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Sammanfattning 

Denna naturvetenskapliga studie är skriven med ett perspektiv riktat mot skolan. Den utförs 

med ett övergripande syfte inför framtida lektioner inom sex och samlevnadsundervisningen. 

Detta mål nås genom att dels studera ett komplext ämne och dels genom att undersöka olika 

förhållningssätt på skolor. I litteraturstudien fokuserar jag på det hormonella systemet och 

dess samspel med kroppens organ. Informationen från skolor samlades in via intervjuer med 

ansvariga biologilärare på de skolor som givit gensvar på min förfrågan. Fältstudien relateras 

till den aktuella forskning som finns omkring ungdomars situation när det gäller sex och 

samlevnad. Debuten för ett aktivt sexuellt liv har sjunkit i ålder och samtidigt har smittsamma 

könssjukdomar ökat i samhället. På grund av skolans ansvar som kunskapsförmedlare och 

dess roll att skapa en god miljö under ungdomsåren har det medfört en strävan efter mer 

forskning i ämnet och tydligare riktlinjer inom skolan. Resultatet av min litteraturstudie och 

fältstudien medför att det komplexa i ämnet blir synbart och därigenom bidrar arbetet till en 

ökad förståelse av utvecklingen under puberteten samt ger fler infallsvinklar i ämnet. 

 
Nyckelord 
sexualkunskap, samlevnad, kön, kropp, könsorgan, pubertet, adolescens, hormoner, 
hormonsystem, nervsystem, undervisning 
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Inledning  
 
År 2000 utkom Folkhälsoinstitutet med en kartläggning av ungdomars attityder till sex och 

om dessa förändrats över tid. Bakgrunden till detta uppdrag, som var initierat av regeringen, 

var samhällets ansvar att ge ungdomar stöd och råd i frågor om sexualitet och samlevnad.  

Skolans uppgift är att förmedla detta genom en genomtänkt, planerad och likvärdig sex och 

samlevnadsundervisning. Samma år redovisade Skolverket en kvalitetsgranskning från ett 

antal skolor i Sverige där kriterier som skulle känneteckna en god undervisning presenterades. 

I denna framkommer det att det finns brister i  skolornas undervisning när det gäller sex och 

samlevnad.  

 
Ett övergripande mål med denna uppsats är att öka förståelsen för hur mångfacetterad 

undervisningen i sex och samlevnad är. Innehållet i undervisningen ska bygga på en 

fysiologisk grund som ska integreras med andra ämnen och samtidigt ska förändringar i 

samhället beaktas. Till detta kommer att karaktären på ämnet är av känslig art. Genom att i en 

litteraturstudie belysa att hela kroppen är involverad i ett komplicerat samspel synliggörs det 

komplexa i det biologiska händelseförloppet under puberteten. I fältstudien som består av 

intervjuer med biologilärare undersöker jag deras förhållningssätt till sex och 

samlevnadsundervisningen. Redogörelsen av den kan tjäna som ett praktiskt stöd men också 

som en reflekterande del för läsaren. Konsekvenser av studien skulle kunna medföra att sex 

och samlevnad inte blir en fristående del i undervisningen utan att detta mångfacetterade 

ämne planeras och integreras med andra områden inom biologiämnet och med andra ämnen. 

På det sättet kan skolan fullgöra sin ansvarsfulla  uppgift att vara ett stöd för tonåringen. 
 
Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka biologilärares förhållningsätt till innehållet i 

skolans sex och samlevnadsundervisning.  

 
Begrepp 
 
Begrepp som tas upp i den reviderade kursplanen för biologi i Lpo-94 (www.skolverket.se) 

när det gäller sex- och samlevnadsundervisningen är människokroppens byggnad och 

funktion, dess organ och organsystem och samspelet dem emellan, människans fortplantning, 

befruktning, födelse, pubertet, sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar 

http://www.skolverket.se/


Sex och Samlevnad i skolan 6
 
smitta. Utifrån perspektivet att kunna ta ansvar för sig själv och andra ska frågor om kärlek, 

sexualitet och samlevnad belysas. Eleven förväntas att utveckla sin förmåga när det gäller att 

kunna föra en diskussion kring frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk 

kunskap och personliga erfarenheter samt visa respekt för andras ståndpunkter och för olika 

samlevnadsformer (Skolverket, 1998, s 24ff). Jag använder begreppet tonåring genomgående i 

uppsatsen, vilket representerar tiden före och under puberteten.  

 
Litteraturstudie av det biologiska händelseförloppet under puberteten 
 
Pubertet och adolescens 
 
Utvecklingen från barn till vuxen kallas pubertet och adolescens. Det sistnämnda – 

adolescensen - kan översättas till vuxenblivande. För att skilja på begreppen står pubertet för 

den kroppsliga utvecklingen medan adolescensen står för den känslomässiga eller själsliga, 

psykiska utvecklingen. Dessa två perioder behöver inte förlöpa pararella, utan snarare finns 

det en tendens att den kroppsliga utvecklingen kommer före den själsliga. Puberteten kan 

indelas i olika stadier; pre-pubertet och egentlig pubertet. Prefixet pre- avser den bestämda 

period som infaller mellan det första tecknet på att en kroppslig sexuell utveckling visar sig 

och att könsmognaden inträder – för flickan menstruation och för pojken pollutionen, det vill 

säga den första nattliga sädesuttömningen (Goldinger, 1986, s 15). Pubertetens kroppsliga 

utveckling kommer inte barnet ifrån och när den infinner sig förändras kroppen från att ha 

varit ett barns kropp till att successivt bli en vuxens. När könsmognaden, med den kroppsliga 

förändringen och åtföljande hormonomställning, står för dörren börjar tonåringen att fundera 

över den sexuella identiteten och försöka hitta sin egen identitet som man eller kvinna. Den 

första menstruationens eller ejakulationens inträde kan därför upplevas som en lättnad i detta 

att tonåringen ser att kroppen fungerar (Goldinger, 1986, s 55f). Under denna fysiskt 

omvälvande tid är det nödvändigt att adolescensutvecklingen hos tonåringen får vara en 

individuationsprocess som är positiv, det vill säga en process som samverkar till att ett sårbart 

psyke får utvecklas till den individuella person som just den tonåringen är (Goldinger, 1986, s 

29, 65). 

 
De endokrina körtlarna 
 
Människan har till sitt förfogande två system för att vidarebefordra signaler i kroppen, det vill 

säga för att kontrollera aktiviteten i cellerna och vävnaderna. Nervsystemet är ett av dessa 
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system. Nervsystemet är kopplat dels till den delen av kroppen som ägnas åt individens 

näring, tillväxt och fortplantning och dels till sinnesorganen, rörelse-apparaten och hjärnans 

aktivitetscentra. Detta är dock inte det enda kontrollsystemet. Det finns ytterligare ett – det 

endokrina systemet. Hos människan har tio endokrina körtlar identifierats i nuläget: 

hypofysen, epifysen, mjälten, sköldkörteln, bisköldkörtlarna, bukspottkörteln, binjurarna, 

testiklarna (hos mannen) äggstockarna och moderkakan (hos kvinnan). Dessa två system är 

inte oberoende av varandra utan står i förbindelse med varandra med så många förbindelser 

att de, när de fungerar som de ska, tillsammans skapar en exakt jämvikt i kroppen. De 

endokrina körtlarna kan påverka organiska funktioner på långt avstånd i kroppen genom deras 

utsöndring av hormoner. Ett utmärkande drag för de endokrina körtlarna är att celler som ser 

likadana kan producera ett antal olika hormoner. Detta sker på så sätt att cellerna förfogar 

över ett visst antal basmolekyler till vilka de lägger olika sidogrupper så att olika hormoner 

bildas. Hypofysen kan producera omkring 40 olika hormoner. Hormonerna påverkar nästan 

alla livsprocesser alltifrån ämnesomsättning och vätskebalans till köns- och kroppstillväxt (se 

bild 1). Det endokrina systemet består av dels de exokrina och dels de endokrina körtlarna. De 

exokrina körtlarna utsöndrar sekret på kroppsytan eller i håligheter, till exempel tår- och 

svettkörtlar. De endokrina körtlarna insöndrar hormonerna direkt in i blodkärlen som 

genomlöper körteln och sprids på så sätt snabbt i kroppen via blodbanan. När det gäller 

könsorganen hör testiklarna och äggstockarna till de endokrina körtlarna men även till de 

exokrina på grund av spermiebildningen i testiklarna och äggcellsproduktionen i 

äggstockarna. Placentan eller moderkakan är även den en temporär, endokrin körtel sådan 

som bland annat livnär fostret under en graviditet. Till skillnad från andra organ i kroppen 

arbetar inte de endokrina körtlarna i samma takt under livets olika perioder utan 

hormonproduktionen växlar (Medica, 1980, s 193ff).  

