminologi 
Skolverkets undersökning 1999 visade på vikten av terminologi när de studerade hur 
introduktionen av termen samlevnad hade ändrat fokus på undervisningen. 
Introduktionen av en ny term förändrade helt den fokus som undervisningen hade 
och i detta kan vi se vikten av att ha ett klart språk för den undervisning man ämnar 
föra. Lärarna på den studerade skolan använde själva det som förklaring till att sex 
och samlevnadsundervisningen sågs som undermålig och de fick stöttning av 
ledningen. Rektor y’s beskrivning av hur det var självklart för skolan att arbeta med 
sex och samlevnad men att det var en helt annan sak att få eleverna att förstå att detta 
skedde visar på vikten av ett klart språk där en uttalad terminologi kan användas för 
att knyta ihop ämnena. Att språket är viktigt kan vi ju se även hos Bäckman (2003) 
som i sin forskning visade på hur viktigt språkval var för elevernas förståelse av 
ämnet sex och samlevnad men även för sin egen identitet. För att nå eleverna , få dem 
att tala om ämnet och förstå hur olika ämnesövergripande diskussioner hänger ihop 
även när dessa inte ingår i uttalade teman behövs därmed gemensamma termer och 
begrepp. Det talas ofta om lärarnas behov av ett yrkesspråk. I detta fall kan man 
utveckla detta och säga att det finns ett desperat behov av ett gemensamt yrkesspråk 
för alla lärare som arbetar med sex och samlevnad för att kunna klargöra 
kopplingarna mellan de olika ämnena och ge en klarhet till eleverna. Detta är något 
som eventuellt kan överföras även till andra ämnesövergripande områden. Skall man 
kunna se ett område som ämnesövergripande behöver man använda samma termer 
för samma saker och våga använda termen sex och samlevnad för att visa på dess 
existens.  

5.5 Tema dagar eller tematiska studier 
I princip all forskning som existerar kring sex och samlevnadsundervisning 
behandlar ämnet som om det vore ett distinkt ämne på skolplanen vilket det inte är. I 
I instruktioner för hur vi kan arbeta med ämnet är detta fokuserat till en 
undervisning där ämnet är homogent och undervisas utan influenser ifrån andra på 
schemat lagda ämnen. Detta gör att det enda realistiska alternativet för användande 
av underlag såsom Kärlek känns förstår du är i temadagar. Det saknas underlag för 
undervisning som är realistiskt ämnesövergripande och inkluderar studier i specifika 
ämnen utanför konceptet sex och samlevnad. Vad som skulle behövas är ett underlag 
som behandlar sex och samlevnad utifrån olika ämnesspecifika områden så att varje 
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lärare kan få hjälp att integrera sitt eget ämne i de tematiska studierna. Möjligheten 
att vidga underviningen till att inkludera även andra relaterade ämnen blir då även 
större. Ambjörnsson (2008)har poängterat vikten av att behandla sex och samlevnad 
i relation till andra problematiska områden så som kön och klass och en undervisning 
som inte lägger all fokus på sex kan ger större möjlighet till en bredare fokusering där 
eleverna tillåts att se frågor kring sex i dess vidare kontext.  

5.6 Vikten av arbetslaget 

Sandström (2005) pekade på arbetslagets viktiga roll och det reflekterades även i min 
undersökning. Alla respondenter pekade på arbetslaget som en ledande part i att få 
ämnesövergripande undervisning att fungera. Arbetslaget är en styrka på skolan och 
det som får undervisningen att fungera. I avsaknad av klara direktiv blir det 
arbetslagets jobb att se till att ämnesövergripande undervisningen fungerar. Även om 
det fanns en klarare struktur för hur undervisningen skall utformas och vilka mål 
man har med arbetet så är ett väl fungerande arbetslag en nödvändighet för att kunna 
genomföra den praktiska undervisningen. Här kan omarbetningen av skolans lokaler 
som skett föregående år vara till stor hjälp då den tillåter arbetslagen en daglig 
kontakt och en möjlighet att utbyta tankar och ideer utanför arbetslagsmötenas 
begränsade tidsrymd.  

