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Abstract 
 

Syftet med arbetet är att genom litteraturstudier och intervjuer söka svar på frågor rörande högstadielärares 
syn på undervisningen inom kunskapsområdet sex och samlevnad. Därtill beskrivs skolornas organisation av 
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Sammanfattning 
Abstract 
Syftet med arbetet är att genom litteraturstudier och intervjuer söka svar på frågor rörande 

högstadielärares syn på undervisningen inom kunskapsområdet sex och samlevnad. Därtill 

beskrivs skolornas organisation av denna undervisning, vad som ingår i kunskapsområdet 

samt hur man lägger upp och genomför en värdefull undervisning. De för arbetet centrala 

frågeställningarna är; 

 

�� Vilka mål finns för sex- och samlevnadsundervisningen? 

�� Uppfylls målen för sex- och samlevnadsundervisningen i skolan? 

�� Vad bör sex- och samlevnadsundervisningen innehålla för att den skall kännas 

värdefull? 

�� Vilka undervisningsformer lämpar sig för kunskapsområdet så att det skall kännas 

värdefullt? 

 
Studien inleds med en litteraturgenomgång. I denna ges en historisk återblick på sex- och 

samlevnadsundervisningens utveckling, en redogörelse för vad styrdokumenten anger för 

kunskapsområdet, en sammanfattning av Skolverkets granskning av sex- 

samlevnadsundervisningen, samt kunskapsområdets innehåll och metod. Därefter följer en 

redovisning av den empiriska studien i form av åtta intervjuer vilka genomförts med lärare i 

närområdet. 

 
I diskussionen flätas arbetets teori och empiri samman genom en jämförelse av 

litteraturgenomgång och studiens resultat. Centralt i diskussionen är frågeställningarna om 

mål och måluppfyllelse, innehåll och undervisningsformer. 
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1. INLEDNING 
 
Arbetet inleds med en beskrivning av orsakerna till att jag valt att fördjupa mig inom 

området sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Därefter beskrivs syftet med arbetet 

samt de frågeställningar som är centrala för arbetet. I litteraturdelen ingår en historisk 

tillbakablick, skolans styrdokument, en granskning av sex- och samlevnads-

undervisningen från 1999 samt kunskapsområdets innehåll och metod. Efter 

litteraturdelen går jag in på den empiriska delen av arbetet. Där beskrivs först metoden 

för studien, varefter resultaten av studien presenteras. Arbetet avslutas med en 

diskussion, där resultaten av den empiriska studien och litteraturdelen binds samman 

utifrån de centrala frågeställningarna. 

 
För upplägg och disposition av mitt arbete har jag utgått från Hartmans handbok för 

specialarbeten (Hartman, 1993) samt lärarutbildningens häfte om projekt- och 

utvecklingsarbeten (Universitetet i Linköping, Lärarutbildningen, u å) 

 

 

2. BAKGRUND 
 

Mitt intresse för undervisning i sex och samlevnad väcktes då jag läste den fristående 

kursen sex- och samlevnadsundervisning i dagens föränderliga skola under 

höstterminen 2000. Kursen lyfte fram kunskapsområdet på ett för mig nytt sätt. Jag 

insåg att det handlade om mycket mer än könsorganen, menstruationscykeln, 

fosterutvecklingen, sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel. Under kursens 

gång tog vi upp diskussionen om vilka upplevelser vi själva hade från vår sex- och 

samlevnadsundervisning från grundskolan. Jag förstod att vi var flera som var 

missnöjda. Majoriteten av kursdeltagarna mindes sex och samlevnad som något ganska 

pinsamt för lärarna, och därmed också för klassen. Området var något som man var 

tvungen att gå igenom för att det fanns ett kapitel om det i biologiboken.  

 
På min slutpraktik fick jag möjlighet att under en sexveckorsperiod ansvara för sex- och 

samlevnadsundervisningen i ämnet biologi, år åtta. Mina erfarenheter från kursen 

gjorde mig uppmärksam på hur just den skolan organiserade sin sex- och 



 

  4

samlevnadsundervisning. Det var glädjande att se att innehållet i biologins sex och 

samlevnad hade breddats. I vanlig ordning behandlades anatomi, sjukdomar, graviditet 

och preventivmetoder. Men det ägnades även tid och engagemang åt en stödjande 

undervisning med värderingsövningar, samtal och diskussioner. Eleverna hade ett visst 

inflytande genom att vid kursens start påverka hur mycket tid som skulle läggas på 

varje moment. 

 

Mina insikter under kursen och mina egna erfarenheter av undervisning i sex och 

samlevnad har gjort mig intresserad av kunskapsområdet. Då jag står inför starten på 

min lärarkarriär tycker jag att det är intressant att undersöka hur undervisningen bedrivs 

ute på skolorna.  

 

Tanken med ämnesvalet till mitt examensarbete är att utveckla mina kunskaper och min 

förhoppning är att kunna intressera läsare så att vi tillsammans kan påverka sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolan. 

 

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med arbetet är att genom litteraturstudier och intervjuer söka svar på frågor 

rörande högstadielärares syn på undervisningen inom kunskapsområdet sex och 

samlevnad, skolornas organisation av denna undervisning, vad som ingår i 

kunskapsområdet samt hur man lägger upp och genomför en värdefull undervisning. 

Detta har lett till följande centrala frågeställningar för arbetet: 

 

�� Vilka mål finns för sex- och samlevnadsundervisningen? 

�� Uppfylls målen för sex- och samlevnadsundervisningen i skolan? 

�� Vad bör sex- och samlevnadsundervisningen innehålla för att den skall kännas 

värdefull? 

�� Vilka undervisningsformer lämpar sig för kunskapsområdet så att det skall 

kännas värdefullt? 
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4. LITTERATURGENOMGÅNG 
 

I litteraturgenomgången ges först en historisk återblick på sex- och samlevnads-

undervisningens utveckling. I nästa avsnitt redogörs för vad styrdokumenten anger för 

kunskapsområdet. Därefter sammanfattas en rapport från Skolverkets granskning av 

sex- och samlevnadsundervisningen. Sist tas kunskapsområdets innehåll och metod 

upp. Den litteratur jag valt är skolans styrdokument, forskningsrapporter, pedagogiskt 

material samt facklitteratur. Här nedan kommer jag ta upp vissa för arbetet centrala 

begrepp och vad de innebär. 

 

 

4.1. CENTRALA BEGREPP 
 

Synen på sexualitet och samlevnad har förändrats genom tiderna. Vad som betonats 

inom kunskapsområdet har varierat mellan sexualitet, samlevnad och undervisning i 

både sex och samlevnad. Detta leder till att benämningen på området skiftat. I arbetet 

kommer jag använda den mest aktuella benämningen, nämligen sex- och 

samlevnadsundervisning. 

 

I läroplanen, Lpo-94, står sex- och samlevnadsundervisning nämnt som ett 

ämnesövergripande kunskapsområde, därför har jag valt att i mitt arbete skriva 

kunskapsområde som beteckning för hela ämnesfältet. 

 

I arbetet kommer uttrycket främjande perspektiv användas. Uttrycket betyder i detta 

sammanhang att man i undervisningen strävar efter att stödja eleverna genom att 

utveckla och förstärka det som är positivt istället för att informera och förmana om 

risker. 

 

 

4.2. KUNSKAPSOMRÅDETS UTVECKLING GENOM TIDERNA 
 

Sexualitet och samlevnad har genom tiderna varit ämne för heta diskussioner. I det här 

avsnittet presenteras en historisk tillbakablick. Först ges en kort redogörelse för synen 

på sexualitet under 1700- och 1800-talet. Därefter kommer en mer ingående 
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beskrivning av utvecklingen av skolans sex- och samlevnadsundervisning under 1900-

talet och fram till idag. 

 

Centerwall (1997) beskriver att under 1700-talet såg man sexuella handlingar som 

något positivt och en källa till ömsesidig njutning, förutsatt att de skedde inom 

äktenskapet. Abort var förbjudet och kvinnor som blivit gravida utanför äktenskapet 

blev ofta utstötta ur samhället. Barnamord blev under 1700-talet belagt med dödsstraff. 

Trots detta var det många ogifta kvinnor som inte fann någon annan utväg än att döda 

sitt barn. 1800-talet var den kontrollerade sexualitetens århundrade. Unga människor 

skulle inte få leva ut sin sexualitet; både pojkar och flickor skulle därför kontrolleras 

och övervakas. ”Onanin sågs som ungdomens farligaste fiende.” (ibid, s 48) Under 

1800-talet och i början av 1900-talet hade prästerskapet stort inflytande och kontroll 

över sexmoralen. Det var prästens uppgift att kontrollera socknens sexmoral. Vid 

husförhör förmedlades, upprätthölls och kontrollerades moral och sedelära. Genom 

industrialiseringen, och den urbanisering den bidrog med, tappade kyrkan sin kontroll. 

Istället kom läkare och naturvetenskapen att få ett ökat inflytande på sexualfrågan. 

Ansvaret för att informera och svara på frågor kring sexualitet kom att ligga på 

sjukvården och skolan. (Sandström, 1995) 

 

Genom sekelskiftets problem med ökande folkmängd, spridning av veneriska 

sjukdomar och prostitution uppstod behovet av ökad information om fortplantning, 

könssjukdomar och preventivmedel. (Centerwall, 1995) Argumenten som fördes fram 

för att motivera sexualupplysning handlade om att bekämpa spridning av 

könssjukdomar och minska antalet barn födda utom äktenskapet. Genom 

naturvetenskapens ökade inflytande försvann så småningom kyrkans begrepp. Synd och 

skam byttes ut mot friskt och sjukt i beskrivningar av sexuella uttryck. (Sandström, 

1995) 

 

Redan 1908 behandlades den första riksdagsmotionen som föreslog att man skulle 

informera om veneriska sjukdomar i skolan. Denna fick avslag men bidrog ändå till att 

intresset vaknade och under en tid därefter förekom ett flertal motioner som föreslog en 

generell sexualundervisning i skolan. (Centerwall, 1995) 
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Under 20- och 30-talet förekom viss information om sexualhygien, fortplantning och 

veneriska sjukdomar på en del skolor. Vid Stockholms högre flickskolor informerade 

man till exempel om sexualhygien, fortplantning, könssjukdomar och deras spridning 

samt riskerna med ett för tidigt väckt sexualliv. (Centerwall, 1995) Att det bara var 

flickorna som fick undervisning kan förklaras med att man ansåg att de skulle lära sig 

att skydda sig mot männens sexualdrift. Pojkarna skulle inte upplysas i onödan eftersom 

man var rädd att väcka den björn som sover. En sådan syn på sexualundervisningen har 

varit ett genomgående tema i de läromedel som publicerats under 1900-talets första 

hälft. (Sandström, 1995) 

 

Under 30-talet kom några händelser att påverka diskussionen om samlevnads-

undervisningens vara eller icke vara i skolan. 1933 bildades RFSU, Riksförbundet för 

sexuell upplysning, av Elise Ottesen-Jensen. Trots motstånd från polis, läkare, präster 

och skollärare hade hon under några år bedrivit upplysning i sexual- och 

samlevnadsfrågor. 1936 genomförde Befolkningskommissionen en analys av 

sexualfrågan. Det ökade antalet aborter gjorde att man såg ett behov av att förebygga 

oönskade graviditeter. Intresset för frågan om ett förebyggande arbete genom skola och 

rådgivningskliniker vaknade igen. 1938 avskaffades den lag från år 1910 som förbjöd 

information om och spridning av kondomer, samtidigt fick kvinnan rätt till abort under 

vissa förutsättningar. (Centerwall, 1995) 

 

Påverkan av händelserna under 30-talet ledde till att sexualundervisning infördes i 

folkskolan 1942. Den första officiella handledningen i sexualundervisning i folkskolan 

kom 1945. Tio år senare, 1955, blev sexualundervisningen i skolan obligatorisk och 

1956 publicerades en ny handledning. (Centerwall, 1995) Genom beslutet om en 

obligatorisk sexualundervisning i skolan synliggjordes ungdomssexualiteten. Det fanns 

fortfarande en önskan om att sexualiteten skulle inordnas i äktenskapet, men fenomenet 

med föräktenskapliga förbindelser var nu erkänt. (Sandström, 1995) 

 
“Tiden från 1920 och framåt kännetecknas av vad som brukar kallas den sexuella 

frigörelsen. Därmed har man menat att det mer än förr blivit socialt accepterat att 

människor utformar den sexuella samlevnaden på skilda sätt, inte efter ett enda 

föreskrivet mönster. Inom sexualsociologin säger man att synen på sexuallivet har blivit 

mera ”permissivt”, d v s tillåtande.” (Skolöverstyrelsen, 1977, s 30) 
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Under 60-talet fick 1956 års handledning hård kritik. Kritiken bidrog till att en 

utredning tillsattes år 1964; Utredning rörande sexual- och samlevnadsfrågor i 

undervisnings- och upplysningsarbetet, USSU. Utredningen låg till grund för 

skolöverstyrelsens handledning Samlevnadsundervisning som publicerades 1977. 