 

             
                                  

1.       2.         3.  

                                                BILD 1.  Källa: Medica, 1980, s 199 

Hypofysen stor som en ärta med en vikt
av ½ gram producerar ett fyrtiotal
hormoner som påverkar viktiga
funktioner i kroppen. Här finns
medtagna några av dessa viktiga
hormoner, betecknade med dess

 

           4.               5. 

 

   

internationella kod. Målorganen är: (1)
mjölkkörtel och äggstock. (2) äggstock
och testikel. (3) ägg-stock och testikel.
(4) sköldkörtel. (5)  binjurebark. 



Sex och Samlevnad i skolan 8
 
 
Hormoner 
 
Hormoner är substanser med mycket olika kemisk uppbyggnad. De hormoner som produceras 

av könskörtlarna och binjurebarken är av steroid struktur, det vill säga de har en gemensam 

grundmolekyl, kolesterol. Dessa könskörtelhormoner finns hos båda könen men i olika 

proportioner och produceras i testiklar respektive äggstockar. Det är tack vare hormonerna 

som en individs kön bestäms på så sätt att om fostret genetiskt sett är en pojke bildar dess 

könskörtlar hormoner som stimulerar testiklarnas utveckling och äggstockarnas utveckling 

förhindras. Om fostret är en flicka sker motsatt fenomen (Medica, 1980, s 203). Den kemiska 

sammansättningen hos hormoner är relativt enkel. Koncentrationen är låg men en dos på en 

tusendels eller en miljondels milligram ger stark effekt. Som exempel kan nämnas att under 

ett år utsöndrar binjurarna cirka ett gram hormoner och om den produktionen skulle upphöra 

skulle organen sluta fungera inom några sekunder. Körtelcellerna i testiklarna, äggstockarna 

och binjurebarken utsöndrar olika hormoner som har mycket olika verkan, trots deras 

liknande steroiduppbyggnad. Dessa är androgener, östrogener och progesteron-hormoner.  

Till deras basmolekyl läggs olika sidogrupper vilket ger produktion av olika hormoner. 

Således räcker det med en enkel förflyttning av några sidogrupper för att omvandla 

testosteron, som är ett androgent hormon, till östrogen (Medica, 1980, s 198ff; Campbell, 

1999, s 910).  

 
De endokrina körtlarna arbetar i samspel med varandra på ett mycket komplicerat sätt. Som 

exempel kan nämnas att det adrenocortikotropa hormonet (ACHT) från hypofysen producerar 

ett hormon som påverkar sköldkörteln att avsöndra hormonet thyroxin, som i sin tur påverkar 

binjurebarkens tillväxthormonproduktion. Körtlarna i binjurebarken producerar i sin tur ett 

hormon som påverkar könskörtlarna att producera andra hormoner som påverkar hypofysens 

sekretion, det vill säga den första länken i denna kedja av hormon-producerande organ. När 

koncentrationen av dessa hormon i blodet stiger, minskar sekretionen av ACHT och när den 

sjunker, ökar sekretionen av ACHT (se fig.1a) (Medica, 1980, s 202; Campbell, 1999, s 

899ff). Ytterligare exempel är hypotalamus stimulering av hypofysens utsöndring av ICSH. 

Detta testosteronstimulerande hormon påverkar cellerna i testiklarna att utsöndra testosteron 

som sedan via blodbanorna når hypofysen (se fig.1b). Hypofysen reglerar i sin tur 

produktionen av könsstimulerande hormoner (Medica, 1980, s 212). Könshormonernas 
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ömsesidiga påverkan mellan varandra märks även genom att bland annat östrogenets funktion 

kan upphävas på grund av en stark insöndring av progesteron (Medica, 1980, s 202). 

  
Nervsystemet  
 
Nervsystemet, det andra kontrollsystemet, är djupt inblandat i de endokrina körtlarnas 

funktioner genom sin samordning med nervaktivitet. Detta sker på så sätt att nervcellen 

avsöndrar bland annat noradrenalin, vilket är en hormonsubstans, som vid frisättning i 

nervutskotten direkt kan påverka hormonbildande celler. Det är inte en slump att hypofysen är 

belägen strax under hjärnan och står i förbindelse med denna genom hypotalamus och dess 

sekretoriska förmåga, vilket gör att den fått namnet som ”dirigenten i hormonernas konsert” 

(Medica, 1980, s 206). Från hypotalamus går nervförbindelser till hypofysen men även till 

hjärnans andra delar, talamus och hjärnbarken. En nervretning som når hypotalamus kan på 

så sätt utlösa en impuls som sätter igång eller hämmar sekretionen av ett hormon indirekt eller 

direkt. Hypotalamus viktiga roll ses genom dess produktion av gonadotroputlösande 

hormoner, förkortat GnRH, vars uppgift bland annat är att reglera  follikelstimulerande (FSH) 

hormon och luteiniserande hormon (LH). Det senare hormonets funktion är bland annat att 

både bilda och frisätta hormon i könsorganen (se fig.1b). I hypotalamus sker integreringen av 

det endokrina systemet och nervsystemet. Sammanfattningsvis visar detta hur komplex 

kroppens anatomiska, fysiologiska och biokemiska uppbyggnad är. (Medica, 1980, s 206, 

Campbell, 1999, s 900ff). Detta invecklade samspel mellan de inresekretoriska körtlarna och 

deras förbindelse med nervsystemet ger för en ungdom omvälvande kroppsliga förändringar i 

form av tillväxtspurt men även uppenbara psykologiska konsekvenser (Evenshaug, 1992, s 

83). 
 
 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 1 c) Regleringen av hormoner från hypothalamus  (Fig 1. Källa: Egen) 

 
- - - - - - - - - - - - - - - -ACHT  

   ICSH 

      östrogener, progesteron    androgener 

   FSH LH 
 

     binjurehormon
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- 
+ 

 

GnRH

Hypofysen 

Hypotalamus 
Fig 1 b) Stimuleringen av ICSH 

Fig 1 a) feed-back reglering 
 

sköldkörtelhormon
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Könsutveckling – den första hormonexplosionen  
 
Hos pojkar styrs pubertetsutvecklingen främst av androgener medan utvecklingen hos flickor 

styrs av androgener, östrogener och progesteron. Androgener produceras tidigt i 

utvecklingen hos ett embryo, vilket avgör om gonaden, det vill säga könskörtlarna i fostret 

skall utvecklas till ett manligt könsorgan eller ett kvinnligt sådant. Androgenernas närvaro 

eller frånvaro påverkar det manliga eller kvinnliga könets utveckling. Denna första 

hormonexplosion sker under fosterstadiet redan när fostret är några veckor gammalt 

(Campbell, 1999, s 910). Hos pojkar sker utvecklingen på så sätt att det i testikeln produceras 

en enda celltyp, Leydig celler, som under hela livet gör det möjligt för testikeln att fungera 

som en endokrin körtel som producerar ett androgent hormon, testosteron. Hos flickor styrs 

den feminina utvecklingen av östrogen och progesteron. Östrogeninsöndringen ökar 

successivt under puberteten och ger upphov till bröstkörtelutveckling, livmodertillväxt, 

slemhinneförändringar och så småningom den första menstruationen. Progesteron är primärt 

involverat i att förbereda och underhålla livmoderslemhinnan för befruktning och tillväxt hos 

ett blivande embryo, samt stimulering av mjölkkörtlar (Lundberg, 2002, s 31f). 

Könsutvecklingen beror dock inte enbart på könskörtlarnas hormoner utan andra hormoner är 

också involverade i utvecklingen. Hypofysens celler producerar bland annat ACHT, ett 

hormon som stimulerar kroppstillväxten. Det är särskilt aktivt under barndomen medan 

testiklarna och äggstockarnas celler vilar fram till puberteten. Barndomens könsvila före 

pubertetens inträde består i detta att avsöndringen av dessa hormoner är hämmad av andra 

endokrina körtlar och på det sättet otillräcklig för att sätta igång pubertetsförloppet (Medica, 

1980, s 212). 

 

 
Puberteten – den andra hormonexplosionen 
 
Övergången från barndomen till vuxen – puberteten – karakteriseras av en komplex 

förändring i hormonbalansen i hypotalamus, hypofysen och de övriga körtlarna. 