5.7 Hur når vi alla elever på sina egna premisser 
Att skolan skall sträva efter att möta varje elevs individuella behov är väl fastslaget i 
läroplanerna (lpf94 och Gy 11). På samma gång går eleverna i klasser och 
gemensamma övningar är mycket relevanta för deras utveckling så ett visst mått av 
att dra alla över en kam är en naturlig bieffekt. Försök till att ge individer utrymme 
har skett på många olika sätt. Både Ambjörnsson (2008) och Bäckman (2003) 
beskriver hur separata grupper för flickor och pojkar används som ett sätt att ge 
eleverna utrymme att tala mer öppet. Detta verkar vara mindre vanligt på den skola 
där jag gjorde min undersökning där både lärare A och B menade att detta inte var 
produktivt på gymnasiet där man då skulle begränsa det utbyte eleverna kunde få. 
Ambjörnsson (2008) poängterar hur olika klasser på gymnasiet ofta har elever med 
olika bakgrund och att detta i sig blir en form av social anpassning. I sådant fall 
handlar det mer om utifall läraren kan anpassa sin undervisning utifrån den grupp 
som skall undervisas. Att man uppmärksammade liknande segregerade grupper med 
mer eller mindre lika behov av undervisning på den här aktuella skolan kan ses i att 
man utförde särskilda punktinsatser för de klasser som bestod av elever som var 
nyanlända i Sverige. Man kan här ana att det inte bara hos eleverna, (som Bäckman 
2003 har visat på) utan även hos lärarna finns en tendens till att se 
sexualundervisningen som ett led i att införliva sig i en Svensk normativitet.  

Vad som slutligen kan konstateras är att Skolsyster existerar som en mycket viktig 
länk i att tillhandahålla information och råd till alla elever på sina egna premisser. 
Alla får ett individuellt möte med henne där sex- och samlevnad behandlas och hon 
finns sedan som en möjlig resurs att vända sig till med frågor under elevernas 
kommande tid på skolan.  

5.8 Resurser 
Sandström (2005) pekade ut schemaläggningen som avgörande för arbetet men det 
som pekades ut som relevant inom min undersökning var inte så mycket 
schemaläggningen som lokalerna. Bristen på grupprum för uppdelning av klasser 
beskrevs som särskilt besvärligt. Under begreppet resurser bör även tas upp de 
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existerande resurser som inte kommit eleverna till nytta. Vidarutbildning beskrevs 
som viktig för utveckling av arbetet men de lärare som hade gått vidareutbildningar 
fann att dessa i stor utsträckning inte blivit omsatta i undervisningen. Den största 
orsaken till detta beskrevs som tidsbrist. Vidareutbildningen hjälpte lärarna att finna 
entusiasm för ämnet men de hade sedan inte tid att i realiteten arbeta om sin 
undervisning för att inkludera vad de lärt sig. Detta skiljer sig ifrån resultaten som 
Skolverkets undersökning (1999) visade då de konstaterade att det fanns en brist på 
kompetensutveckling på de undersökta skolorna. Min studie antyder att den aktuella 
skolan har lyckats ta steget mot att ge lärarna kompetensutveckling men inte 
verktygen att sedan omsätta denna nya kompetens i sin undervisning.  

5.9 Ledningen 
Skolverkets undersökning från 1999 visade att rektorns roll var avgörande för 

kvaliteten på undervisningen. Vad som framkommer i undersökningen är att 

ledningen inte har en klar bild av vad deras ansvar verkligen är. Då de inte själva 

deltar i undervisningen blir det lätt att de i själva verket överför ansvaret på lärare 

och skolsköterska som defacto utför det verkliga arbetet med undervisningen. Hur 

rektorerna verkligen skall ha kontroll över undervisningen är den stora frågan som 

väcks. Det finns ett behov av att ha en klarare styrning för att kunna utvärdera det 

arbete som utförs men samtidigt får inte denna styrning bli allt för detaljerad. I brist 

på en klar organisation för hur arbetet skall läggas upp har man på den aktuella 

skolan förlitat sig på att rektorerna inte lägger sig i det ämnesövergripande arbetet så 

länge som det verkar fungera. Problemet med detta är att det inte finns utrymme för 

utvärdering vilket gör det svårt att förbättra arbetet. En möjlig lösning på detta 

problem skulle vara den grupp med ansvariga som Skolsköterskan föreslog vilken 

skulle kunna inkludera även elever för att få en bredare bild av hur undervisningen 