(Centerwall, 1995) I 1997 års handledning ändrades inriktningen och området fick 

benämningen sex- och samlevnadsundervisning. Motivet var att även värderingsfrågor, 

såsom synen på när, var och hur en relation kunde utformas, skulle rymmas inom 

undervisningen. Sexualundervisningen skulle bygga på gemensamma värden som 

stärker demokratin, till exempel tolerans, samverkan och likaberättigande. (Sandström, 

1995) 

 

I handledningen kan man exempelvis läsa följande:  

 
”Med hänsyn till många ungdomars personliga situation skall samlevnadsundervisningen 

ta upp frågor som rör det sexuella samliv som förekommer hos en del av eleverna. Målet 

måste då vara att ge stöd och förståelse både åt de ungdomar som ännu inte har några 

sexuella erfarenheter (och som ofta vill ”vänta”) och åt dem som har haft sin sexualdebut 

och i många fall har ”stadigt sällskap”. Båda dessa grupper måste känna att de är 

respekterade och får de kunskaper och den stimulans till eftertanke de behöver.”  

(Skolöverstyrelsen 1977, s 25) 

 
1982 redovisade utredningen Lära Leva Tillsammans en utvärdering av sex- och 

samlevnadsundervisningen och 1988 gav Skolöverstyrelsen ut ett supplementmaterial 

om undervisningsmetoder för grundskolan; Samtala om samlevnad. (Edgardh, 1992) 

 

Under 1990-talet har ett arbete pågått där man genomfört en översyn av handledningen 

från 1977. Ett antal experter inom området har gett förslag på ersättning av föråldrade 

partier i handledningen. På grund av Skolöverstyrelsens nedläggning har revideringen 

inte genomförts, men flertalet expertutlåtanden visar på ett behov av modernisering. Det 

som i första hand är i behov av uppdatering är handledningens faktadel. Mest akut är 

framställningen av sexuellt överförbara sjukdomar och HIV-problematiken samt 

tillhörande aspekter på användandet av preventivmedel. Även avsnitten om sexualvanor 

behöver uppdateras. Aktuell kunskap om ungdomars och ungdomsgruppers varierande 

attityder, normer och handlingsmönster är väsentlig. (Edgardh, 1992) 
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4.3. STYRDOKUMENTEN 
 
I det här avsnittet redogörs för vad som sägs angående sex- och samlevnads-

undervisning i skolans styrdokument. Nedan ges en kort beskrivning av skolans 

styrdokument och deras inbördes förhållande. Därefter berörs rektors ansvar, skolans 

värdegrund och uppgifter, utvärdering, samt vad som finns att läsa om 

kunskapsområdet i kursplanen. 

 

Skollagen anger det offentliga skolväsendets grundläggande uppdrag och de 

övergripande målen för skolans verksamhet. Läroplanen är det dokument som från 

nationell nivå styr arbetet i skolan. I läroplanen anges den värdegrund skolan vilar på, 

skolans uppgift, samt riktlinjer för verksamheten. I läroplanen anges dessutom vem som 

ansvarar för viss verksamhet i skolan samt vad ansvaret innebär. Kursplaner är de 

föreskrifter som, vid sidan av skollag och läroplan, uttrycker de krav som ställs på 

undervisningen i varje enskilt ämne. (Skolverket, 1996) I den lokala arbetsplanen skall 

den enskilda skolan ange hur målen skall förverkligas och hur verksamheten skall 

utformas och organiseras. (Lpo-94) 

 

Nedan följer några för arbetet intressanta utdrag ur skollagen, 1 kap 2 § (1985: 1100); 

 
”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala 

och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet 

för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den 

anordnas i landet.” (e:1, den 17 mars 2002) 

 
”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.” 

(e:1, den 17 mars 2002) 

 

Enligt läroplanen (1994) är det rektor som har det övergripande ansvaret för 

verksamheten på skolan. Rektor ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas och att 

verksamheten utvärderas i förhållande till de riksgiltiga målen, målen i skolplanen samt 

i den lokala arbetsplanen.  
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I avsnittet gällande rektors ansvar i läroplanen (1994) finns bland annat följande att läsa 

vad gäller rektors särskilda ansvar: 

 
”Ansvaret för att ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i 

olika ämnen. Sådana kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, 

konsumentfrågor, sex- och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika och 

andra droger.” (Lpo-94) 

 
”Samordningen av undervisningen i olika ämnen så att eleverna får möjlighet att uppfatta 

större kunskapsområden som en helhet.” (Lpo-94) 

 
”Den kompetensutveckling som krävs för att personalen professionellt skall kunna utföra 

sina uppgifter.” (Lpo-94) 

 

Under avsnittet för skolans värdegrund och uppgifter nämns att verksamheten i skolan, i 

enlighet med skollagen, skall: 

 
”...utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att 

var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas 

egenvärde...” (Lpo-94, grundläggande värden) 

 

De värden som vårt samhällsliv vilar på och som skolan skall förmedla är bland annat 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde 

och jämställdhet mellan kvinnor och män. (Lpo-94) 

 

I arbetet med att främja förståelse för andra människor nämner läroplanen att intolerans 

skall mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Skolan skall uppmuntra 

till öppenhet och till att skilda uppfattningar förs fram. Viktigt att poängtera enligt 

läroplanen är att alla som verkar i skolan, lärare, annan personal och elever skall hävda 

de grundläggande värden som anges i skollagen samt ta avstånd från det som strider 

mot dem. (Lpo-94) 

 

Läroplanen anger även kravet på att undervisningsmålen ständigt prövas och 

utvärderas. Detta utvecklingsarbete skall ske genom ett gemensamt arbete mellan lärare 

och elever. (Lpo-94) 
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I kursplanen nämns kunskapsområdet sex och samlevnad främst under ämnet Biologi. 

Under avsnittet som beskriver ämnets uppbyggnad och karaktär nämns att frågor som 

kärlek, sexualitet och samlevnad ska behandlas. Kursplanen anger förutom ämnets 

karaktär och uppbyggnad även mål att sträva mot, och mål som eleverna skall ha 

uppnått i slutet av det femte respektive det nionde skolåret. Nedan följer några utdrag 

från dessa målbeskrivningar hämtade från skolverkets hemsida. (e:2, den 31 januari 

2002) 

 
Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven 
beträffande natur och människa 
-utvecklar kunskap om människokroppens byggnad och funktion, 
-utvecklar kunskap om pubertetens inverkan på individen 
 beträffande kunskapens användning 
-utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant 
biologisk kunskap och personliga erfarenheter.  

 
Eleven skall efter år fem; 
Beträffande natur och människa 
-känna till viktiga organ i den egna kroppen och deras funktion, 
-ha insikt om människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död. 

 
Eleven skall efter år nio; 
Beträffande natur och människa 
-ha kunskap om vad befruktning innebär, 
-ha kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta, 
Beträffande kunskapens användning 
-kunna föra diskussioner om sexualitet och samlevnad och därvid visa respekt för andras 
ståndpunkter och för olika samlevnadsformer.  

 

Även i kursplanerna för Religionskunskap och Samhällskunskap finns 

kunskapsområdet nämnt i beskrivningarna av ämnenas karaktär och uppbyggnad. För 

Religionskunskap nämns: 

 
”Ämnet belyser samlevnad och jämställdhet ur ett religions- och livsåskådnings-

perspektiv. I detta ingår även att behandla konsekvenser av ställningstaganden i religiösa 

frågor för livsbeslut och relationer mellan människor.” (e:2, den 31 januari 2002) 

 
För Samhällskunskap nämns: 
 

”Utbildningen skall öppna för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram samt 

främja aktningen för varje människas egenvärde oavsett kön, klass och etnisk bakgrund. 
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Pojkars och flickors, kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter skall aktivt och 

medvetet tydliggöras.” (e:2, den 31 januari 2002) 

 

I den gemensamma kursplanetexten för Samhällsorienterande ämnen nämns: 

 
”I ämnena ingår att diskutera och reflektera över begrepp som identitet, sexualitet, kärlek 

och jämställdhet. Inom kunskapsområdet behandlas också samlevnad och relationer, 

människosyn och språkbruk så att möjligheten att diskutera värdefrågor i detta 

sammanhang utnyttjas.” (e:2, den 31 januari 2002) 

 

 

4.4. SKOLVERKETS RAPPORT 
 

I det här avsnittet ges en sammanfattning av Skolverkets rapport gällande den 

granskning av sex- och samlevnadsundervisningen som utfördes 1999 på uppdrag av 

regeringen. Rapporten är en del av en större undersökning som gjordes. Förutom sex- 

och samlevnadsundervisningen granskade man även skolornas antimobbningsarbete. Då 

mitt arbete inriktar sig på undervisningen på högstadiet har jag valt att ta upp de delar 

av undersökningen som avser grundskolan.1  

 

I undersökningen ingick 80 skolor, 51 grundskolor och 29 gymnasieskolor. De frågor 

undersökningen byggde på härrörs ur de kriterier man ansåg vara grundläggande för en 

rik och varierad undervisning i sex och samlevnad. Undersökningen utfördes med 

tonvikt på jämställdhet och frågor rörande elevinflytande, förekomsten av olika 

perspektiv på undervisningen inom kunskapsområdet samt synen på lärande och 

lärandemiljöer. Jämställdhetsperspektivet handlar bland annat om hur pojkar och flickor 

bemöts i klassrummet och huruvida undervisning och läromedel avspeglar båda könen. 

Enligt läroplanen skall eleverna ha inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisning. Inom sex- och samlevnadsundervisningen är det avgörande för en 

värdefull undervisning att läraren utgår ifrån elevernas frågor och behov. Två olika 

perspektiv man ser på undervisningen är ett risk-/sjukdomsperspektiv och ett 

hälsofrämjande perspektiv. Där handlar det om att balansera sexualitetens och 

samlevnadens mörka och ljusa sidor. Undervisningen skall bidra till att förebygga 

                                           
1 Rapporten finns att läsas i sin helhet på Skolverkets hemsida, 
www.skolverket.se/tillsyn/kval/tidigare/kval99.shtml 
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sjukdom, våld och kränkningar, men det är viktigt att man även framför ett främjande 

perspektiv, där man utvecklar och förstärker en positiv syn på sexualitet och samlevnad. 

Syn på lärande avser huruvida man menar att eleven skall informeras eller uppmuntras 

att reflektera. Man undersöker om undervisningen bygger på faktakunskaper eller om 

det ges utrymme till diskussioner och eftertanke. Lärandemiljö handlar om att skapa en 

trygg inlärningsmiljö där alla får komma till tals och uttrycka sin åsikt utan att för den 

skull känna sig utsatt. Lärandemiljö handlar även om att förebygga könsmobbning och 

att undvika användandet av könsord. (e:3, den 31 januari 2002) 

 

Resultatet av undersökningen visar på en stor variation i omfattning och kvalitet på sex- 

och samlevnadsundervisningen. Detta gäller både mellan skolor, men även inom varje 

enskild skola. I endast 4 av de 51 grundskolorna kunde man se att rektor tog det 

övergripande ansvaret för kunskapsområdet. Dessa skolor hade väl genomtänkta och 

nedskrivna mål för kunskapsområdet. Jämställdhetsperspektivet var väl tillgodosett, 

liksom de övriga kriterierna, elevinflytande, olika perspektiv på kunskapsområdet, 

lärande och lärandemiljö. På dessa skolor fick alla elever sex- och samlevnads-

undervisning; undervisningen var rik och varierande, målet var att stärka eleverna i sin 

utveckling; man arbetade i mindre grupper som möjliggör förtroendefulla och 

personliga samtal. I 24 av de 51 grundskolorna fanns brister i organisationen. I de allra 

flesta fallen saknade skolorna mål för sex- och samlevnadsundervisningen. Rektorn tog 

inte det övergripande ansvaret. Detta ledde till att uppdraget till lärarna blev oklart, 

samt att samordningen över ämnesgränser och en gemensam kollegial diskussion 

saknades. I några klasser bedrevs en mycket god sex- och samlevnadsundervisning, 

medan det i andra klasser inte förekom någon. I resterande skolor, knappt hälften, gavs 

sex- och samlevnadsundervisning endast inom ämnet biologi. Där följde man läroboken 

och undervisningen rörde i första hand kroppen, pubertetsutveckling, abort, 

preventivmedel och könssjukdomar. Väldigt lite tid gavs till samtal och reflektion. (e:3, 

den 31 januari 2002) 