Mekanismerna för den andra hormonexplosionen är ännu inte helt kända, men ärftliga, 

näringsmässiga, fysiologiska och psykosociala orsaker samt miljöfaktorer spelar en viktig roll 

och kan modifiera pubertetens förlopp. Stora individuella skillnader förekommer när det 

gäller både pubertetsstart och pubertetsförlopp hos tonåringen. Hypofysen, den körtel som 

reglerar könslivet genom sina signaler, sätter igång den andra hormonexplosionen, det vill 
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säga den som innebär att könsorganens och könskaraktärens totala utveckling äger rum under 

puberteten (Lundberg, 2002, s 29ff). Tillväxthormoninsöndringen ökar under puberteten 

genom att hormonnivåerna ökar kraftigt nattetid men även på dagtid. Denna ökade amplitud 

av hormoninsöndringen framkallas både hos flickor och pojkar av högre östrogennivåer. Hos 

pojkar har det skett en omvandling av testosteron till östrogen. Tillväxtspurten under denna 

period beror på en kombination av ökad insöndring av könshormon och tillväxthormon. Hos 

flickor kommer denna tillväxt under den tidiga delen av puberteten, hos pojkar relativt sent i 

puberteten. En viss bedömning av den biologiska mognaden kan göras genom att bedöma 

åldern på personens skelett. Könshormonerna åstadkommer nämligen en förändring i 

tillväxtzonerna i skelettet. Hos både flickor och pojkar är det östrogen som sluter 

tillväxtzonerna så att ingen mer tillväxt kan ske (Lundberg, 2002, s 32). 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att hypotalamus-hypofys-gonader utgör en sammanhängande 

kedja av endokrina organ som aktiveras i puberteten. Före puberteten fungerar systemen på en 

låg nivå när det gäller insöndring av GnRH från hypofysen men successivt ökar nivåerna av 

gonadotropinerna. Följden blir att östrogener i äggstockar och testosteron i testiklarna ökar 

och då kan de första yttre tecknen på puberteten synas. Under puberteten avtar bildningen av 

de hormoner som gynnar växten medan aktiviteten hos könshormonerna ökar, för att sedan 

avta. Epifysen, som är en körtel, föråldras och förtvinar under puberteten vilket är orsaken till 

minskningen av könskörtlarnas aktivitet (Lundberg, 2002, s 29ff).  

 
Puberteten hos flickor 
 
Hos flickor börjar under pre-puberteten, alltså flera år före den egentliga puberteten, 

binjurarna att öka sin insöndring av svaga androgena hormoner. Vilka mekanismer som styr 

den ökningen är inte känt. Dessa hormoner leder till det vi kallar adrenarche eller hudpubertet, 

det vill säga lite fetare hud, akne, vuxensvettlukt och könsbehåring. Vatten och 

kalciummetabolismen i kroppen förändras. Hudpuberteten initieras av binjurarnas androgener 

men fullföljs av ovariernas androgener. Under inflytande av könskörtelstimulerande hormon 

(GnRH) från hypofysens framlob stimuleras könskörtlarnas utsöndring av östrogener och 

progesteron direkt ut i blodcirkulationen. Binjurebarken stimuleras även till produktion av 

testosteron. FSH stimulerar till bildning av östrogen i äggstockar och follikelmognad. LH styr 

ägglossning och bildning av gulkropp samt dess östrogen- och mjölkkörtelbildning. Detta blir 

uppstarten till de fysiska egenskaper som är utmärkande för kvinnor, men också egenskaper 
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som är gemensamma för både könen under puberteten. Således styr hormonerna utvecklingen 

av könsorganen och de sekundära könskaraktärerna på så sätt att (se bild 2): (1) sexualdriften 

ökar, (2) hårtillväxt under armar och på blygd startar, (3) bröstkörtlarna utvecklas, (4) 

kroppstillväxten ökar hastigt, bäckenet bredare och kroppen börjar anta kvinnliga former 

genom att fettvävnaden ökar i mängd, (5) ägglossningen börjar komma  igång samt (6) 

menstruationen. Allteftersom kroppen utvecklas fortsätter pre-puberteten in den egentliga 

puberteten då menstruationscykeln kommer i gång. Äggledarna blir längre, livmoderns 

muskler växer och slemhinnan utvecklas. I äggstockarna kommer ägglossningen i gång. Det 

tar cirka 2 år från den första märkbara förändringen av bröstkörteln tills den första 

menstruationen – menarche - inträffar. Det är inte ovanligt att utvecklingen av brösten inte 

sker lika fort på båda sidor. Menarche-åldern varierar mellan olika folkslag vilket kan bero på 

olika faktorer. Fysiska faktorer som näring, infektioner eller psykosociala faktorer, som till 

exempel anorexia nervosa, kan fördröja eller ge tidigare menstruation. Den östrogena och den 

androgena puberteten följs ganska väl åt hos flickor, ibland kan dock den östrogena 

puberteten ligga ett par år före och ibland tvärtom (Lundberg, 2002, s 29ff; Goldinger, s 17ff). 

 

                                  
         Bild 2. Puberteten hos flickor. Källa: Medica, 1980, s 231.   

 
Puberteten hos pojkar 
 
Hos pojkar styrs pubertetsutvecklingen från cirka 8 års ålder av androgener från binjurarna 

och därefter av testiklarnas androgena hormon; testosteron. Under pre-puberteten svarar 

testiklarnas struktur på retningar från FSH och LH. FSH stimulerar spermiernas mognande 

och LH bildar och frisätter testosteronet i testiklarna. Testosteron tillsammans med östrogen 

reglerar i sin tur FSH:s sekretion. Testosteronet går ut i blodet och i vävnaderna och 

förorsakar pubertetens typiska förändringar med könsorganens slutgiltiga utveckling och de 
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sekundära könskaraktärerna (se bild 3): (1) sexualdriften ökar, (2) struphuvudets förstoring, 

(3) ansikte, hårväxt i armhålor och blygd, (4) muskel- och skeletttillväxt, (5) de inre 

könsorganens utveckling, (6) olika vävnader, till exempel muskler utvecklas. Övergången in i 

den egentliga puberteten är relativt omärklig hos pojkar i förhållande till det vi nämnde om 

flickors pubertetsutveckling. Första pubertetstecknet hos pojkar är en förändring av de 

primära könsegenskaperna, vilket innebär en ökning av testikelstorleken, därefter kommer en 

successiv tillväxt av penis, testiklar och pung. Testiklarna ligger i pungens botten, vilken har 

en förmåga att dra ihop sig och slappna av, beroende på individens ålder och mognad. Hos 

pojkar under puberteten ligger testiklarna högre upp än hos vuxna och de har en tendens att 

vandra längre upp vid fysisk påverkan som till exempelvis kyla eller psykisk påverkan som 

till exempelvis rädsla. Den vänstra testikeln ligger ofta längre ner än den högra testikeln. 

Bröstkörtelutveckling i mindre eller högre grad är vanligt hos pojkar i denna ålder på grund av 

olika känslighet för östrogeninsöndringen. De första vuxna psykologiska dragen börjar synas 

(Lundberg, 2002, s 29ff; Goldinger, 1986, s 17ff; Campbell, 1999, s 925) 

                                              

 

 

         Bild 3. Puberteten hos pojkar. Källa: Medica, 1980, s 213.  
 
Det kvinnliga könsorganet 
  
Kvinnans yttre fortplantningsorgan är slidan, klitoris och den vaginala öppningen. De inre 

könsorganen består av äggstockarna, äggledarna, livmodern och ett system av kanaler och 

kamrar för att förbinda organen. Den kvinnliga gonadens; äggstockarna eller ovarierna som de 

kallas, funktion är att producera mogna ägg och att insöndra östrogen och progesteron. De 

består av kärlrik vävnad med en mängd rundade strukturer, ovariefolliklar. En follikel består 

av en äggcell omgiven av ett eller flera lager av follikelceller, vilka ger näring och skydd åt 

den växande äggcellen. Alla de cirka 400.000 folliklar en kvinna kommer att ha är formade 

före hennes födelse. Av dessa kommer endast några hundra folliklar släppa äggceller under 

kvinnans produktiva år. Ägglossningen startar vid puberteten och fortsätter till menopausen. 
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Hos det kvinnliga könet skiljer sig mönstret av hormonutsöndringen och reglerande cyklar 

från det manliga könet. Medan mannen producerar sperma fortlöpande har kvinnor 

ägglossning av ett eller flera ägg varje cykel. Kontrollen av den kvinnliga cykeln är mycket 

komplex (Campbell, 1999, s 920f).  

 
Ovariecykeln börjar under hormonell inverkan från hypotalamus med en follikelmognadsfas. 