uppfattas även av eleverna. I en sådan grupp skulle rektorerna behöva vara en 

naturlig del för att kunna fullfölja sitt uppdrag som det dikteras i läroplanen.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer resulterar i vad Denscombe beskriver som ’icke-

standardiserade svar’. Det betyder att det ibland varit svårt att urskilja alla 

respondenters åsikt inom varje område som utmärkt sig som relevant då de inte alla 

valde att berätta om samma saker. Jag lämnade intervjuerna mycket öppna för att 

minimera mitt eget inflytande på undersökningen men detta resulterade i gengälld i 

att resultaten blev mindre jämförbara. Vissa områden har därför inte berörts av alla 

respondenter vilket gör resultaten mindre applicerbara på direkta frågor. I gengäld är 

resultaten inte framtvingade utan respondenternas direkta tankar kring de aktuella 

frågorna. Att inte ha alla respondenters åsikt kring varje fråga kan resultera i att 

avvikande åsikter faller bort. Detta är dock alltid fallet när man endast intervjuar ett 

urval av personalen på skolan. I det stora hela ser jag därför en större fördel i att ha 

influerat respondenterna så lite som möjligt genom att  ha låtit dem välja riktning på 

diskussion så långt som möjligt än vad jag ser en nackdel i att alla respondenter inte 

presenterat utförliga åsikter om exakt samma frågor. 

6.2 Resultatdiskussion 
I resultaten kan vi konstatera att de slutsatser som kan dras av den här 

undersökningen i stort bekräftar samma resultat som Skolverket fick vid sin 

undersökning 1999.  Det finns en stor konflikt mellan punktinsatser i form av 

temadagar och tematiska ämnesövergripande studier. Hela skolorganisationen verkar 

vurma för tematiska studier som inkluderas i de dagliga ämnesstudierna men 

samtidigt finns en medvetenhet om att eleverna inte uppfattar denna undervisning 

som relevant för sex och samlevnadsundervisningen på samma sätt som de gör 

temadagar eller klart uttalade projekt. På samma sätt kan lärarnas bild av sin egen 

undervisning i sex och samlevnad potentiellt ses som inte helt klar. Det kan 

ifrågasättas om de verkligen har en klar bild av när och hur de undervisar i dessa 

frågor. Det är ingen tvekan om att det finns en brist på styrning och direktiv men det 

är inte säkert att denna brist är så stor som den vid första ögonkastet kan ses som att 

vara. Rektorerna uttrycker en osäkerhet i fråga om sin egen styrning utöver att de 

inspekterar de tematiska studier som pågår men det betyder inte att de inte skulle 

reagera om det fanns en avsaknad av arbete kring sex och samlevnad. Snarare tas 

denna undervisning för given och avsaknaden av styrning är ett bevis på rektorernas 

tro på den undervisning som sker på skolan. I denna bemärkelse kan det konstateras 

att resultaten endast reflekterar hur personalen på skolan uppfattar att 

undervisningen ser ut, inte hur den i verkligheten ser ut.  

6.3 Slutsatser 

Oklarheten på skolan kring hur undervisningen skall genomföras och vem som är 

ansvarig för den skapar stora frågor. När ingen tar det yttersta ansvaret att driva 

arbetet framåt riskerar undervisningen att bli ojämn eller i värsta fall falla mellan 

stolarna och inte ske alls. Det saknas på den aktuella skolan tagna beslut för hur 
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undervisningen skall genomföras som kunde leda till lokala styrdokument som i sin 

tur kunde ligga till grund för att se till att undervisningen både genomfördes 

ordentligt och kunde utvärderas.  

Fallet är inte att undervisningen på skolan är undermålig utan att den inte klart kan 

utvärderas då ingen har en klar bild av vare sig vad man vill uppnå, hur detta skall 

uppnås eller hur arbetet skall utvärderas. Det är därför inte konstigt om eleverna inte 

kan skapa sig en klar bild av sex- och samlevnadsundervisningen då personalen inte 

själva har en bild som de försöker förmedla. En möjlighet skulle vara att som 

föreslagits av Skolsköterskan forma en grupp som är ansvarig för att överse dessa 

områden som kunde ge råd och stöd till arbetslagen om hur arbetet bör genomföras 

och samtidigt hjälpa rektorerna att hålla koll på att alla arbetslag faktiskt arbetar med 

frågorna.  