 

I rapporten pekar man på följderna av att majoriteten av skolorna inte lyckades med att 

uppfylla de mål och krav som anges i läroplan och skollag. Till exempel menar man att 

brister i styrningen och avsaknad av mål leder till att skolan inte kan uppfylla kraven på 

lika tillgång till utbildning och att utbildningen är likvärdig. Dålig samordning och 
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avsaknad av kollegiala diskussioner gör att kunskapsområdet inte uppfyller målet att 

vara ämnesövergripande. (e:3, den 31 januari 2002) 

 

I rapporten sammanfattas några kommentarer från intervjuade lärare. Dessa menar att 

ett problem i åren 7-9 är att lärarna är knutna till sina egna ämnen och i många fall inte 

har ett samarbete för att integrera flera ämnen i kunskapsområdet. Många gånger vet 

man inte vad andra lärare och arbetsgrupper gör. Därför skulle ett första steg vara att de 

olika arbetsgrupperna träffas och lär av varandra. En del lärare känner sig rädda och 

oroliga inför sex- och samlevnadsundervisningen. Andra ser positivt på denna typ av 

undervisning och menar att den ger en tillitsfull kontakt med eleverna, som lyfter den 

andra undervisningen. Många menar ändå att det finns ett behov av kompetens-

utveckling i samtalsmetodik, konfliktlösning och arbetet med värderingar. På många 

håll har resurserna för sex- och samlevnadsundervisningen de senaste åren varit sämre 

än tidigare. Flera skolor har tvingats dra in på de områden som stärker gemenskap och 

främjar ett gott klimat. Arbetslagen har i många fall prioriterat annat då beslut skall tas 

om vad medlen för kompetensutveckling skall läggas på. (e:3, den 31 januari 2002) 

 

 

4.4.1. Skolverkets förslag till åtgärder 

Som en följd av granskningsresultatet ger inspektörerna förslag på flera 

åtgärder: 

 
�� ”Det måste göras tydligare för dem som svarar för undervisningen att den ska 

handla om att främja god hälsa snarare än att förebygga sjukdomar.  

 
�� På nationell nivå måste t ex läroplanerna göras tydligare beträffande vilka mål 

som ska gälla för sex- och samlevnadsundervisningen.  

 
�� På lokal nivå måste personalen lära sig mer om ämnesområdet. 

Kompetensutvecklingen måste vara anpassad till olika personalgrupper.” (e:4, 

den 31 januari 2002) 
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4.5. VAD KUNSKAPSOMRÅDET SKALL INNEHÅLLA 
 
Skolöverstyrelsens handledning från 1977, Samlevnadsundervisning, är den senaste 

framarbetade. Därför är det den som är gällande för och innefattar samtliga elever på 

grundskola och gymnasium. (Almqvist och Wiksell, 1994) I handledningen nämns 

nedanstående fyra mål som anger den huvudsakliga inriktningen som kunskapsområdet 

sex och samlevnad skall ha. 

 
”Eleven skall genom samlevnadsundervisningen 

 
1. skaffa sig kunskaper om anatomi, fysiologi, psykologi, etik och sociala 

sammanhang för att få bättre förutsättningar att förverkliga en samlevnad 

präglad av ansvar, hänsyn och omsorg om medmänniskan och därigenom få 

uppleva sexuallivet som en källa till glädje och lycka i gemenskap med en annan 

människa; 

 
2. skaffa sig kunskap om livsåskådningar och om värderingar inom sexual- och 

samlevnadsområdet för att kunna acceptera grundläggande (gemensamma) 

värderingar, som enligt läroplanen skall framhållas och främjas, och för att 

kunna ta ställning till skiljaktiga värderingar, som enligt läroplanen skall 

behandlas sakligt och allsidigt; 

 
3. förvärva insikt om att sexualiteten är en integrerad del av människans liv, och att 

den har ett starkt samband med personlighetsutveckling, gemenskapsrelationer 

och samhällsstruktur; 

 
4. förvärva insikt om sexualitetens komplexa natur och därigenom få möjlighet till 

personligt ställningstagande i samlevnadsfrågor.”  

(Skolöverstyrelsen, 1977, s 8) 

 
Ur dessa fyra mål växer tre huvudområden inom undervisningen fram; 

 
”Sexualanatomi och –fysiologi, sexuallivet i dess olika yttringar (t ex samlag, 

självtillfredsställelse, störningar i sexualfunktionen, preventivmetoder, abort, variationer i 

sexualdriftens inriktning, veneriska sjukdomar), samt samlevnadsfrågor som har att göra 

med känslor, relationer, värderingar, normer och samhällsförhållanden.”  

(Almqvist och Wiksell, 1994, s 347) 
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För högstadiet gäller att eleverna skall undervisas i olika uppfattningar om 

föräktenskapligt samliv, synen på äktenskap, familj och könsroller för kristna och andra 

religioner/livsåskådningar, pornografi, petting, HIV/aids samt säkrare sex, abort, 

könsroller, prostitution och vart man vänder sig för att få information och råd. 

(Almqvist och Wiksell, 1994) 

 

 

4.6. ATT UNDERVISA I SEX OCH SAMLEVNAD 
 

I följande avsnitt ges några författares kommentarer utifrån kunskapsområdets innehåll 

och metod. Områden som tas upp är planering, ämnessamverkan, samverkan med 

grupper utanför skolan, elevinflytande, samverkan med föräldrar, samtal och 

gruppindelning. 

 

 

4.6.1. Planering 

I läroplanen anges sex- och samlevnadsundervisningen som ett ämnesövergripande 

kunskapsområde. Det finns inga exakta angivelser för när området skall ingå i 

undervisningen, därför är det upp till varje skola att besluta om när det skall läggas. 

Läroplanen ger vissa riktlinjer genom målen för vad eleverna skall känna till efter år 

fem respektive år nio.  

 

På många skolor delegeras ansvaret för kunskapsområdet ut till enskilda lärare eller en 

ansvarig grupp. Då så är fallet, är det viktigt att alla lärare på skolan är informerade om 

undervisningens mål, innehåll och upplägg. (Centerwall, 1995) 

 

Skolöverstyrelsen (1977) rekommenderar att kunskapsområdet, på högstadiet, har sin 

tyngdpunkt i år åtta. Men man skriver också att det är viktigt att området ingår 

kontinuerligt genom alla årskurser. Och att frågor om sex och samlevnad behandlas då 

de kommer upp.  
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4.6.2. Ämnessamverkan 

Skolöverstyrelsen (1977) menar att alltsedan sexualundervisningen infördes i svenska 

skolan har man uppmanat till samverkan mellan ämnena biologi, samhällskunskap och 

religion för att på så vis åstadkomma en allsidig undervisning. Resultaten visar dock på 

att tonvikten fallit på ämnet biologi. Man menar att genom att lyfta fram 

samlevnadsfrågorna i undervisningen kommer det bli mer naturligt att området 

övergriper fler ämnen. Vidare skriver man att det är avgörande att redan vid planeringen 

av området föra en ämnesövergripande diskussion. På så vis kan olika moment planeras 

till de ämnen där de är mest relevanta. Därmed minskas även risken för upprepning av 

moment och aktiviteter i olika ämnen. 

 

För att göra kunskapsområdet ämnesövergripande föreslår Ohberg (1988) att den 

lärargrupp som skall planera och arbeta med samlevnadsundervisningen börjar med att 

göra en inventering av sina kunskaper. Detta gäller såväl faktakunskaper som 

kännedom om eleverna och deras förkunskaper. I undervisningen tar man sedan vara på 

lärarnas olika specialområden. Till exempel kanske svenskläraren kan mest om 

adoptioner, hemspråksläraren kan mycket om könsroller medan någon annan är bra på 

att vara samtalsledare vid värderingsövningar.  

 

 

4.6.3. Samverkan med grupper utanför skolan 

Ett sätt att verklighetsanknyta undervisningen är att samverka med grupper utanför 

skolan. Ohberg menar att ett bra sätt att bredda och berika undervisningen är att göra 

studiebesök och att bjuda in personer som arbetar med sex- och samlevnadsfrågor. Hon 

ger bland annat förslag på ungdomsmottagning, mödravårdscentraler och RFSL, 

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. (Ohberg, 1988) 

 

Ungdomar påverkas dagligen och från olika håll; förutom skolan och hemmet finns 

flera organisationer som bidrar till ungdomarnas utveckling. Dessa kan bland annat vara 

kyrkan, fritidsgården och ungdomsmottagningen. Centerwall (1995) menar att skolan 

borde bli bättre på att ta vara på de resurser som finns i närområdet. Till exempel kan 

etiska diskussioner föras i ett samarbete med kyrkan.  
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4.6.4. Elevinflytande 

Enligt läroplanen skall eleverna ha möjlighet att påverka undervisningens innehåll och 

form. Centerwall (1995) skriver att det finns en möjlighet att eleverna visar särskilt 

engagemang för sex- och samlevnadsundervisningen. Han menar att man både i 

planeringsstadiet och i undervisningen bör lyfta fram elevernas egna frågeställningar. 

Detta leder till att undervisningen upplevs som mer förankrad i tonårsutvecklingen.  

 

Skolöverstyrelsen (1977) skriver att ju äldre eleverna blir desto viktigare är det att de 

får delta i planeringen av samlevnadsundervisningen. De vuxna kan inte på egen hand 

avgöra vilka problem eller frågeställningar som är aktuella för eleverna vid olika 

tillfällen. De vet inte heller vad eleverna fått ut av tidigare undervisning. I den 

gemensamma planeringen kan lärare och elever tillsammans reda ut vilka kunskaper 

och kunskapsbehov som eleverna har och hur arbetet skall läggas upp. I diskussionen 

planeras när olika inslag i undervisningen skall tas upp samt hur olika ämnen kan 

samverka. 

 

 

4.6.5. Föräldrar 

Skolan har en skyldighet att informera och samarbeta med föräldrarna vid planering och 

genomförande av samlevnadsundervisningen. (Ohberg, 1988) 

 

Centerwall (1995) menar att många föräldrar uttrycker osäkerhet inför uppgiften att tala 

med sina barn om sex och samlevnad. Därför är det en trygghet att veta att barnen får 

tillgång till undervisning inom området i skolan. Vidare säger han att skolan bör 

informera föräldrarna om innehållet i undervisningen.  

 

Skolöverstyrelsen (1977) poängterar vikten av samarbete med hemmet. Eleverna har 

redan skapat sig värderingar och attityder vad gäller samlevnadsfrågor. Många av dessa 

är skapade under familjens påverkan och inflytande. Utifrån detta skall skolan sedan 

bidra till elevens utveckling i enlighet med samlevnadsundervisningens mål. Genom ett 

förtroendefullt samarbete med hemmet kan man tillsammans komma fram till en 

undervisning som både motsvarar skolans mål och kraven från hemmet på att deras 

värderingar och åsikter respekteras.  
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4.6.6. Samtal, värderingsövningar och konflikthantering 

För att göra undervisningen mer främjande föreslås övningar där deltagarna får vädra 

sina åsikter. I diskussioner och samtal får eleverna möjlighet att ställa sina frågor och 

uttrycka sina värderingar och attityder. Genom att lära sig lyssna på andra kan man 

finna svar på frågor, påverka och låta sig påverkas. 

 

Skolverket beskriver i sin rapport betydelsen av ett främjande perspektiv på 

undervisningen. Detta utgår från att stödja eleverna. Tonårstiden är en tid för möten och 

det är viktigt att de får känna att de duger, att de blir förstådda och bekräftade. Genom 

att ge stöd istället för att förmana hjälper man eleverna att känna att de duger och deras 

självkänsla ökar. Detta leder till att de vill skydda sig och avstå från att utsätta sin kropp 

för skada. (e:3, den 31 januari 2002) 

 

Skolöverstyrelsen (1977) framhåller värdet av frågestunder, samtal och diskussioner.  

Man skriver att samlevnadskunskaper och samlevnadsmönster växer fram genom det 

mänskliga umgänget. Därför måste diskussioner och samtal utifrån samlevnadsfrågor 

finnas med i flera av skolans ämnen. Eleverna blir ständigt påminda om sexualitet och 

samlevnad, från massmedia, låttexter, pornografi etc. Många frågor dyker upp och då är 

det viktigt att de kan få saklig information och svar på sina frågor. Skolans 

samlevnadsundervisning blir ett viktigt forum för att diskutera, avdramatisera och söka 

svar på frågorna. Genom ett öppet samtal växer förståelsen för sexualitet och samlevnad 

fram i en trygg miljö och bidrar till en positiv och naturlig inställning till sexualitet och 

samlevnad. 