Åtskilliga folliklar mognar i äggstockarna och av dessa fortsätter så småningom endast en att 

mogna medan de andra tillbakabildas. Den mognande follikelns kapsel spräcks under 

hormonell påverkan och den mogna äggcellen sköljs ut i bukhålan. Denna 

ägglossningsprocess, eller ovulation som den kallas, avslutar ovariecykeln. Nästa cykel börjar 

med en ny växt av follikel. Under inflytande av hormon från hypofysen omvandlas den 

tomma follikeln till en gulkropp, en endokrin vävnad som utsöndrar progesteron och 

östrogener. Äggstockarna utsöndrar ytterligare östrogen och progesteron, det sistnämnda 

påverkar livmodern så att den är redo att ta emot ett befruktat ägg. Från äggstockarna fångas 

ett moget ägg upp av någon av äggledarnas trattliknande öppning. Om äggcellen möter en 

spermie som tagit sig upp igenom livmodern kan det ske en befruktning, varefter äggcellen 

omedelbart börjar att dela sig. Det befruktade ägget vandrar vidare och når fram till livmodern 

efter någon vecka där det växer vidare. När detta sker upprätthålls gulkroppens funktion under 

graviditeten, om inte så löses gulkroppen upp och en ny follikel mognar under nästa cykel 

(Campbell, 1999, s 925;  Medica, s 234ff).  

 
Menstruationscykeln styrs liksom ovariecykeln av GnRH hormoner från hypotalamus. 

Termen menstruationscykel refererar speciellt till händelseförloppet i livmodern. Livmodern 

är ett muskulärt, blodrikt hålorgan som kan expandera under graviditeten till att rymma ett 

fyra kilos foster. Dess inre slemhinna varierar under menstruationscykelns olika delar. Det 

östrogena hormonet bildas i follikelcellerna i äggstockarna och det ökar i mängd när 

folliklarna mognar. Som förberedelse för en möjlig implantation av ett embryo tillväxer 

livmoderslemhinnan i tjocklek, utvecklar en rik blodtillförsel samt körtlar som producerar ett 

glykogenrikt sekret. Uteblir befruktning skrumpnar gulkroppen, vilket ger en minskad 

produktion av progesteron och östrogen; ytskikten av slemhinnan stöts av tillsammans med 

blod och menstruationen börjar. Händelseförloppet under menstruationscykeln och 

follikelmognaden under ovariecykeln är synkroniserade med varandra (se bild 4). Under 

menstruationscykeln ökar kvinnans kroppstemperatur något. Längden och frekvensen på 

cykeln kan variera mellan 20 och 40 dagar, men är vanligtvis ungefär 28 dagar. Under 
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puberteten är menstruationerna oregelbundna. Ovulationen, det vill säga ägglossningen, sk

ganska exakt två veckor före menstruationsblödningen. Om tiden mell

menstruationsblödningarna är oregelbunden så är det tiden mellan menstruation och ovaluti

som varierar. När det gäller genomsnittsåldern för menstruationsstart är den omkring 12

men kan variera mellan 10 till 16 år (Campbell, s 925ff; Medica, s 234ff)  

  

 

FSH stimulerar äggmognad och
östrogenproduktion. LH framkallar
ägglossningen i mitten av menstruations-
cykeln. LTH påverkar under menstruationens
andra hälft den tomma follikelns omvandling
till gulkropp och produktion av progesteron.
Den ljusare kurvan visar
östrogenutsöndringen och den mörkare
kurvan visar progesteron-utsöndringen vid
ägglossningen fram till menstruationens början.
(Källa: Medica, 1980, s 232) 

Bild 4 Kvinnans könscykel. Källa: Medica, 1980, s 232) 

 

Vaginan, slidan, är ett slemhinnebeklätt, muskelrikt, rör som är kanal för sperman och so

formar förlossningskanalen. Ett tunt, elastiskt slemhinnemembran, mödomshinnan, omg

delvis slidans mynning. Den kan ha olika utseende eller eventuellt saknas helt. Ovan

slidans mynning, sitter klitoris som liksom mannens penis är en nervrik och käns

svällkroppsvävnad. Under samlag utsöndrar Bartholin´ körteln, belägen nära den vagin

öppningen, ett sekret in i slidan, för att underlätta för samlaget (Campbell, 1998, s 922f). De

nervförsörjning består dels av känselnerver, sensoriska nerver, som går mot ryggmärge

nedersta del, och dels rörelsenerver, motoriska nerver, från det sympatiska nervsystemet 

könsorganens. Brösten är knutna till kvinnans fortplantningsorgan främst genom att 

producerar mjölk efter förlossningen men också på grund av att de reagerar för sexu

stimulans. Bröstens form uppvisar individuella variationer och är beroende av mängd

fettvävnad, bindvävens elasticitet och den underliggande muskulaturen. Mjölkkörtlar fin

hos båda könen men utvecklas under puberteten snabbt hos kvinnan, medan de förb

outvecklade hos mannen. Bröstkörtlar är närvarande i båda könen men normalt i funkti

endast hos kvinnor (Campbell, s 922; Medica, s 231f; Centerwall, 2000, s 132ff). 
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Det manliga könsorganet 
 
I manslemmen kan man särskilja tre delar: penisen, ollonet och förhuden. Förhudens uppgift 

är att skydda ollonet. Under puberteten blir förhuden kortare och öppnar sig så att ollonet kan 

passera. Utmed ollonets kant finns mycket små körtlar, vilka ser ut som knottror, som under 

testosteronets inverkan bildar ett sekret. Under den sexuella upphetsningen fylls den 

svampartade vävnaden i penisen med blod från artärerna vilket medför att de tunnväggiga 

venerna trycks ihop på grund av svällkropparnas volymökning och penis hårdnar, den så 

kallade erektionen. Erektionen står inte under den direkta viljans inflytande och utan att 

fördjupa sig i detta samspel kan det sägas att det är en framkallad reflex från ryggmärgens 

nedre del, vilken har kontakt med det autonoma nervsystemet. Erektion förekommer redan 

under barndomen och är då förorsakad av enbart spinala reflexer det vill säga signaler från 

ryggmärgen. Erektionsförmågan ökar sakta fram till 10-12 årsåldern, blir större vid puberteten 

och når sin kulmen vid omkring 20-årsåldern (Medica, 1980, s 214ff). Primära könsorgan hos 

pojkar är testiklarna som bildar spermier och testosteron medan de sekundära organen, 

sädesledarna, tar emot spermierna, avsöndrar sekret, transporterar spermier och överför dem 

från mannen till kvinnan. Testiklarna är en körtel, som är uppdelad i två plommonformade 

halvkörtlar, där sperma formas i en mängd rör.  Ett komplext samspel av hormoner reglerar 

fortplantningen. Hypofyshormonet FSH reglerar produktionen av spermier och LH påverkar 

testosteronet som i sin tur påverkar spermiernas vidare utveckling. Även hormoner från 

hypothalamus är med i förloppet. Genom att ersätta kroppens testosteron med en del anabola 

steroider avbryts testosteronproduktionen på sikt. Detta medför att fortplantningsförmågan 

kan försvinna (Lundberg, s 368). Produktion av sperma kan inte ske i kroppstemperatur och 

därför ligger testiklarna i pungen där temperaturen är omkring 2 grader C lägre än i 

underlivshåligheten. Från testikelns kanaler passerar sperman in i en gemensam utförsgång till 

bitestikeln, där den slutliga mognaden av sädescellen sker. Spermiecellen som hör till 

kroppens minsta celler får en struktur med en oval kropp och en rörlig svans som passar till 

dess funktion. Det tar omkring 20 dagar för sperman att passera genom det 6 meter långa röret 

vid varje testikels övre ände. Under passagen förvärvar sperman möjligheten att befrukta. 

Från bitestikeln och dess vidare gång passerar sperman in i de två sädesledarna från 

respektive testikel till sädesblåsan. Sädesblåsan och prostatakörteln avsöndrar ett sekret som 

tunnar ut sädesvätskan med de rörliga cellerna. Penisen blir på detta sätt en kanal som 

används för två funktioner, urinering och spermagivning, men där urinröret täpps till mot 
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urinblåsan för att sädesvätskan ska kunna passera. Den tunna, något basiska sädesvätskan 

innehåller proteiner, energigivande fruktsocker, ett koagulerande enzym, askorbinsyra och 

hormonsubstanser. Den basiska egenskapen neutraliserar den sura miljön i kvinnans vagina, 

skyddar spermierna och ökar deras rörlighet. Före utlösningen utsöndras även ett klart slem 

som även det hjälper till med neutraliseringen. Cowpers körtlar är ett par mindre körtlar som 

utsöndrar en klar, lätt klibbig vätska som också bär sperma och som frigörs före utlösningen 

för att underlätta för penisens inträngande i kvinnans slida. Produktionen av spermaceller är 

en pågående process hos det manliga könet. Varje ejakulation hos en man är omkring 2-5 

milliliter, varje milliliter rymmer 50 till 130 millioner sperma-celler, och en man kan 

ejakulera dagligen utan att minska fertiliseringskapaciteten (Medica, s 214ff; Campbell, s 

918f).  