Arbetslaget står ut som det mest utpräglade området som kan ligga till grund för en 

vidare utveckling. Alla inblandade är eniga om att arbetslaget är det område som 

utgör den viktigaste länken i arbetet med ämnesövergripande undervisning. Det är 

därmed också här som vi kan se den största möjligheten till ett reellt 

utvecklingsområde. Arbetslaget är den resurs som kan strukturera den reella 

undervisningen och därmed i verkligheten tillgodose elevernas behov. För att 

garantera att alla arbetslag har de verktyg de behöver för att genomföra detta arbete 

behövs dock en klarare styrning. Denna kan möjligen komma endast ifrån rektorerna 

men skulle mycket väl kunna tillhandahållas av en större grupp representanter ur 

personalen som med ett särskilt intresse för området kan stödja rektorn i att ge 

arbetslagen den information och den stöttning de behöver för att kunna utföra sitt 

uppdrag. 

6.4 Nya forskningsfrågor 
Undersökningen visar endast situationen på en specifik skola och för att kunna 

utvärdera utvecklingen sedan Skolverkets undersökning 1999 skulle det krävas ett 

bredare undersökningsunderlag. Det vore därför av intresse att vidga denna 

undersökning genom att utföra liknande studier på ett större urval av skolor. Detta 

skulle kunna ge resultat som kunde generalliseras för den svenska skolan över lag och 

därmed kunna ligga till grund för vidare reformer av undervisningen.  

6.5 Pedagogisk relevans 
I stort kan konstateras att resultaten bekräftar redan existerande resultat för hur sex 

och samlevnadsundervisningen ser ut. Den bekräftar behovet av en klarare struktur 

för den ämnesövergripande undervisningen och däribland sex och 

samlevnadsundervisningen. Styrdokumentens knapphändiga direktiv ställer höga 

krav på den individuella skolorganisationen och det finns ett konkret behov av 

skrivna mål och direktiv för undervisningen. Att skapa dessa direktiv faller på den 

individuella skolorganisationen, något som är både komplext och tidskrävande i 

starten men som när området utvecklats kan fungera som en tid och resurssparande 

instans.  
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Sex och samlevnadsundervisning på den aktuella skolan är inte dålig, den är dåligt 

kartlagd. Detta reflekterar i stora drag vad Skolverket fann i sin undersökning av 80 

Svenska skolor 1998. Vad vi kan konstatera är därför att det fortfarande finns ett 

behov för den enskilda skolan att finna konstruktiva lösningar för att utnyttja den 

frihet att individanpassa undervisningen som de givits av skolverket utan att detta 

resulterar i att vissa elever inte får någon undervisningen alls eller att skolans 

resurser fördelas baserat endast på eldsjälarnas placering inom organisationen vilket 

kan få resultatet att arbetslag utan eldsjälar inte kan utforma ett lika givande 

program för sina elever.  

Undervisningen kommer aldrig att bli likvärdig för alla elever och det skall den heller 

inte vara för då förlorar vi individualiseringen. Vad som däremot är viktigt är att alla 

elever ges samma chans att utvecklas. Om detta skall vara möjligt krävs att det finns 

en översikt av undervisningen och hur den utformas. Det är detta som saknas för de 

ämnesövergripande områdena på grund av att de inte har klara direktiv från 

styrdokument som kan utvärderas. Den uppenbara lösningen på detta är att från 

skolans sida upprätta egna direktiv och se till att dessa utvärderas kontinuerligt. Då 

kan en utveckling komma till stånd och elever, lärare och ledning kan känna sig säkra 

på att det arbete som utförs är genomtänkt och utförs som önskas.  
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Bilaga 1 (Intervjufrågor) 
 

 Hur arbetar du med sex- och samlevnad 

 Vad är din uppfattning om styrdokumentens direktiv 

 Skulle du vilja ha klarare direktiv ifrån styrdokumenten eller är du nöjd med dem? 

 Eleverna har uttryckt att de inte får någon sex- och samlevnadsundervisning. Hur ställer du 

dig till det påståendet? 

 Vem känner du tar ansvar för att se till att sex- och samlevnadsundervisningen sker och är av 

god kvalitet på skolan? 

 Känner du att sex- och samlevnadsundervisningen fungerar ämnesövergripande i din 

undervisning? 