 
”Från enkla frågor kan samtalen växa ut, och sexualiteten kan sättas in i sitt sammanhang 

med samlevnadsfrågor i vidare mening och grunden läggs för allvarlig prövning av 

normer, värderingar och attityder.” (Skolöverstyrelsen, 1977 s 36) 

 

JämO (2000) skriver om värderingsövningar att dessa ställer individen i centrum. Det är 

deltagarnas egna ställningstaganden som efterfrågas. Genom att poängtera att man inte 

eftersträvar att komma fram till vad som är rätt eller fel, kan mångfalden av tankar och 

åsikter bidra till stimulans och blir en möjlighet till idéutbyte. När 

värderingsövningarna fungerar blir de till ett stöd i ungdomarnas identitetsskapande. 

Vidare kommenterar JämO medias påverkan på ungdomarna. Man menar att det borde 
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vara ett krav på vuxna att de tar del av de budskap ungdomskulturen förmedlar. I texten 

nämns tidningar som Vecko-Revyn, Frida och Slitz, vilka läses av ungdomar i åldrarna 

12-20 år. Tidningarnas budskap till ungdomarna handlar bland annat om syn på klass, 

kön, etnisk tillhörighet och sexuell identitet. Artiklarna fokuserar ofta på utseende. Råd 

och tips ges om hur mannen blir en bra älskare och hur kvinnan behagar sin man. JämO 

skriver: 

 
”Mediautvecklingen är svår att stoppa, ungdomars läsande kan inte förbjudas. Däremot 

måste innehållet diskuteras. Ungdomar behöver redskap för att kunna ta ställning till 

budskapet.” (JämO, 2000, s 104) 

 

Ohberg (1988) skriver att samtalen syftar till att eleverna finner egna svar. Under 

samtalets gång lyssnar man på andra och får ta del av deras kunskap. Värderings-

övningar tvingar eleven att uttrycka och ta ansvar för sina åsikter och värderingar. 

Övningarna skall vara konstruerade så att alla måste tänka, lyssna och få möjlighet att 

tala om vad de tycker. Frågorna bör inte ha entydiga svar. Detta hjälper eleverna att 

våga uttrycka sin mening.  

 

 

4.6.7. Gruppindelning 

Vid samtal om sex- och samlevnadsfrågor kan det vara värdefullt att dela in klassen i 

mindre grupper för att alla skall få en möjlighet att komma till tals, framhåller flera 

författare. Nedan följer några av författarnas kommentarer om gruppindelning. 

 

Centerwall (1995) skriver att det kan vara bra att under en del av undervisningen ha 

pojkar och flickor i olika grupper. Då får båda könen en möjlighet att ställa frågor som 

annars skulle kännas genanta att ta upp. 

 

JämO (2000) menar att vid gruppindelningen bör läraren tänka efter om övningen 

lämpar sig för könsblandade eller könshomogena grupper. Man skall inte förutsätta att 

flickor och pojkar behöver olika slags övningar. Risken med ett sådant tänkande är att 

man bidrar till att förstärka rådande könsmönster. Därför rekommenderas att arbeta med 

könsblandade grupper och könshomogena grupper parallellt.  
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Ohberg (1988) tycker att det är bra att man satsat mycket på flickor under de senare 

åren. Flickorna uppmuntras till att bejaka sin sexualitet och våga ställa krav på 

användandet av preventivmedel. I och med detta har flickorna blivit starkare. Men hon 

varnar samtidigt för att för mycket ansvar läggs på flickorna. Pojkarna kan ibland känna 

sig rädda inför flickornas sexualitet. Detta kan leda till att det blir ett glapp mellan 

pojkarna och flickorna som gör att de inte förstår varandra.  

 

 

4.7. LITTERATURSAMMANFATTNING 
 

I min litteraturgenomgång har jag redogjort för kunskapsområdets historiska utveckling. 

I detta avsnitt gavs en kort beskrivning av synen på sexualitet under 1700- och 1800-

talen. Sedan följde en mer ingående beskrivning av hur sex- och samlevnads-

undervisningen vuxit under 1900-talet, exempelvis till att 1955 bli ett obligatoriskt 

inslag i skolans undervisning. I nästa avsnitt gavs en genomgång av skolans 

styrdokument och vad som sägs i dessa angående kunskapsområdet sex och samlevnad. 

I texten redogjordes för rektors ansvar, skolans värdegrund och uppgifter samt 

utvärdering. Dessutom gavs några utdrag från skollagen och kursplanerna för biologi 

och de samhällsorienterande ämnena, religionskunskap och samhällskunskap. I avsnittet 

rörande Skolverkets rapport gavs en sammanfattande redogörelse för den granskning av 

sex- och samlevnadsundervisningen som genomfördes 1999, granskningens resultat 

samt Skolverkets förslag på åtgärder. I genomgången redogjordes sedan för kunskaps-

områdets innehåll, bland annat utifrån Skolöverstyrelsens handledning för samlevnads-

undervisning. Litteraturgenomgången avslutas med en sammanställning av några 

författares kommentarer rörande undervisningen i sex och samlevnad. Områden som 

berörts är; undervisningens planering och fördelning över åren 7-9, ämnessamverkan 

inom kunskapsområdet, samverkan med grupper utanför skolan, elevinflytande, 

kontakter mellan skolan och hemmet, samtal och värderingsövningar, samt slutligen 

gruppindelningar. 
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5. STUDIENS GENOMFÖRANDE 
 

Följande kapitel är en genomgång av den empiriska studiens genomförande. Här 

redogörs för val av metod, urvalet av informanter, intervjufrågornas utformning, 

intervjuernas genomförande samt bearbetningen av intervjuerna. Kapitlet avslutas med 

en metoddiskussion. 

 

 

5.1. METODVAL 
 

I min empiriska studie har jag valt att göra en kvalitativ undersökning. Syftet med 

denna del av arbetet är att få svar på frågor gällande lärares syn på undervisningen inom 

området sex och samlevnad, undervisningens organisation på skolorna, vad som ingår i 

området, samt hur man lägger upp och genomför en värdefull undervisning. I valet 

mellan en kvantitativ och en kvalitativ studie skriver Trost (1997), att om man i 

undersökningen vill kunna ange frekvenser så passar en kvantitativ studie. Syftar 

undersökningen däremot till att förstå människors sätt att resonera och agera eller att 

urskilja varierande handlingsmönster, då passar den kvalitativa studien bäst. Vidare 

skriver Trost: 

 
”Något förenklat: Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt så 

skall man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller 

att hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie.” (Trost, 1997, s 16) 

 

Eftersom min undersökning syftar till att se mönster och få berättande svar snarare än 

att jämföra vilka och hur många som arbetar på ett speciellt sätt, valde jag att göra en 

kvalitativ undersökning. 

 

 

5.2. URVAL AV INFORMANTER 
 

När jag skulle söka informanter till undersökningen valde jag att ta kontakt med olika 

skolor och via enhetschefer och expeditioner be att få bli kopplad till lärare som arbetar 

med sex och samlevnad i sin undervisning. Då jag kom i kontakt med respektive lärare 

presenterade jag mig och mitt arbete och undrade om läraren var intresserad av att ställa 
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upp för en intervju. Det var min önskan att i urvalet få en spridning i ålder och 

yrkesverksamma år, en jämn fördelning mellan män och kvinnor samt en geografisk 

spridning. I valet av skolor utgick jag från vilka skolor som låg centralt, i stadens 

ytterområde, utanför staden samt i en angränsande kommun. För att inte röja 

informanternas identitet har jag valt att benämna dem i bokstäver från A till H. Samma 

benämningar återkommer i resultatdelen. Nedan följer en presentation av informanterna 

 

Informant Kön Ålder Yrkesverksamma år Utbildning 

A Kvinna 36-40 10 år Lärarutbildning 

B Man 25-30 2 år Lärarutbildning 

Ma/NO 

C Kvinna 41-45 15 år Lärarutbildning 

Ma/NO 

D Kvinna 31-35 1.5 år Lärarutbildning 

Ma/NO 

E Man 51-55 30 år lärarutbildning 

F Man 51-55 31 år GIH + biologi 

G Man 25-30 3 år Lärarutbildning 

Ma/NO 

H Kvinna 40-45 1 år Lärarutbildning 

Ma/NO 

 

 

5.3. INTERVJUFRÅGORNAS UTFORMNING 
 

Redan när jag började formulera mitt arbete definierade jag de områden som var 

intressanta att undersöka vid intervjuer. Efter en tids arbete konstruerade jag frågor 

utifrån dessa områden. Då frågeformuleringarna var klara gjorde jag en kategorisering 

av frågorna under rubrikerna planering och innehåll, tid, externt, fortbildning, 

utvärdering och ytterligare kommentarer. Denna indelning låg sedan till grund för 

frågornas inbördes ordning.  

 

Frågorna har varit desamma och ställda i samma ordning till alla informanter. I vissa 

fall har jag kompletterat med följdfrågor eller bett informanten att utveckla sitt svar. 
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Som exempel kan nämnas fråga 8, Vad ingår i undervisningen? Vid den frågan bad jag 

informanterna berätta om både kunskapsstoff och arbetssätt. 

 
”Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla raka frågor och på 

dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar.” (Trost, 1997, s 7) 

 

Frågorna har varit korta och öppna, det vill säga informanten har fritt kunnat berätta 

kring de frågor som ställts.2  

 

 

5.4. INTERVJUERNAS GENOMFÖRANDE 
 

Veckan innan de första intervjuerna genomfördes fick samtliga informanter ett brev via 

mail. I detta påminde jag om vår träff samt gav dem några huvudområden som intervjun 

skulle komma att beröra.3 

 

För att minska risken med feltolkningar av intervjuerna valde jag att spela in dem på 

band. Intervjubandspelaren lånades från Universitetets AV-central. Inför första 

intervjun genomfördes en provintervju för att kontrollera frågeformuleringar, 

bandspelarens inställningar och ljudupptagning. 

 

Alla intervjuer genomfördes på informanternas respektive skolor, ostört i mindre 

arbetsrum, konferensrum eller tomma lektionssalar. Trost (1997) skriver om platsen för 

intervjun att det är viktigt att den är ostörd, att det inte finns några åhörare och att det är 

en, för informanten, trygg miljö. Vid första kontakten med informanterna bestämdes att 

intervjun skulle hållas på informanternas respektive skola. 

 

Innan intervjun började informerades informanten om intervjuns upplägg. Jag berättade 

att intervjun innehåller 12 frågor som speglar innehållet i mitt examensarbete. Till 

frågorna ombads informanten ge berättande svar. Eventuellt kunde informanten 

ombedjas utveckla eller förtydliga. Informanten förbereddes på att frågorna ibland 

kunde knyta an till varandra och att de ibland kunde kännas som en upprepning av vad 

                                           
2 Frågorna finns som Bilaga 1 
3 Brevet finns som Bilaga 2 
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som redan sagts. Om så blev fallet skulle det ge möjlighet att förtydliga eller 

vidareutveckla. Jag berättade att sista frågan skulle ge informanten en möjlighet att 

komma med ytterligare kommentarer om så önskades.  

 

Efter denna genomgång bad jag sedan om informantens uppgifter om ålder, 

yrkesverksamma år och utbildning. Innan intervjun började utfördes ett inspelningsprov 

där informanten fick säga sitt namn för kontroll av ljudupptagning och inställning. 

Därefter började intervjun. När alla frågor var besvarade och informanten fått möjlighet 

att ge ytterligare kommentarer frågade jag om det fanns något mer att säga, om så ej var 

fallet stängdes bandspelaren av. 

 

Intervjuerna genomfördes under två veckor. Tiden för intervjuerna beräknades till 45-

60 minuter. 

 

 

5.5. BEARBETNING AV INTERVJUER 
 

Efter varje intervju skrev jag ner intervjun ordagrant på dator med hjälp av 

inspelningen. Utskriften kontrollerades ännu en gång gentemot inspelningen för att 

finna och korrigera eventuella fel. Då alla intervjuer var nedskrivna läste jag igenom 

dem var för sig. Därefter lästes varje fråga var för sig och svaren sammanfattades i 

resultatdelen. Som resultat används mina sammanfattningar tillsammans med några 

citat tagna direkt ur intervjun. 