 
Material och metod 
 
Undervisningen i skolan ska bygga på en fysiologisk grund som ska integreras med andra 

ämnen och samtidigt ska förändringar i samhället beaktas. Till detta kommer att karaktären på 

ämnet är av känslig art. På grund av vidden i detta är det därför förståeligt att en uppsats i 

denna storlek inte kan bli täckande utan kan ses som ett bidrag för vidare steg i forskningen. I 

min litteraturgenomgång utgår jag ifrån begrepp inom skolans styrdokument gällande 

undervisningen i sexualkunskap och samlevnad. Dessa begrepp ska enligt läroplan och 

kursplaner behandlas inom biologin. En del begrepp ska även finnas med i undervisningen i 

religion och samhällskunskap. Den fysiologiska litteraturgenomgången utgör en del av 

stommen för en biologilärares undervisning i sex och samlevnad. Det är med det perspektivet 

jag genomför en kvalitativ undersökning av förhållningssätt hos lärare. I 

litteraturgenomgången beskriver jag samspelet mellan olika organsystem, med fokus på det 

hormonella systemet, och andra organ i kroppen med utgång från händelseförloppet kring 

puberteten. Sekvenser av beskrivningar finns även med när det gäller samlag och befruktning. 

Sexuellt överförbara sjukdomar och pornografins påverkan berörs men fördjupningen ligger 

på tidigare nämnda delar. Preventivmetoder går jag inte in på.  

 
Min intention vid arbetets början var att se om betoningen i skolans sex- och 

samlevnadsundervisning låg på ett biologiskt eller sociokulturellt plan. Det vill säga om 

undervisningen styrdes av begreppen inom kursplanen för biologi eller om undervisningen 

hade ett samhälleligt perspektiv som grundade sig på värderingar och normer i samhället. 
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Redan under inledningsskedet med litteraturstudier, men även i kontakten med lärare under 

inledningsfasen av min fältstudie förändrades mitt syfte till hypotesen att om innehållet i den 

biologiska delen breddades inom ämnet och med andra ämnen skulle det innebära att det 

komplexa blir mer synliggjort. Detta skulle medföra en högre kvalité på undervisningen. 

Forskningen om skolans sex- och samlevnadsundervisningen är begränsad på grund av bland 

annat dess karaktär. Jag utgår därför från 1970-talet och framåt eftersom ämnet aktualiserats 

under denna tid. Ytterligare orsak till valet av tidsperiod är den storleksbegränsade faktorn på 

uppsatsen. För att få fram material till uppsatsen har jag med hjälp av nyckelord sökt efter 

riksomfattande forskning i ämnet och även efter ämnesspecifik relevant litteratur. Jag har inte 

där gjort något urval av tidigare forskning. Däremot har jag valt ut forskningsresultat ur 

studierna och rapporterna som varit relevanta i förhållande till de begrepp som belyses i 

arbetet kring undervisningen i sex och samlevnad på skolan. För att få ett helhetssammanhang 

i ämnet finns det med mera resultat från forskningen än vad som tas upp i min diskussion. 

Forskningsresultaten är erhållna av och genom Folkhälsoinstitutet, Skolöverstyrelsen samt 

Skolverket. Till den aktuella ämnesspecifika litteraturen har jag valt att lägga till litteratur 

som tar upp den känslomässiga utvecklingen under puberteten.  

 
Det blev naturligt att utifrån det faktum att jag själv snart ska undervisa elever i biologiämnet 

göra en undersökande del för att få svar på frågan angående biologilärares förhållningssätt och 

upplägg av sex- och samlevnadsundervisningen. Jag tog kontakt med barn- och 

ungdomsnämnden för att erhålla adresser till samtliga skolor med år 7-9 i den kommun som 

jag själv är bokförd i och där jag planerar att arbeta. En förfrågan till den pedagogiskt 

ansvarige ledaren, om att få intervjua ansvarig lärare i sex och samlevnaden, gick ut via e-post 

till samtliga skolor under våren 2003. Jag fick dock erfara att e-post inte var det bästa sättet att 

få snabb kontakt med personal på skolor. Fyra skolor bejakade möjligheten, två skolor har i 

skrivande stund inte besvarat förfrågan och fyra skolor har tackat nej. Möjliga orsaker till 

varför skolor tackat nej har jag tagit med i min diskussion i uppsatsens slutdel. De fyra skolor 

som valde att delta i undersökningen bestod av 2 större kommunala skolor, cirka 400 elever 

och 2 mindre friskolor, cirka 150 elever. Elevkonstellationen på skolorna var homogen på så 

sätt att det inte fanns många elever av annan nationalitet på skolan. Undersökningen berör inte 

skolan som helhet eftersom det på de större skolorna med högre elevantal finns fler arbetslag 

med biologilärare. De namn jag fick av den pedagogiske ledaren på skolan blev de 

biologilärare som jag kontaktade för en intervju. Dessa lärare undervisade även i fler 
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naturorienterade ämnen. Vid undersökningstillfällena har jag använt mig av en öppen 

intervjumodell. Tillvägagångssättet i en sådan modell är kvalitativt på så sätt att jag som 

underlag för intervjun använt mig av en skriftligt utformad frågeenkät med utgång ifrån 

skolans kursplan (se bilaga 1). Samtidigt som jag har fokuserat på vissa frågor i intervjun har 

respondenten fått möjlighet att utveckla ett muntligt svar, vilket jag skrivit ned (Bell, 2000). 

Det finns begränsningar i upplägget i den undersökande delen, på så sätt att jag inte deltagit i 

genomförandet av undervisningen på skolan. Undantaget är den första intervjun, där jag har 

deltagit i lärarens uppstart i arbetsområdet på grund av min verksamhetsförlagda tid där. Detta 

kan ha färgat min framställning av den lärarens intervju.  Efter de genomförda intervjuerna 

har jag gjort en kategorisering av svaren. När jag samtidigt arbetat med dem fann jag att dessa 

sammanföll med de kategoriseringar som fanns i den enda nationella undersökningen som 

gjorts i grundskolan kring detta ämne. Av dessa kategoriseringar har jag, på grund av arbetets 

storlek, begränsat mig till att fokusera på lärarens förhållningssätt när det gäller 

undervisningen. Redogörelsen av undersökningen kan tjäna som ett praktiskt stöd men också 

som en reflekterande del för läsaren.  

 
Den som letar efter färdiga svar i avslutningsdelen av uppsatsen letar förgäves. För läsaren 

kan emellertid uppsatsen tjäna syftet att få uppslag till en professionell balans i 

undervisningen. Genom att i slutdelen koppla ihop litteraturstudien med forskningsresultat 

och undersökningen i skolor försöker jag ge olika infallsvinklar i lärarnas förhållningssätt. 

Detta ska förmedlas av berörda lärare genom olika arbetssätt i undervisningen inom sex och 

samlevnad. Mitt eget material från de intervjuade skolorna har ökat min förståelse av hur 

mångfacetterat sex- och samlevnadsundervisningen är. Detta skulle kunna mynna ut i 

ytterligare forskning kring förhållnings- och arbetssätt i skolan. När det gäller den etiska 

aspekten krävdes inget större övervägande eftersom endast vuxna lärare intervjuades. Platsen 

för att göra intervjun upplevde jag viktig eftersom ämnet är av känslig art. Jag har fått 

tillåtelse av de intervjuade att skriva ut skolornas namn. Jag har även låtit samtliga intervjuade 

lärare korrekturläsa min färdiga redogörelse för deras undervisning.  

 
Tidigare forskning 
 
Studie av ungdomars attityd till sex 
 
På uppdrag av regeringen har Folkhälsoinstitutet gjort en kartläggning av ungdomars attityder 

till sex. Rapporten bygger på en sammanställning av aktuell forskning, kompletterad med nya 
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studier som skulle kunna användas vid jämförelser i framtida undersökningar (Forsberg, 2000, 

s 8). Vetenskapliga studier om sexualitet skiljer sig från studier inom många andra 

undersökningsfält genom ämnets privata och känsliga karaktär. Utredningen utgår bland annat 

ifrån SAM 73-90, SAM står för samlevnad, vilket är den enda rikstäckande svenska 

enkätstudie som gjorts med direkt fokus på ungdomar och sexualitet (Forsberg, 2000, s 122). 

Försvårande faktorer när undersökningar och deras resultat ska jämföras är att undersökningar 

inom detta område ofta är gjorda i mindre sammanhang och med olika typer av 

avgränsningar, som till exempel undersökningar gjorda enbart på flickor, på en viss en 

åldersgrupp i en specifik kommun eller en ungdomsmottagning på en viss ort. En annan faktor 

är skillnaden mellan olika metoder som använts. Av denna orsak menar den ansvarige för 

rapporten att det är viktigt att hålla i minnet att detta gör att delstudierna var för sig inte ger en 

representativ beskrivning av ungdomars sexualitet.  

 
Sverige är ett informationssamhälle vilket innebär att det i dag finns sexualitet och pornografi 

tillgänglig genom kabel-tv och Internet för i stort sett alla som söker informationen. Dessutom 

är den svenska synen på sexualitet i dag utsatt för influenser från fler håll i världen än under 

tidigare epoker (Forsberg, 2000, s 8ff). Det framhålls i Folkhälsoinstitutets studie att det krävs 

mer forskning kring hur ungdomar tänker och agerar. Detta är viktigt bland annat för skolan; 

som sedan 1950-talet har haft rollen i samhället att aktivt arbeta för att ge unga människor 

kunskap om sexualitet och samlevnad (Forsberg, 2000, s 111f). Varifrån får ungdomar 

kunskap om sexualitet, frågar sig Folkhälsoinstitutet? I deras studie framkommer att skolan 

generellt har en stark ställning. Det framgår även enligt flera rapporter att den sexual- och 

samlevnadsundervisning som bedrivs i skolan är av ojämn kvalitet och den skiljer sig åt både 

mellan och inom skolor. Ungdomars behov och intresse av kunskap om sexualitet och 

samlevnad är stort och tidlöst, vilket gör att inom skolan har samhället en möjlighet att fylla 

detta behov. Pornografi uppges inte generellt vara någon särskilt stor kunskapskälla. Det är 

dock svårt att dra slutsatser av detta eftersom eventuell kunskapsinhämtning via pornografi 

inte alltid rapporteras av ungdomarna själva (Forsberg, 2000, s 29).  

 
Folkhälsoinstitutets sammanfattning av den i dag rådande normen när det gäller inställningen 

till med vem man tillåter sig en sexuell relation är att sexualiteten hör hemma inom ramen för 

en kärleksrelation. Män verkar dock i högre grad än kvinnor tillåta sig sexuella relationer även 

om det inte finns kärlek med i relationen (Forsberg, 2000, s 24). När det gäller sexuella 

erfarenheter görs de allra första sexuella erfarenheterna ofta i enskildhet med en partner. För 
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en majoritet av ungdomarna, som deltagit i de studier Folkhälsoinstitutet refererar till, är 

samlagsdebuten ett senare steg. Samlagsdebuten har dock sjunkit sett under en längre 

tidsperiod och ser ut att ha stabiliserats på en nivå strax över 16 år för flickor och något senare 

för pojkar. Undersökningar i slutet av 1990 visar att överlag har situationen för flickor 

förändrats på bland annat det sättet att fler flickor har erfarenhet av sex ”första kvällen”. 

Samtidigt ska konstateras att det är en minoritet av ungdomar som har denna erfarenhet 

överhuvudtaget (Forsberg, 2000, s 46). Folkhälsoinstitutet påpekar att det i detta sammanhang 

är viktigt att nämna att studier gjorda vid ungdomsmottagningar eller liknande ofta kommer 

fram till något lägre åldrar för samlagsdebut. Detta är logiskt av den anledningen att det ofta 

är ungdomar som inlett ett sexuellt aktivt liv som söker sig dit. De individer som inte haft 

samlag är alltså underrepresenterade på en ungdomsmottagning (Forsberg, 2000, s 42f).  

 
Tidig samlagsdebut för flickor, före 15 års ålder, är relaterad till vissa specifika typer av 

problem och också till vissa speciella mönster hos många flickor. Faktorer som huruvida 

barnet bor hos sina biologiska föräldrar, föräldrars skilsmässa eller dåligt fungerande 

relationer mellan dotter och mamma påverkar. Flickor med tidig samlagsdebut har större 

erfarenhet av STD∗, det vill säga sexuellt överförbara sjukdomar, och av abort än flickor med 

senare samlagsdebut. Även samlag första kvällen är vanligare i den ålderskategorin. 

Ungdomar som lever tillsammans med båda sina biologiska föräldrar samlagsdebuterar senare 

än ungdomar där föräldrar är skilda. Vid ungdomsmottagningar har det uppmärksammats att 

en, i förhållande till den fysiska utvecklingen, tidig samlagsdebut ofta är ett uttryck för behov 

av närhet snarare än ett sexuellt behov. Faktum kvarstår att en tidig samlagsdebut generellt är 

relaterad till olika problem och detta bör därför alltid uppfattas som ett observandum av 

personal som kommer i kontakt med ungdomar (Forsberg, 2000, s 48f). 

 
I debatten kring homosexualitet och i forskningen har det diskuterats hur vanligt 

förekommande det är att attraheras av personer av samma kön som man själv. Enligt 

Folkhälsoinstitutets sammanställning, av aktuell forskning och studier av ungdomars attityder 

till sex, ligger den andel av befolkningen som attraheras av det egna könet mellan 0,5 % och 

1%. När det gäller denna grupp tyder inte heller de tillgängliga studier som Folkhälsoinstitutet 

har med i sin rapport på någon förändring över tid. Däremot kan det skönjas en ökning av 

 
∗  Den internationella förkortningen: Sexually Transmitted Disease 
 



Sex och Samlevnad i skolan 22
 

                                           

bisexuella erfarenheter i aktuella undersökningar. När det gäller undersökningar bland 

ungdomar är det dock vanskligt att fastslå några uppskattningar (Forsberg, 2000, s 74ff).  

 
De sexuellt överförbara sjukdomar som i dag är aktuella bland ungdomar är framförallt 

klamydia, kondylom och genetial herpes. De två sistnämnda omfattas inte av 

smittskyddslagen∗ och därför finns det ingen statistik förd över dessa. Dock visar bland annat  

kliniska iakttagelser att genetial herpes och klamydia ökar. Hiv-infektion är mycket ovanlig 

bland ungdomar (Forsberg, 2000, s 4ff).  

 
Även om resultat i undersökningar visar att pornografi inte är någon stor kunskapskälla har 

konsumtionen dock ökat bland både kvinnor och män. Männen, och framför allt de yngsta, är 

konstant den främsta konsumentgruppen när det gäller pornografi. Det finns tydliga samband 

mellan pornografikonsumtion och bland annat analsex. Sannolikt påverkas ungdomar i sitt 

sexuella experimenterande av intryck de fått från pornografin. Enligt Folkhälsoinstitutets 

studier är pojkarna överlag mera positiva till pornografi än flickorna som reagerar med avsky 

och upplever sig kränkta (Forsberg, 2000, s 110). 

 
Karin Edgardh som på Skolöverstyrelsens uppdrag ansvarat för den tidigare nämnda SAM-

undersökningen, skriver angående forskningen i detta ämne att: ”Ungdomar är ingen 

homogen skara, ungdomssexualitet inget begrepp med entydig innebörd.”  (Edgardh, 1992, s 

18). Den kvantitativa undersökning som Edgardh ansvarat för är gjord på 17-åringar i hela 

landet. När det gäller skolan menar Edgardh att det finns ett stort behov av en undervisning 

som utgår från elevens verklighet. Detta är dock inte liktydigt med att faktadelar är mindre 

väsentliga utan kunskap om anatomi och fysiologi, fortplantning, preventivmedel och STD (se 

tidigare anm.) är ytterst väsentligt (Edgardh, 1992, s 27). I undersökningen kring 

pubertetsutveckling uppger de flesta flickor att de fått sin första menstruation vid 12-13 års 

ålder och pojkarna uppger att de minns sin första sädesuttömning från 13-14 års ålder 

(Edgardh, 1992, s 29). Det finns köns- och klassrelaterade skillnader när det gäller sexuella 

erfarenheter och detta menar Edgardh är en god illustration på att ungdomar inte kan ses som 

är en homogen grupp när det gäller sex. Särskilt när man även beaktar att fyrtio procent av 17-

åringarna ännu inte har haft sitt första samlag (Edgardh, 1992, s 53).  