 

 

5.6. METODDISKUSSION 
 

Antalet informanter bestämdes ganska tidigt. Trost skriver: 

 
”Rent allmänt skulle jag vilja påstå att man skall begränsa sig till ett mycket litet antal 

intervjuer, kanske fyra eller fem av dem. Med många intervjuer blir materialet ohanterligt 

och kanske mäktar man inte att få en överblick och samtidigt se alla viktiga detaljer som 

förenar eller skiljer.” (Trost, 1997, s 110) 
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Valet av åtta intervjuer beror bland annat på att antalet skulle räcka även om en intervju 

skulle bli inställd, avbruten eller mindre väl utförd. Antalet passade även in för att täcka 

den variation jag eftersträvade hos mina informanter. Trost skriver om strategiskt urval 

att: 

 
”Först väljer man ut ett antal variabler eller karakteristika som är av teoretisk betydelse.” 

(Trost, 1997, s 106) 

 

För att urvalet av informanter skulle bli så representativt som möjligt eftersträvade jag 

en spridning i ålder, yrkesverksamma år, en jämn fördelning mellan män och kvinnor 

samt en geografisk spridning. De olika kategorierna kommer inte att jämföras i 

resultaten. 

 

Genom att kontakten gick via skolornas enhetschefer och expeditioner blev det inte mitt 

val som påverkade vilka lärare jag fick tag på. Med tanke på utfallet så verkar det 

traditionellt vara så att det är biologilärarna som ansvarar för sex- och samlevnads-

undervisningen. Möjligtvis kunde ämnesanknytning ingå som en variabel i urvalet. Men 

en sådan undersökning ligger utanför mina frågeställningar för arbetet och blir därför 

inte relevant. Däremot är det ett uppslag för vidare undersökningar att jämföra om och 

hur olika ämneslärare arbetar med kunskapsområdet sex och samlevnad i sin 

undervisning. 

 

Anledningen till att bandspelare användes under intervjuerna var att jag skulle kunna 

koncentrera mig på att lyssna på informantens svar. Det kan även vara svårt att hinna 

med att göra utförliga anteckningar, vilket leder till att mycket av innehållet går 

förlorat. Genom att utnyttja bandspelare vid intervjun undviks dessutom att mina 

tolkningar och förväntningar påverkar resultaten. Det negativa med att använda 

bandspelare kan vara att informanten blir spänd och att det påverkar innehållet i svaren. 

Vid mina intervjuer användes en liten bandspelare och jag uppfattade inte att 

informanterna blev störda. Bearbetningen av det insamlade materialet är väldigt 

tidsödande, men tiden jag lagt ner känns väl värd eftersom det är en trygghet att kunna 

gå tillbaka och kontrollera att man uppfattat rätt. 
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Under intervjuns gång var jag mest tyst och koncentrerade mig på att lyssna. Ibland 

ombads informanten att utveckla sitt svar. Anledningen till att jag inte ville bryta in var 

att informanten inte skulle bli störd i sin tankegång. Trost (1997) skriver att intervjuaren 

inte skall synas och höras annat än då frågorna ställs. Vidare skriver han att det är 

viktigt att inte avbryta informanten, intervjuaren skall ej heller sammanfatta, då detta 

kan bli en förhastad tolkning.  

 

Vid intervjuerna är det möjligt att jag påverkat informanternas svar. Trots att 

informanterna ombetts berätta fritt kring frågorna kan mitt kroppsspråk och mina 

önskningar om vidareutveckling och förtydligande ha inverkat på resultaten. Vid 

förfrågan till lärare om att ställa upp för intervjuer, finns risken att de som svarat ja 

representerar den grupp lärare som är speciellt engagerade i kunskapsområdet sex och 

samlevnad. Dessutom har mina informanter haft möjlighet att förbereda sig eftersom de 

inför intervjun fick viss information om intervjuns innehåll. Vid bearbetning av 

resultaten är det svårt att vara helt objektiv. Min förförståelse och mina förväntningar 

inverkar på hur jag tyder svaren. Därför vill jag uppmärksamma att det finns en risk för 

att undersökningen visar ett annorlunda resultat än vad som generellt gäller för sex- och 

samlevnadsundervisningen. 
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6. RESULTATREDOVISNING 
 

I följande kapitel redovisas de resultat som kommit fram efter analys av intervjuerna. 

Här nedan utgår jag från varje intervjufråga. Till frågorna presenteras resultaten genom  

en sammanställning av likheter och skillnader i svaren samt citat från intervjuerna. 

Citaten är ordagranna återgivningar av vad som sades i intervjun för att minska riskerna 

för mina eventuella feltolkningar och för att göra resultatdelen levande.  

 

 

6.1.1. Har skolan en lokal arbetsplan och nedtecknade mål för sex- och 

samlevnadsundervisningen? 

Två av informanterna svarar att kunskapsområdet nämns, utan några detaljerade mål, i 

skolans lokala arbetsplan. Alla informanter svarar att sex och samlevnad finns beskrivet 

i kursplanen för biologi. I kursplanen finns mål för undervisningen, vad som skall göras 

samt i vissa fall även när den skall infalla i undervisningen.  

 
”Vi har en arbetsplan som hänger uppe i biologin. Där det står väldigt enkelt, att vi ska gå 

igenom preventivmedel och punktat mycket, mycket enkelt. Men sen har vi då en 

kursbeskrivning som vi delar ut till alla elever innan kursen börjar. Där står det lite mer 

ingående, vilka mål och vad som krävs och så vidare.” (C) 

 
”Den är nog för sex och samlevnad, fast den står under biologi. Där kommer det en 

särskild rubrik som heter sex och samlevnad.” (G) 

 

Citaten från informanterna C och G visar att målen för sex- och samlevnads-

undervisningen i huvudsak går in under ämnet biologi.  

 

 

6.1.2. Vem/vilka ansvarar för planeringen av sex- och 

samlevnadsundervisningen? 

Alla informanter svarar att det är biologilärarna som ansvarar för planeringen av sex- 

och samlevnadsundervisningen. I tre fall menar man att det mesta av planering och 

genomförande görs av varje enskild lärare. Tre informanter svarar att det på skolan både 

finns grupper som arbetar ihop, och lärare som arbetar enskilt. På två av informanternas 

skolor genomförs hela området efter gemensam planering.  
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Fem av de åtta informanternas skolor har även temadagar utöver den undervisning som 

förekommer inom biologin. Vid planering och genomförande av dessa engageras 

skolsyster, kurator och även andra ämneslärare, såsom lärare inom So, svenska och 

språk. 

 
”På den här skolan, förstår du, är det bara individualister allihop så att många kör sitt 

eget.” (H) 

 
”Och det är ju alltid så att en del lärare vill ju samarbeta medan en del kör sitt, det är ju 

så. Så det är både och här.” (B) 

 
”Det som ingår i arbetsområdet det gör varje lärare för sig. Men sen har vi en extra 

temahalvdag i nian som vi genomför med alla nior. Och där har vi en grupp som 

genomför den, eller planerar och genomför den varje år. Det är ju egentligen biologi, det 

är ju jag som brukar initiera och sammankalla. Men där ingår ju då, vi brukar försöka få 

med klassföreståndare, skolsköterska och kurator.” (E) 

 

Citaten visar hur man arbetar på tre skolor. Informant H berättar att på den skolan 

arbetar alla lärare enskilt. På skolan där informant B arbetar finns både exempel på 

lärare som arbetar enskilt, men också de som arbetar tillsammans i grupp. Informant E 

arbetar på en skola där temadagen involverar fler lärare, men nämner även att ansvaret i 

första hand ligger på biologilärarna. 

 

 

6.1.3. Är kunskapsområdet ämnesövergripande? 

Gällande undervisningen som ingår i biologin sker inget samarbete med andra ämnen 

på någon av informanternas skolor. Några informanter säger att de vet att man berör 

frågor gällande samlevnad i andra ämnen, i första hand So. Men det förekommer ingen 

gemensam planering över ämnesgränserna. På de skolor där man genomför temadagar 

kring sex och samlevnad berättar informanterna att dessa har en mer 

ämnesövergripande karaktär. För att vidga innehållet på dessa dagar arbetar man utifrån 

exempelvis kärlek, att vara annorlunda eller samlevnad tillsammans med ANT4. En 

                                           
4 ANT är en förkortning av ett kunskapsområde som behandlar riskerna med användandet av Alkohol, 
Narkotika och Tobak. 
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informant tycker själv att kunskapsområdet är ämnesövergripande, men menar att det är 

svårt att genomföra förändringar på skolan.  

 
”Det som vi tar upp, det tas upp i religionen också. När man läser om islam eller det här 

med omskärelse och sådana saker. Det tar man upp där också.” (A) 

 
”Svenskan har varit inblandad, det har den varit. Men det är bara i vissa fall. I 

arbetsplanen och målen nämns ingenting om de andra ämnena.” (D) 

 
Citaten från informanterna A och D tyder på att sex och samlevnad ingår i andra ämnen. 

Men informant D påpekar att det inte nämns något om de andra ämnena i varken 

arbetsplan eller mål. 

 

 
6.1.4. Förekommer det en gemensam kollegial diskussion om 

kunskapsområdet? 

Ingen av de intervjuade lärarna anser att det förekommer en organiserad diskussion. 

Inom ämnet biologi tar lärare på skolorna hjälp av varandra och diskuterar områdets 

upplägg. De flesta informanterna berättar att man ger varandra tips och råd om man har 

kunskapsområdet samtidigt. Men det gäller i första hand inom arbetslaget. Övriga 

ämneslärare undrar ibland vad som tas upp och tycker att det är ett viktigt område, men 

i övrigt är intresset lågt. På en av informanternas skolor är man på väg att starta upp ett 

samarbete med So-lärarna. Detta försvåras dock av att tiden inte räcker till. En 

informant anser att kunskapsområdet sprids genom temadagarna, men det är flera som 

poängterar att det ändå är biologiläraren som har huvudansvaret. 

 
”Vi som sitter, har samma arbetsrum, vi diskuterar ju. Och håller man på, om vi är flera 

som håller på med samma arbetsområde då diskuterar vi, om man känner att man är 

osäker och man har låst fast sig.” (H) 

 

Informant H berättar att man kan vända sig till sina kollegor i arbetsrummet för utbyte 

av idéer, i övrigt genomförs området enskilt.  
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6.1.5. Får alla elever en likvärdig undervisning? 

I den här frågan råder viss oenighet. Informanterna hänvisar till att det finns en kursplan 

med mål som alla arbetar utifrån och att man till viss del planerar och diskuterar 

området med varandra. Men samtidigt poängterar alla informanter att olika lärare gör på 

olika sätt, sätter nivån olika högt och någon har lättare för att undervisa i sex och 

samlevnad. Uppdelningen i arbetslag kan också göra att undervisningen skiljer sig. Ett 

par informanter påpekar att elevernas medverkan påverkar undervisningen så att det 

därför kan skilja sig mellan klasser. Några av informanterna anser att trots skillnaderna 

är undervisning och innehåll i stora drag lika, medan andra anser att skillnaderna 

medför att alla elever inte har tillgång till likvärdig undervisning.  

 
”Ja, det tror jag faktiskt. Vi har pratat igenom det så pass mycket. Sen är det klart, det 

beror ju jättemycket på vad de själva tar upp också. Men de får samma grund att stå på, 

det får de.” (A) 

 
”Vi gör ju säkert inte samma saker riktigt, men jag tror ändå att vi i grund och botten tar 

upp samma saker och har samma värderingar och sådär.” (B) 

 
”Nej, det anser jag inte. Det är just det att det är så många som gör olika. Så att man tar 

upp olika saker och lägger det på olika nivå. Av den anledningen tycker jag inte att alla 

får samma. Även om vi har samma mål som vi skall nå upp till så blir det inte samma 

ändå.” (D) 

 

Informanterna A, B och D tar upp skillnader i undervisning mellan olika lärare och i 

olika klasser. Informanterna A och B menar ändå att genom att alla följer mål och 

grundläggande värderingar får alla elever en likvärdig undervisning. Informant D tycker 

däremot att skillnaderna påverkar undervisningen tillräckligt mycket för att inte kunna 

säga att alla elever får en likvärdig undervisning. 

 

 

6.1.6. Har eleverna möjlighet att påverka undervisningens planering och 

upplägg? 

Ett par av informanterna tycker inte att de låter eleverna påverka planeringen av 

kunskapsområdet. Däremot utgår man från elevernas frågor under kursens gång och 

låter dem därmed påverka i hur stor utsträckning olika delar tas upp. Övriga informanter 
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har vid kursens start en grovplanering och låter eleverna fylla i enkäter, diskutera eller 

på liknande sätt påverka vad som ska tas upp, hur man skall arbeta och hur lång tid som 

skall läggas till varje del. Utifrån detta görs sedan planeringen. 