                                                        
 

 
∗  i skrivande stund diskuteras förändringar om fler STD skall inkluderas i smittskyddslagen 
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Förhållningssätt hos skolpersonal 
 
Gunilla Jarlbro kom 1997 med en kartläggning som byggde på en nationell kvantitativ 

undersökning gjord på enkätsvar från skolpersonal på mellan- och högstadieskolor. Resultatet 

i den visar att sex- och samlevnadsundervisningen huvudsakligen genomförs av biologiläraren 

och inom ramen för biologiämnet. På frågan om innehållet i undervisningen fanns det i 

skolpersonalens svar begrepp som sammanfaller med de begrepp som finns i kursplanen för 

biologi, samhällskunskap och religion. De tillfrågade skolorna uppgav att samtliga av dessa 

begrepp togs upp i undervisningen. Däremot var sexualitet i andra kulturer underrepresenterat 

(Jarlbro, 1997, s 18f). När det gäller prioriteten av undervisningen i detta ämne kommer den 

på tredje plats efter mobbing och alkohol och droger enligt undersökningen. Jarlbro var 

intresserad av att veta om hur intresset var för Skolverkets relativt nya referens-material, 

”Kärlek känns! Förstår du”.  Detta material var framställt på uppdrag av regeringen  och 

syftade till att utgöra ett underlag i undervisningen som ligger närmare ungdomarnas verkliga 

livssituation. Jarlbro fann emellertid att endast sju procent av den berörda personalen i år 7-9 

uppgav att de kände till och hade påverkats av materialet (Jarlbro, 1997, s 19ff). 

 
Camilla Lööf (1999) har gjort en kvalitativ undersökning med syftet att se hur ämnet sex och 

samlevnad tas upp på högstadier i mångkulturella skolor. Enligt Lööf sker inte brytningen i 

dag framförallt mellan olika tydligt defienierade kulturer utan istället bildas en ny kontext där 

skiljelinjer mellan ungdomar snarare är betingade av könstillhörighet än av kulturell eller 

etnisk bakgrund (Lööf, 1999, s 48).  I Lööfs studie framkommer att flickor har mer fokus på 

frågor kring kärlek och relationer medan pojkarna i större utsträckning vill ha konkreta fakta 

(Lööf, 1999, s 49). 

 
Under våren 1999 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att granska hur sex- och 

samlevnadsundervisningen bedrivs inom skolan. Sammanlagt har åttio skolor (varav 51 

grundskolor) granskats i ämnet samtidigt som även undervisningen kring tobak, alkohol, 

narkotika och mobbning i skolan undersökts. Besöken i skolorna varade mellan 2-3 dagar, 

med intervjuer av rektor, lärare/arbetslag, skolhälsovård, fritidshemspersonal, elever och 

föräldrar. Undersökningen genomfördes av tretton inspektörer som representerade olika 

yrken, alltifrån lärare till forskare, filmare, skribenter. Resultaten sattes sedan i relation till 

perspektiven som inspektörerna valt att lyfta fram för att kunna avgöra kvalitén på 

undervisningen. Dessa fyra var:  
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• En kunskapsförmedlande alternativt en reflekterande och kunskapande metodik; Hur 

är balansen mellan faktakunskaper och elevens möjlighet till reflektion och 

bearbetning?  

• Ett risk/sjukdoms- alternativt ett hälsofrämjande perspektiv; Vilket perspektiv?  

• Ett elev- alternativt ett vuxenperspektiv; Från vems föreställning utgår 

undervisningen?  

• Jämställdhetsperspektivet, där inspektörerna ställde sig frågor som: Är skolan en 

stödjande miljö som främjar ett gott samspel mellan pojkar och flickor?  

 
I knappt hälften av de 51 grundskolorna utgår undervisningen i 7-9 från biologiämnet i år 8. 

Tonvikten i undervisningen ligger på kropp och mindre på identitet. Inspektörerna påpekar att 

kunskap om kroppen är viktig för barn och ungdomar, men det handlar framförallt om hur 

läraren sätter in kropp och anatomi i ett sammanhang, där den unge känner igen sig och sedan 

kan individuellt bearbeta undervisningen. Med sitt biologiska perspektiv får undervisningen 

karaktären av ett risk- och sjukdomsperspektiv. Undervisningen sker till största delen i 

helklass. De flesta skolor i dag har ett samarbete med ungdomsmottagningen på orten. 

Samarbetet består ofta i att eleverna besöker mottagningen i halvklass. En tendens finns att 

dessa besök inte för- och efterarbetas utan är en del för sig själv. Frågan om skolan i sig är en 

stödjande miljö som främjar gott samspel mellan könen och om undervisningen belyser 

föreställningar om kvinnlig och manlig sexualitet ställdes i anknytning till jämställdhets- 

perspektivet. Utifrån granskningen är det svårt att besvara denna fråga men tydligt är att 

skolorna inte kopplar ihop sexualitet och identitet. Inspektörerna menar också i sin 

kvalitetsgranskning att det är påfallande hur skolor satsar på ”tjejgrupper” i syftet att stärka 

självkänsla och därmed identitet medan ingen liknande uppmärksamhet riktas mot pojkarna. 

Arbete med jämställdhet i skolan är svårt eftersom det ställer krav på skolledning att omfatta 

båda könen. Alltför mycket fokusering på kön kan leda till att resultatet blir negativt. Pojkar 

och flickor bör kunna mötas till diskussion inom skolan så att båda parterna får kunskap om 

respektive tankar, anser Skolverket.  

 
I Lpo 94 finns det ett uttryckt nationellt mål att sexualitet och samlevnad skall vara ett 

ämnesövergripande kunskapsområde. Men texten som finns i dag är otydlig, bland annat 

bakas sex och samlevnad och trafikfrågor ihop i en enda mening i texten kring skolans ansvar 

i ämnet. Skolverket menar att avsaknaden av styrning leder till att det inte finns några 
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garantier för att alla elever får en likvärdig undervisning och utbildning. Ett tydligt mönster är 

att endast ett fåtal skolor som har några nedskrivna mål för sin sex- och 

samlevnadsundervisning. Uppdraget till lärarna är således generellt otydligt. Skolverkets 

inspektörer menar att skolans uppdrag tidigare har varit att sprida kunskap om könssjukdomar 

och förhindra aborter, vilket även har varit riksdagens legala grund till att ge detta uppdrag till 

skolan. Nu menar inspektörerna att det behövs en ny undervisning, där skolans uppgift är att 

hjälpa eleven att strukturera sin verklighet och allt de möter. Innebörden i sex och 

samlevnadsundervisningen har växlat över tid men behovet av tid för reflektion över sin 

identitet, sexualitet, kärlek och jämställdhet är tidlöst. Inspektörerna menar att de åtgärder 

som behövs är att den lokala skolan för diskussioner och att dess samverkan med andra 

instanser på plats utvidgas till att bli en mer målmedveten diskussion om skolans uppdrag och 

vilka kompetenser som skolan vill utveckla hos eleverna. Regionalt bör det arbetas med 

vidareutveckling av innehåll kring hälsofrågor och kopplingar till skolans värdegrund samt en 

tydligare nationell styrning i läroplanen som förtydligar innebörden i begreppet sex och 

samlevnad (Skolverket, 1999).  

 

Resultat 
 
Undersökningsdelen består av skriftliga och muntliga svar från de intervjuade lärarna med 

ansvar för biologiundervisningen på de fyra undersökta skolorna. Svarsresultaten har 

sammanställts och kategoriserats i tre grupper. Kategoriseringarna, som går in i varandra, 

visar översiktligt dels fördelning av ansvar och integrering av ämnen, dels hur det praktiska 

upplägget av sex- och samlevnadsundervisningen ser ut och dels förhållningssätt hos läraren.  