 
”Jag har ju grovplanerat och där har ju inte eleverna varit med direkt då. Så i själva 

planeringen och innehåll kanske inte så mycket då, men däremot under lektioner. Jag 

försöker hela tiden få diskussioner, sån undervisning som bygger på diskussioner i det 

här ämnet.” (B) 

 
”Jag själv brukar ju diskutera med eleverna hur vi ska lägga upp det och ha lite förslag på 

hur vi kan göra. Då brukar dom vilja påverka. Och dom får alltså vara med och jag brukar 

börja arbetsområdet med att vi tar reda på lite vad dom vet och vad dom inte vet.” (E) 

 

Både informant B och E låter eleverna påverka undervisningen. Informant B står själv 

för planeringen inför arbetsområdet. Sedan får eleverna påverka under arbetets gång 

genom att föreslå ämnen för diskussion och ställa frågor. Informant E börjar 

arbetsområdet med att höra efter vad eleverna känner till och vad de vill veta mer om. 

 

 

6.1.7. Informeras föräldrar om innehåll och planering av undervisningen? 

Ingen av informanterna ansåg att föräldrarna informerades speciellt om innehållet i sex- 

och samlevnadsundervisningen. Däremot har föräldrarna tillgång till information 

genom månadsbrev, hemskickade kursplaner eller kursplaner på nätet. På ett par skolor 

bjuds föräldrar in till temadagar och öppethusdagar och får därmed möjlighet att ta del 

av undervisningen.  

 
”Det var i höstas då vi hade sex och samlevnad. Då ringde några föräldrar till en annan 

klass och sa att det är bra att ni i skolan tar upp det här med könssjukdomar och sådana 

saker.” (D) 

 

Några lärare berättar att de fått samtal och brev från föräldrar som föreslår saker som 

skolan kan ta upp eller för att berätta att de är tacksamma för att skolan diskuterar 

frågor som kan vara svåra att ta upp i hemmet.  
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6.1.8. Vad ingår i undervisningen? 

Rent faktamässigt svarar alla informanter att det som ingår är anatomi, könsorganens 

uppbyggnad och funktion, samlag, menstruationscykeln, preventivmedel, 

könssjukdomar, graviditet, tonårsutveckling och pubertet. Undervisningen sker i de 

flesta fall genom att läraren föreläser, ibland genomförs grupparbeten och 

elevredovisningar. Samtliga informanter är överens om att det inte skall läggas för 

mycket tid till dessa bitar. Däremot går man ganska snart vidare med samlevnads-

perspektivet, där man till stor del utgår från elevernas vardag. Man berör frågor som till 

exempel hur det är att leva tillsammans, hur en bra relation skall vara, relationer till 

föräldrar och kompisar, abort, homosexualitet, etik och moral, hur samlaget går till och 

hur det är att göra det första gången, medelålder för sexdebut och så vidare. Arbetssättet 

är elevaktivt genom diskussioner, värderingsövningar, kill- och tjejsnack, moraliska 

dilemman, frågelådor med mera. Alla informanter berättar att de även använder sig av 

annat material för att komplettera läroboken. Detta är till exempel filmer, faktaböcker, 

RFSU-boxen innehållande preventivmedel, artiklar, tidningar och broschyrer. 

 
”Och jag uppfattar att de tycker att det är ett jätteroligt arbetsområde. Dom är väldigt 

intresserade och läser på väldigt bra och vill veta massor alltså. Och vi har kört väldigt 

rakt på sexualkunskapen, mycket raka rör. Eller jag gör det. Mycket videosnuttar, de får 

se allt alltså. Så att jag tycker att det handlar om allt från pubertet till diskussioner om 

porr och porrfilmsindustri, att vi är sexuellt annorlunda. Så det är inte bara, som man fått 

kritik över, att det handlar om könsapparaten, anatomin i könsorganen så att säga, 

menstruationscykeln, så är det slut. Det är en liten del av det hela och det tycker jag att 

dom kan läsa in själva.” (F) 

 

Informant F berättar i ovanstående citat att det är viktigt att utgå från elevernas frågor 

och funderingar för att undervisningen skall kännas värdefull. Vidare påpekas att 

läraren måste vara rak och kunna uppmuntra till diskussion och svara på frågor.  

 

 

6.1.9. När läggs undervisningen i sex och samlevnad? 

Flertalet av informanterna berättar att skolan lägger huvuddelen av sex- och 

samlevnadsundervisningen på vårterminen i år åtta. Man berör ämnet kort i år sju och 

följer sedan upp i år nio med temadag alternativt kort uppföljning, samt besök på 

Ungdomshälsan. En informant arbetar på en skola där man lägger undervisningen i år 
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sju med uppföljning i år åtta och en temadag i år nio. Området då det läses som block 

innefattar i de flesta fall 3-4 veckor med 3 lektioner per vecka. 

 
”Ja, det har ju alltid nästan varit i åttan. För det bör ju vara senast i åttan tycker jag och i 

sjuan kan det vara lite för tidigt.” (G) 

 

Flera av informanterna tar upp frågan om när eleverna är mogna för sex- och 

samlevnadsundervisning. Några elever är mottagliga redan i sjuan, medan andra är redo 

först i nian. För att bemöta alla elever har de flesta av skolorna spridit ut sin 

undervisning över hela högstadiet. 

 
”Om de inte läser det nu så har de det sparat hemma i byrålådan. De som inte är redo, kan 

läsa det i framtiden.” (A) 

 

Informant A visar några broschyrer som delas ut och menar att även de elever som inte 

varit mottagliga när de fick sex- och samlevnadsundervisning har möjlighet att söka 

svar på frågor i utdelad litteratur. 

 

 

6.1.10. Utnyttjas utomstående föreläsare och gör ni besök? 

Samtliga av informanternas skolor gör besök på Ungdomsmottagningen och i vissa fall 

kommer även barnmorskor från Ungdomsmottagningen till skolan. Två av 

informanterna berättar att skolan har haft besök av och diskussioner med homosexuella. 

Flertalet av informanterna utnyttjar den personal man har på skolan, såsom skolsyster, 

kurator och hemspråkslärare. I samband med temadagar brukar man bjuda in olika 

personer, till exempel från RFSL och Tjejjouren. 

 

 

6.1.11. Satsar skolan på fortbildning för personalen inom området? 

Flertalet av informanterna säger att skolan satsar på fortbildning av personal inom 

området sex och samlevnad. Det kommer information och inbjudningar till olika kurser 

och är man intresserad så brukar det inte vara några problem från skolans sida att få 

delta. Många av kurserna hålls inom stan eller i närheten och blir därför inte så dyra. 

Informationen kommer i de flesta fall till biologilärarna och några av informanterna 
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uttrycker besvikelse över att övriga ämneslärare inte får ta del av den eller inte är 

intresserade av att delta. Hälften har varit på fortbildning under de senaste åren. Ett par 

anser sig ha fått en hel del fortbildning och andra har det aktuellt då de ganska nyligen 

tagit examen. Två berättar att trots information och inbjudningar så har ingen varit på 

kurs, vilket förklaras med att skolan inte har råd. 

 

 

6.1.12. Utvärderas undervisningen gentemot målen och i så fall hur och när? 

En av informanterna berättar att de alltid vid läsårets slut sitter i ämnesgrupperna och 

utvärderar alla ämnesområden och temaarbeten. Vid utvärderingen föreslås 

förändringar och tillägg inför nästa omgång. Övriga menar att de för sig själva gör en 

fortlöpande utvärdering av undervisningen. Inför nästa omgång ändrar man på delar 

som inte fungerat bra.  

 

De flesta av informanterna låter eleverna göra en skriftlig utvärdering efter kursen. Där 

man får veta vad som fungerat, vad som kan tas bort och vad som saknats. Några säger 

att det är viktigt att eleverna får säga om kursen motsvarat deras förväntningar. En 

informant poängterar att eleverna skall lära sig att uttrycka sina åsikter och komma med 

konstruktiv kritik efter genomförda kurser.  

 

Lärarnas utvärdering av eleverna varierar. Några ger prov på den kunskapsmässiga 

delen, i första hand för att eleverna bett om det. En del utvärderar eleverna genom 

fördjupningsuppgifter och inlämningsuppgifter.  

 
”Och sen när det är klart då brukar vi faktiskt ha ett slags prov. Och det tycker dom om.  

Det brukar dom vara jätteduktiga på och det är många som har fullt då precis. MVG! 

säger de, Jajamän säger jag.” (E) 

 

”Jag brukar vara väldigt sparsam med att mäta vad eleverna presterar genom prov. Jag är 

snäll här, man klarar godkänt om man är närvarande, för man blir inte underkänd i sex 

och samlevnad, inte i mitt ämne.” (C) 

 

Citaten ovan visar på olika åsikter kring huruvida man skall testa elevernas kunskaper 

inom kunskapsområdet genom skriftliga prov eller inte. Informant E berättar att 

eleverna efterfrågar prov på kunskapsstoffet inom kunskapsområdet, därför genomförs 
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dessa. Informant C anser att man inte kan underkänna elever i sex och samlevnad 

förutsatt att de närvarar på lektionerna, därför ges eleverna heller inga skriftliga prov 

inom kunskapsområdet sex och samlevnad. 

 

6.1.13. Har du något ytterligare att tillägga? 

Vid den här frågan svarade alla informanter att de tycker att det är roligt och givande att 

undervisa i sex och samlevnad. Man menar att kunskapsområdet skiljer sig från andra 

genom att det är elevernas frågor som är centrala och att undervisningen är mer 

elevaktiv. I och med detta blir alla väldigt intresserade och en informant sa att det är 

sällan någon som försöker sabotera. Några informanter sa att som lärare får man mycket 

tillbaka från eleverna och att det är inspirerande att se hur alla elever blommar upp. 

Några sa också att genom sex- och samlevnadsundervisningen får man en särskild 

kontakt med eleverna, något som en informant tyckte att alla lärare borde få uppleva. 

 
”Om man hade samma motivation i alla ämnen då vore det, oj! För man behöver det. Jag 

önskar att alla fick möjligheten att undervisa i just sex och samlevnad. För att se det här 

hos eleverna som bara blommar upp alltså. För det är nåt enormt!” (H) 

 

Några informanter tycker att det är synd att skolan inte lyckas med att göra 

undervisningen i sex och samlevnad mer ämnesövergripande. Detta gäller i första hand 

de skolor som saknar temadagar. På de skolor som har temadagar är lärarna mycket 

glada över dessa. Temadagarna är omtyckta och får i utvärderingar höga betyg av både 

lärare och elever. 

 

Några lärare som nyligen varit på kurs tycker att dessa har varit givande och att det är 

viktigt att få nya idéer och att inspireras av nya arbetssätt. 

 

Det är flera av informanterna som kommenterar lärarrollen. Några menar att i sex- och 

samlevnadsundervisningen är man i högre grad en diskussionsledare. En informant 

poängterar vikten av att våga prata om de ämnen som eleverna tar upp samt att hjälpa 

eleverna att komma igång så att inte diskussionerna stannar upp. De flesta tycker också 

att man som lärare måste kunna avdramatisera eftersom det kan vara lite genant för 

många till en början. Några av informanterna tycker att det är givande att gå in i 
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diskussioner och ge sin syn på saker, medan andra tycker att lärarens åsikter inte bör 

komma fram.  

 

Det var även några informanter som tyckte att det fanns en svårighet i att veta hur man 

bemöter elever med invandrarbakgrund och elever med olika religioner. På en skola har 

man tagit hjälp av hemspråkslärare vid planering för att få hennes syn på innehållet. 

 

Informanterna är eniga om att kunskapsområdet är mycket viktigt. En informant säger 

som en sista kommentar: 

 
”Jag tycker att hade jag upplevt min egen undervisning så hade jag fått mycket svar på 

dom frågor som jag kände att jag hade som tonåring. Och jag tycker att det känns kul och 

skönt att ha gett ungdomarna den informationen som jag aldrig fick.” (F) 

 

 

6.2. RESULTATSAMMANFATTNING 
 

I resultatredovisningen har jag gjort en sammanställning av resultaten efter analys av 

intervjuer. Redovisningen är gjord utifrån intervjuernas tretton frågor, till vilka svaren 

jämförts för att finna likheter och skillnader. I svaren har framkommit att målen för 

kunskapsområdet sex och samlevnad i första hand finns nedtecknade i de lokala 

kursplanerna för biologi. Samtliga informanter anger att det är biologilärarna som 

ansvarar för planering och genomförande av kunskapsområdet. På drygt hälften av 

informanternas skolor genomförs temadagar inom området, vid dessa integreras fler 

ämnen och annan personal på skolan engageras. I övrigt är informanterna eniga om att 

området i huvudsak tas upp inom biologin. Några informanter säger att det förekommer 

ett visst idéutbyte mellan biologilärare inom samma arbetslag. Däremot är det ingen 

som anser att det på skolan finns någon organiserad diskussion lärare emellan. På 

frågan om alla elever får en likvärdig undervisning, svarar alla att undervisningen 

skiljer sig mellan lärare och i olika klasser. Trots detta menar några att undervisningen 

är likvärdig, medan andra anser att skillnaderna är så stora att de inte kan säga att alla 

har tillgång till en likvärdig undervisning. Samtliga informanter låter eleverna påverka 

undervisningens innehåll och upplägg. Däremot svarar ingen att det förekommer något 

samarbete mellan skolan och hemmet. Innehållet i undervisningen är de rent 
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faktamässiga bitarna som tas upp i biologiboken. Därtill läggs en stor del av tiden till 

frågor rörande samlevnad. Dessa behandlas genom bland annat värderingsövningar, 

diskussioner och samtal i könsuppdelade grupper. Majoriteten av informanterna berättar 

att kunskapsområdet sex och samlevnad genomförs i år åtta. Dessutom berör man 

området kort i år sju samt i år nio genom temadag och besök på ungdomsmottagning. 

Endast två informanter berättar att de inte haft möjlighet att fortbilda sig inom 

kunskapsområdet. Övriga har under de senaste åren varit på kurser och samtliga 

meddelar att de är nöjda med kursernas innehåll. Till frågan om utvärdering svarar 

majoriteten av informanterna att den görs fortlöpande under arbetets gång. De flesta 

låter även eleverna utvärdera innehållet efter genomförd kurs. Samtliga informanter 

poängterar att undervisningen inom kunskapsområdet sex och samlevnad är mycket 

intressant och givande. Dessutom är det ett område som berör och engagerar eleverna.  
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7. DISKUSSION 
 

Följande kapitel är en sammanflätning av arbetets teori och empiri, det vill säga 

litteraturgenomgång och studiens resultat. Centralt i diskussionen är mina 

frågeställningar om mål och måluppfyllelse, innehåll och undervisningsformer. Jag 

kommer även diskutera olika aspekter på lärarrollen så som framgått i resultatet.  

 

 

7.1. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 
 

Enligt läroplanen (1994) är det rektor som ansvarar för att ämnesövergripande 

kunskapsområden integreras och samordnas i olika ämnen så att kunskapsområdet kan 

uppfattas som en helhet. I Skolverkets rapport (e:3, den 31 januari 2002) angavs en 

avsaknad av rektors styrning på en majoritet av skolorna. Detta medförde att uppdraget 

till lärarna var otydligt och att det ofta var oklart vem som ansvarade för undervisningen 

i sex och samlevnad. I min undersökning är resultatet genomgående att ansvaret för 

kunskapsområdet ligger hos biologilärarna. På de flesta av informanternas skolor 

nämndes sex och samlevnad i den lokala arbetsplanen, men mål för kunskapsområdet 

fanns endast nedtecknade i biologins lokala kursplan.  På grund av att sex och 

samlevnad inte står som ett ämnesövergripande kunskapsområde i den lokala 

arbetsplanen minskar möjligheterna att uppfylla detta krav. Skolverket skriver i sina 

förslag på åtgärder att kunskapsområdet måste få en tydligare beskrivning i 

läroplanerna. (e:4, den 31 januari 2002) Mina resultat liksom Skolverkets resultat pekar 

på att det dessutom finns ett behov av att rektor tar ett större ansvar för att 

kunskapsområdet skall integreras i fler ämnen.  Jag tror att det är nödvändigt, för att 

kunskapsområdet skall få en mer ämnesövergripande karaktär, att de lokala målen 

revideras och att lärare från fler ämnesgrupper engageras redan i detta arbete. Som det 

ser ut nu finns en tillit till att biologilärarna uppfyller sitt ansvar och i många fall är 

övriga ämneslärare inte medvetna om de möjligheter som finns att arbeta med sex- och 

samlevnadsfrågor i sina ämnen. 

 

Läroplanen (1994) anger i enlighet med skollagen att alla barn och ungdomar skall ha 

lika tillgång till utbildning samt att de inom varje skolform skall få en likvärdig 

utbildning. I Skolverkets rapport (e:3, den 31 januari 2002) menar man att bristen på 
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samordning leder till att målen om en likvärdig utbildning och lika tillgång till 

utbildning inte uppfylls. I min undersökning ställdes frågan om informanterna ansåg att 

alla elever får en likvärdig undervisning. Alla informanter påpekade skillnaderna 

mellan olika lärares undervisning i sex och samlevnad. Några ansåg ändå att de 

gemensamma målen och en gemensam grundsyn på kunskapsområdet medförde att 

undervisningen var likvärdig. Andra var mer kritiska och menade att skillnaderna i 

genomförande och innehåll var tillräckligt stora för att undervisningen inte kunde anses 

vara likvärdig. Efter att ha sammanställt resultaten uppfattar jag att det finns ett behov 

av att gemensamt organisera och planera kunskapsområdet för att man skall kunna 

uppfylla kravet på en likvärdig undervisning. 

 

Almqvist och Wiksell (1994) tar utifrån Skolöverstyrelsens fyra mål för 

samlevnadsundervisningen upp tre huvudområden, nämligen sexualanatomi och –

fysiologi, sexuallivet i dess olika yttringar och samlevnadsfrågor. Jämfört med 

kursplanens mål uppfylls i huvudsak de två första i biologins sex- och 

samlevnadsundervisning. Resultaten i min undersökning visar på att samtliga 

informanter uppfyller även det tredje området, samlevnadsfrågor. Frågan är dock om 

detta gäller generellt. Enligt Skolverkets rapport (e:3, den 31 januari 2002) tillhörde 

nästan hälften av grundskolorna gruppen där sex- och samlevnadsundervisningen 

endast förekom i ämnet biologi. På dessa skolor var undervisningen traditionell och 

biologiskt inriktad och där gavs endast litet utrymme till reflektion och samtal. I den 

gemensamma kursplanen för de samhällsorienterande ämnena och i kursplanerna för 

religion och samhällskunskap finns mål som ingår i det tredje huvudområdet. Därför 

antar jag, för att lyckas med att uppfylla samtliga mål för sex- och 

samlevnadsundervisningen bör området få en mer ämnesövergripande karaktär såsom 

jag beskrivit i min litteraturdel. 

 

I Skolverkets granskning (e:3, den 31 januari 2002) fann man genomgående brister i 

dokumentationen av sex- och samlevnadsundervisningen. Skolverket skriver: 

 
”...ett genomgående mönster är att den sexual- och samlevnadsundervisning som bedrivs 

inte samordnas eller dokumenteras inom skolan. Det förekommer en mängd både 

planerade och spontana aktiviteter av hög kvalitet inom varje skolform som inte kommer 

vare sig skolledning eller kollegor till godo.” (e:3, den 31 januari 2002) 



 

  41

 

Läroplanen (1994) anger att undervisningsmålen skall prövas och utvärderas och att 

undervisningen skall utvärderas i förhållande till såväl riksgiltiga mål som lokala mål.  

Endast en av mina informanter berättade att ämnesgrupperna vid läsårets slut 

utvärderade genomförda ämnesområden gemensamt. På denna skola utvärderades även 

temadagen i sex och samlevnad av ansvarig grupp. Övriga informanter genomförde 

utvärderingar enskilt efter genomfört arbetsområde. Utvärderingen genomfördes i första 

hand gentemot målen för kunskapsområdet som en del av ämnet biologi. Den slutsats 

jag drar är att avsaknaden av nedtecknade lokala mål samt dokumentation av gemensam 

utvärdering och uppföljning försvårar utvecklingsarbetet av kunskapsområdet.   

 

Enligt läroplanen (1994) skall arbetet med att utvärdera undervisning och mål 

genomföras gemensamt mellan elev och lärare. Majoriteten av informanterna låter 

eleverna göra en skriftlig utvärdering efter genomförd sex- och samlevnads-

undervisning. Flera författare poängterar vikten av att utgå från elevernas verklighet och 

frågor. För att lyckas med att individanpassa undervisningen och göra den värdefull för 

eleverna är det därför viktigt att de får vara med och påverka innehåll och upplägg. 

Samtliga informanter berättade att de lät eleverna påverka undervisningens innehåll på 

ett eller annat sätt. Några informanter låter eleverna delta i planeringen av 

kunskapsområdet, andra menar att eleverna påverkar innehåll och upplägg under 

områdets gång.  

 

Läroplanen nämner även att skolans arbete skall ske i samarbete med hemmen. Flera 

författare poängterar vikten av att så görs. Skolöverstyrelsen (1977) skriver till exempel 

att ett förtroendefullt samarbete med hemmet skapar möjligheter för undervisningen att 

motsvara både skolans mål och hemmets krav på att deras värderingar och åsikter 

respekteras. På frågan om föräldrar informeras om sex- och samlevnadsundervisningens 

innehåll och planering svarade majoriteten av informanterna att det inte förekommer 

någon sådan information. Samtliga informanter angav att skolan gav föräldrarna 

tillgång till kursplaner och några berättade även att föräldrarna informerades om 

skolarbetet via månadsbrev och dylikt. Däremot förekom ingen organiserad diskussion 

mellan hemmet och skolan speciellt för sex- och samlevnadsundervisningen. Under 

arbetet med min empiriska undersökning förvånades jag över att det saknades ett 

samarbete med hemmet. Själv tror jag att det finns mycket att vinna på att låta föräldrar 
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vara delaktiga i undervisningen. Frågor kring sexualitet och samlevnad upplevs för 

många föräldrar som svåra att ta upp med sina barn. Därför tror jag att skolans sex- och 

samlevnads-undervisning kan utgöra ett uppskattat stöd. Dessutom förebygger man 

risken med att föräldrar ifrågasätter undervisningens innehåll genom att låta dem vara 

med och påverka. 

 

 

7.2. INNEHÅLL 
 

Samtliga informanter är överens om att undervisningen skall innehålla de traditionellt 

biologiska avsnitten med anatomi och fysiologi, pubertet, menstruation, pollution, 

graviditet, könssjukdomar, preventivmedel, abort med mera. Men de poängterar också 

att tonvikten skall läggas på en stödjande undervisning. Utgångspunkten i denna 

undervisning är elevernas egna frågor, vilka behandlas genom elevdiskussioner, 

värderingsövningar och liknande. Jämfört med styrdokumenten, Skolöverstyrelsen 

(1977) samt Almqvist och Wiksells (1994) tre huvudområden, sexualanatomi och –

fysiologi, sexuallivet i dess olika yttringar och samlevnadsfrågor, överensstämmer detta 

med vad som skall ingå i undervisningen och vad som är värdefullt för eleverna.  

 

Skolverket (e:3, den 31 januari 2002) skriver att fastän innebörden i begrepp som 

identitet, sexualitet, kärlek och jämställdhet växlar över tid, är behovet av att få 

reflektera tidlöst. Flera av informanterna menar att undervisningens varierande innehåll 

och möjligheten att hjälpa eleverna att söka svar på sina frågor är det som gör 

arbetsområdet så intressant. Dessa kommentarer från informanterna leder mina tankar 

till Skolöverstyrelsen (1977) som skriver att skolan får en allt viktigare roll som stöd i 

ungdomars utveckling då många elever saknar vuxenkontakter utanför skolan. 

 

 

7.3. UNDERVISNINGSFORMER 
 

I läroplanen (1994) beskrivs skolans värdegrund. I skolans uppgift ligger att efterleva 

och förmedla de värden som vårt samhälle vilar på. Här nämns bland annat individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och 

män.  För arbetet i skolan gäller att skolan skall uppmuntra till att skilda uppfattningar 
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förs fram och att intolerans möts med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 

Skolverket tar i sin rapport upp vikten av att sex- och samlevnadsundervisningen har 

som mål att stödja den unge i tonårsutvecklingen, främjande perspektiv, och att skolan 

blir en mötesplats för goda samtal, diskussioner och meningsutbyte. (e:3, den 31 januari 

2002) Samtliga informanter berättar att en stor del av undervisningen läggs till just 

sådan stödjande undervisning, där man utgår från elevernas frågor och där frågorna 

behandlas genom bland annat värderingsövningar och diskussioner. Några av 

informanterna gav förslag på övningar där man granskade medias framställning av sex 

och relationer. En informant berättade att eleverna fått diskutera innehållet i 

porrtidningar, vem eller vilka de vänder sig till samt vad som är bra och dåligt med 

porr. En annan informant berättade att man sett en film från Utbildningsradion om 

porrfilmer och porrindustri och utifrån detta haft en diskussion om porrfilmer respektive 

erotiska filmer, sexuella böjelser och vad som är normalt. 

 

Eftersom styrdokumenten inte ger några direktiv om när och i hur stor omfattning 

kunskapsområdet skall behandlas, är det upp till varje enskild skola att besluta om detta. 

Skolöverstyrelsen (1977) rekommenderar att undervisningen har sin tyngdpunkt i 

årskurs åtta. Men samtidigt framhåller man att det är nödvändigt med en spridning över 

högstadiets årskurser. Under högstadietiden sker stora förändringar hos eleverna. 

Variationerna i elevernas mognad är stora. Därför bör frågor rörande sexualitet och 

samlevnad ingå kontinuerligt i undervisningen. De flesta av informanterna i min 

undersökning genomförde sex- och samlevnadsundervisningen, i ämnet biologi, i år 

åtta. Därtill berördes kunskapsområdet kort redan i år sju. I år nio genomförde fem av 

åtta skolor temadagar och samtliga informanter berättade att eleverna gjorde 

studiebesök på Ungdomsmottagningen. 

 

Temadagarna handlade ofta om kärlek, sexualitet och samlevnad. Vid temadagarna var 

flera lärare och annan skolpersonal involverad i planering och genomförande. Flera 

ämnen ingick i temat. Det var vanligt att man bjöd in experter på olika områden som rör 

sexualitet och samlevnad. Några skolor valde även att förlägga temadagen på annan 

plats än på skolan för att öka känslan av gemenskap. Gemensamt för alla informanter 

var att man eftersträvade ett varierat arbetssätt. I undervisningen ingick bland annat, 

diskussioner i helgrupp och i mindre grupper, såsom pojk- respektive flickgrupp och 

blandade grupper. Andra aktiviteter som visat sig vara lämpliga är; teater, drama, 
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rollspel, värderingsövningar, film, debatt, granskning av massmedia, studiebesök, 

grupparbeten, frågestunder och rent informativa övningar. 

 

Skolöverstyrelsen (1977) skriver att i arbetet med samlevnadsfrågor kan man utnyttja 

flera undervisningssituationer. Man kan läsa sagor, dikter, berättelser och verklighets-

skildringar som ger kunskaper om människors förhållanden i olika sociala 

sammanhang. Samtal om attityder och värderingar ger perspektiv på egna erfarenheter 

samt tolerans och respekt för andras åsikter. Eget dramatiskt arbete, till exempel i form 

av rollspel och andra improvisationer, kan ge eleverna möjlighet att leva sig in i och 

pröva relationer och livssituationer. I undervisningen är det viktigt att eleverna får 

samtala med vuxna om sina reaktioner. Samtalen kan bidra till att alla får ökade insikter 

om vad som påverkar relationer mellan människor. 

 

Ohberg (1988) skriver att det är viktigt att utnyttja andra resurser, såsom föräldrar, 

ungdomsmottagning, RFSL med flera. Läroplanen (Lpo-94) framhåller att skolan skall 

uppmuntra till öppenhet och att olika åsikter framförs. Ohberg (1988) skriver att om 

föräldrar med andra värderingar ges tillfälle att säga sitt så har de lättare att acceptera 

vad man som lärare står för. Om studiebesöken skriver Ohberg vidare att de är ett bra 

sätt att slussa in eleverna i vuxenlivet. 

 

Sammanfattningsvis uppfattade jag att informanterna i min undersökning, i högre grad, 

uppfyllde Skolverkets kriterier för en rik och varierad undervisning i sex och 

samlevnad, än vad som var fallet i Skolverkets granskning från 1999. 

 

 

7.4. LÄRARROLLEN 
 

Min slutsats utifrån läst litteratur och intervjuer är att lärarens roll i sex- och 

samlevnadsundervisningen är att vara vägledare. Läraren måste skapa förutsättningar 

för en trygg lärandemiljö, ansvara för diskussioner, skapa struktur och även stå för vissa 

moraliska värderingar. Centerwall (1995) skriver att sex- och samlevnads-

undervisningen ställer höga krav på läraren. Kunskapsområdet handlar inte bara om 

kunskapsförmedling utan även om ungdomarnas verklighet, deras utveckling till att bli 

vuxna och de känslor och prövningar som detta medför. Alla informanter poängterar 
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hur givande och roligt det är att undervisa i sex och samlevnad. Några förklarade att 

genom att undervisningen riktar sig till eleverna och utgår från elevernas frågor berör 

och intresserar den alla. Några informanter nämnde att de förtroendefulla samtalen och 

ibland heta diskussionerna förde eleverna närmare varandra och bidrog till en särskild 

kontakt mellan elever och lärare. Ytterligare förklaringar till elevernas engagemang var 

de varierande arbetssätten och att kunskapsområdet upplevs givande. Målen är att 

utveckla förmågan att omsätta kunskap som redskap för att formulera antaganden och 

ståndpunkter, att diskutera och reflektera, vilket är motiverande för deltagarna. 

 

En skillnad jag ser gentemot andra områden, är att sex- och samlevnadsundervisningen 

upplevs väldigt personlig för alla deltagare. Man utgår från egna frågor och 

erfarenheter. Eleverna är nyfikna och kan ibland be sin lärare berätta hur det var när 

hon/han var ung. Detta kan vara bra, men det är viktigt att läraren kan avgöra hur långt 

man går innan det blir för privat. Genom att dra denna gräns visar läraren eleverna att 

det går att föra ett personligt samtal utan att gå in på det privata. (Centerwall, 1995) Ett 

par informanter påpekar vikten av att läraren vågar prata om allt. Läraren ska genom 

öppenhet hjälpa eleverna att våga prata om frågor som rör sex och samlevnad. 

Samtidigt påpekar alla informanter att det är viktigt att bevara sin integritet. En 

informant menar att det handlar om avvägning, när är det relevant att uttrycka sig 

personligt och när är det bättre att objektivt berätta om olika åsikter. 

 

Gällande värderingar skiljer Skolöverstyrelsen på grundläggande gemensamma 

värderingar och skiljaktiga värderingar. I frågor kring de grundläggande gemensamma 

värderingarna skall läraren påverka eleverna till att ansluta sig till dessa och ta avstånd 

från andra. Vad gäller skiljaktiga värderingar däremot får läraren inte propagera för en 

åsikt. Undervisningen skall vara objektiv i den mening att den är saklig och allsidig. 

Ibland kan elever efterfråga lärarens personliga åsikt i en fråga. Enligt läroplanen får 

läraren ge till känna sina åsikter i skiljaktiga frågor men det finns inget krav på att så 

görs. (Skolöverstyrelsen, 1977) 

 

Om kompetensutveckling står det i läroplanen (1994) att rektor ansvarar för den 

kompetensutveckling som krävs för att personalen professionellt skall kunna utföra sina 

uppgifter. I Skolverkets rapport (e:3, den 31 januari 2002) framgick att 

kompetensutveckling inom området sex och samlevnad sällan förekommer på de 
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besökta skolorna. Anledningarna är flera, det handlar inte endast om tillgång och utbud, 

utan snarare om att skolorna inte har råd eller att det råder tidsbrist. Flera lärare 

kommenterade i undersökningen att de önskar kompetensutveckling i samtalsmetodik 

och konfliktlösning. I en av Skolverkets åtgärdspunkter står att på lokal nivå måste 

personalen lära sig mer om kunskapsområdet. Skolverket påpekar i sammanhanget att 

kompetensutveckling inte bara handlar om fortbildning utan lika gärna kan vara att 

utnyttja en studiedag till att reflektera och samordna undervisningen i olika 

arbetsgrupper och över ämnesgränserna. Ofta finns det kunnig personal inom området 

på skolan, vilket man skulle kunna tillvarata och utnyttja bättre. Majoriteten av 

informanterna i min undersökning har varit på fortbildning under de senaste åren. 

Endast två informanter svarar att de inte haft möjlighet att delta på de kurser som skolan 

fått inbjudningar till. Detta har i båda fallen berott på att skolan inte haft råd. Övriga 

informanter har haft möjlighet att delta och menar att skolan aldrig satt sig emot sådana 

önskemål. 

 

 

7.5. FÖRFATTARENS EGNA KOMMENTARER 
 

Genomförandet av detta arbete har varit mycket inspirerande och berikande. Genom 

litteraturen har jag fått svar på vad sex- och samlevnadsundervisningen skall innehålla 

samt hur den kan läggas upp. Dessutom har Skolverkets resultat bidragit till att jag ställt 

mig nya frågor kring genomförandet av sex- och samlevnadsundervisning. Vid mina 

intervjuer har jag mött lärare som menar att sex och samlevnad är ett mycket viktigt 

kunskapsområde och som har tagit sig tid och engagerat sig i min undersökning. På 

många sätt överensstämmer informanternas svar med vad som framkommit genom 

litteraturen. Däremot uppfattar jag att Skolverkets rapport visar en dystrare bild av 

dagens sex- och samlevnadsundervisning än vad jag kommit fram till genom min 

undersökning. Möjligtvis har Skolverkets undersökning och dess resultat fått 

genomslag i den svenska skolan. På en punkt däremot visar inte mina resultat på någon 

utveckling i jämförelse med Skolverkets resultat, nämligen kunskapsområdets 

ämnesövergripande karaktär och skolans organisation. Fortfarande ligger ansvaret för 

sex- och samlevnadsundervisningen hos biologilärarna. Mina resultat stämmer även 

överens med de erfarenheter jag har av att undervisa i sex och samlevnad. Min 

förhoppning är nu att jag får möjlighet att omsätta mina kunskaper i praktik genom att i 
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min kommande anställning få arbeta med kunskapsområdet sex och samlevnad. Det jag 

kommer sträva efter är bland annat att göra kunskapsområdet mer ämnesövergripande 

och att öppna upp för ett bättre samarbete med hemmet. 

 

 

7.6. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
 

Avslutningsvis vill jag säga att det under arbetets gång har dykt upp fler nya 

frågeställningar. Dessa skulle vara intressanta att söka svar på i kommande 

undersökningar. Exempelvis såg jag i min undersökning att det i första hand var 

biologilärare som var engagerade i skolans sex- och samlevnadsundervisning. Därför 

skulle det vara intressant att se om och hur andra ämneslärare arbetar med frågor 

rörande sex och samlevnad. Vidare skulle det vara av intresse att undersöka hur 

kunskapsområdet kan göras mer ämnesövergripande. 
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BILAGA 1 
INTERVJUFRÅGOR 

 

Namn 

Ålder  

Yrkesverksamma år 

Utbildning 

  
1. Har skolan en lokal arbetsplan och nedtecknade mål för sex- och 

samlevnadsundervisningen? 
 

2. Vem/Vilka ansvarar för planeringen av sex- och samlevnadsundervisningen?  
 

3. Är kunskapsområdet ämnesövergripande? 
 

4. Förekommer det en gemensam kollegial diskussion om kunskapsområdet? 
 

5. Får alla elever en likvärdig undervisning? 
 

6. Har eleverna möjlighet att påverka undervisningens planering och upplägg? 
 

7. Informeras föräldrar om innehåll och planering av undervisningen? 
 

8. Vad ingår i undervisningen? 
 

9. När läggs undervisningen i sex och samlevnad? 
 

10. Utnyttjas utomstående föreläsare och gör ni besök? 
 
11. Satsar skolan på fortbildning för personalen inom området? 

 
12. Utvärderas undervisningen gentemot målen och i så fall hur och när? 

 
13. Har du något ytterligare att tillägga? 
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BILAGA 2 
 

 

Först vill jag tacka för att Du ställer upp på min intervju. 

 

Intervjun ingår som en del i mitt examensarbete på grundskollärarutbildningen, Ma/No 

år 4-9. Vid intervjun kommer jag ställa ett antal frågor och ser gärna att vi kan föra ett 

resonemang utifrån dessa. För att kunna göra en rättvis sammanställning av svaren vill 

jag gärna spela in intervjun på band. Beräknad tid för intervjun är 45-60 minuter. 

 

Intervjufrågorna kommer handla om: 

Undervisningens planering och innehåll 

Samverkan med grupper utanför skolan 

Fortbildning 

Utvärdering 

 

Som vi kom överens om vid vårt telefonsamtal ses vi 

________den___/__, kl.________ 

I_________på_______skolan 

 

Vid frågor ring mig på telefonnummer, XXX-XXXXXX  

 

Mvh Åsa Lydén 

 

 