 
Nicolaiskolan (kommunal skola) 
Antal elever: cirka 430 
Intervju med manlig biologilärare i år 7-9 
 
Biologiläraren menar att det i första hand är han och So-läraren som ansvarar för 

undervisningen i sex och samlevnad.  Både han och So-läraren är medvetna om vad som tas 

upp i sex- och samlevnadsundervisningen hos den andre. I skolans lokala arbetsplan ingår mål 

kring hälsofrågor, bland annat att alla i år 8 ska ges möjlighet att besöka NUM∗och detta sker 

varje höst. Biologi- och So-lärare har deltagit i nätverksträffar med NUM, skolsköterskor och 

 
∗ Ungdomsmottagningen på orten 
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biologilärare men träffarna sker sällan och det är nu flera år sedan sist. Det finns inget direkt 

uttalat samarbete med föräldrar, vilket kan vara en brist menar läraren. Undervisningen sker 

under cirka 4-6 veckor med cirka 1,5 h per vecka i år 8 men ofta återkommer delar av 

undervisningen i samband med ANT-undervisningen∗ i år 9. Undervisningen genomförs i hel- 

och halvklass. Halvklasserna bestod i intervjuande stund av pojkar respektive flickor, vilket 

gjorde att det blev en naturlig indelning. Uppstarten sker vanligtvis med en attitydövning om 

kärlek och sex där frågan ”vad är kärlek” ställs. Läraren tar upp kursplanens samtliga begrepp 

och när det gäller attityder ställs även frågor som: Hur stor betydelse har sex i en relation och 

vilka andra värderingar binder samman personer i en relation? Vilka värderingar och attityder 

vill man att ens egen partner skall ha? Läraren avsätter cirka en lektion till undervisning om 

könsorganens uppbyggnad och funktion men ibland ges mer tid, beroende på frågor från 

eleverna. Läroboken används som ett komplement framför allt inom området könssjukdomar 

och preventivmedel och dessa områden har hög prioritet. Inget prov ges på området, däremot 

ibland ett läxförhör på ovanstående avsnitt. Hygien och underlivshygien berörs givetvis. 

Läraren gör en koppling till hur alkohol ökar risktagningar. Lagar när det gäller sex med 

minderårig, abort och fosterutveckling under graviditeten berörs. Tillvägagångssättet vid 

omskärelse och konsekvenser därav berörs liksom skönhetsideal i Sverige jämfört med andra 

kulturer. För att få eleven att reflektera görs tankeexperiment när det gäller till exempel vad 

en graviditet för en elev skulle innebära för henne och honom. Avhållsamhet; att stå emot 

trycket och säga nej till tidigt sexuellt umgänge uppmuntras av läraren. Undervisningen 

bygger på attityder, synsätt och relationer, vilket innebär att etik och moral är återkommande. 

Läraren betonar också öppenhet i dialogen med eleverna, vilket innebär att fokus kan ligga på 

olika moment utifrån elevers frågor.  

 
Mikaeliskolan (friskola) 
Antal elever: cirka 150 
Intervju med kvinnlig No-lärare i år 6-9 
 
Rektor och klasslärare har det övergripande huvudansvaret för sex- och 

samlevnadsundervisningen på den här skolan men rektorn har inte någon uttalad 

ansvarsposition. Klassläraren fungerar som lärare i flera olika ämnen, däribland biologi, vilka 

läses i perioder. NUM ges även ett medansvar när det gäller könssjukdomar och 

preventivmedel. Genom att skolan bedriver en tematisk, integrerad undervisning vävs den 

 
∗ Alkohol, Narkotika och Tobak 
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biologiska undervisningen in på ett naturligt sätt redan i de lägre årskurserna. Pedagogiken 

består i att undervisningen ska ställas i relation till barns utveckling och mognad. En positiv 

syn på världen ska utmynna i en god självuppfattning. Detta medför för undervisningen i sex 

och samlevnad att läraren inte vill föregå elevens utveckling med kunskapsstoff som inte 

eleven kan ta till sig. Läraren menar att eleven måste vara mogen för sammanhang. För att 

avdramatisera sex- och samlevnadsundervisningen ges den som en naturlig del i samband 

med att kroppens andra organsystem togs upp. Under en sex veckors period läser år 6-7 

anatomi, cirka 12,5 h per vecka. Under år 8 behandlas kroppens skelett eftersom eleverna 

under sin pubertet blivit medveten om tyngden i sin benstomme på ett mer märkbart sätt. 

Ytterligare en del i sex- och samlevnadsundervisningen berörs i år 9 då religioner och dess 

syn på kvinnor kommer upp. Vid undervisningen i år 6-7 ritades könsorganen upp på tavlan 

och läraren gav en fysiologisk undervisning. Läraren menar att det finns en privat sfär för 

flickor och pojkar och som exempel nämns menstruation och sädesuttömning. Av den 

anledningen är det positivt med tjej- respektive killgrupper. Men även diskussioner 

tillsammans är viktiga. Etiska samtal genomförs vid behov; till exempel när personalen 

uppmärksammar att det sker kränkningar i form av könsord emellan eleverna. Tonvikten 

ligger på det sociala där relationer och värderingar lyfts fram. Enligt läraren är eleven inte 

mogen för sex utan andra uttryckssätt är mera naturligt i den åldern. Människors lika värde 

ska genomsyra all undervisning, vilket inte bara innebär områden inom sex- och 

samlevnadsundervisningen. Detta medför att respekten för varandra inte enbart lyfts fram när 

till exempel olika samlevnadsformer berörs. Undervisningen beror mycket på läraren och 

dennes värderingar, enligt läraren själv. 

 
 
Oppebyskolan (kommunal skola) 
Antal elever: cirka 450 
Intervju med manlig Biologilärare i år 7-9 
 
Läraren är No-samordnare, vilket innebär att han har ett visst ansvar för sex- och 

samlevnadsundervisningen  i  arbetslaget. Någon utarbetad arbetsplan inom området finns inte 

annat än den lokala arbetsplanen på skolan. Samarbete med So-lärare och integrering av So-

ämnen har inte förekommit, vilket läraren dock skulle önska. Besök på NUM görs av eleverna 

i år 8 och på deras ansvar ligger att informera om sexuellt smittsamma sjukdomar och 

preventivmedel. Inga besök utifrån har varit aktuella även om tanken på det har funnits. 
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Tidigare möten med NUM, skolsköterskor och lärare på initiativ av länsstyrelsen har upplevts 

positivt. Läraren tar upp samtliga begrepp som kursplanen förespråkar och försöker hålla en 

balans inom det. I samband med undervisningen om olika djurgrupper under år 7 berörs 

befruktningen. Under höstterminen i år 8 lägger läraren den större delen av sex- och 

samlevnadsundervisningen. När eleverna arbetar med området genetik i år 9 blir det även en 

repetition kring befruktningen. Läraren menar att år 8 är en svår period för eleverna på grund 

av bland annat hormonomställningen i kroppen. Att lägga sex- och samlevnadsundervisningen 

under den perioden är positivt eftersom det fungerar som ett smörjmedel i relationen mellan 

lärare och elever. Under de två sista åren har läraren försökt bredda undervisningen i år 8, på 

så sätt att växter och djurs sexualliv finns med i området. Detta för att avdramatisera sex- och 

samlevnadsundervisningen men också för att integrera den i biologin. Cirka 5-6 veckor med 

cirka 30 h ägnas åt området. Läraren arbetar för tillfället enbart med helklasser vilket gör att 

undervisning med värderingsövningar i halvklasser med flick- och pojkgrupper inte kunnat 

genomföras. Biologiläraren arbetar dels med lärarledda undervisningslektioner och dels med 

media med ett resonerande innehåll som ska utgöra en motvikt till det fysiologiska, men också 

rena faktaprogram används. Anatomiska kroppsorgan i plast används för att åskådliggöra den 

fysiologiska delen och på så sätt hålla en hög nivå. Även läroboken finns med i 

undervisningen. Prov på hela området växter, djur och människans sexualliv med dels 

faktadel och dels en del med mer öppna, etiska dilemman används. Läraren är försiktig med 

egna värderingar, försöker vara saklig. Han menar dock att kring vissa områden är det svårt 

att ställa sig neutral. När det gäller balansgången mellan distans och att bjuda på sig själv är 

den svår. Läraren brukar i samband med frågan om alkohol och risktagande använda sig av 

egna personliga erfarenheter. Läraren kan även säga att chansen att få en god sexualdebut 

ökar med åren och det är inte fel att vänta. Han menar att ofta är en majoritet av klassen tyst 

under lektionerna. Eleverna vet inte vad de ska fråga om. Läraren är medveten om att de flesta 

eleverna inte gjort någon sexuell debut ännu. Ungdomar vet mycket idag om konflikter, sex 

och relationsproblem genom såpoperor men de har inga egna erfarenheter. Möjligtvis har 

läraren försökt att lyfta upp undervisningen kring kvinnans sexualitet för att motverka att 

pojkarnas del blir för stor. Läraren vill problematisera olika aktuella områden som till 

exempel: pornografi och dess konsekvenser för attityder och handlingar, såpoperor, 

homosexualitet, med mera. 
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Nyköpings Friskola (friskola) 
Antal elever: cirka 145  
Intervju med manlig, No-lärare i år 6-9 
 
No-läraren menar att det finns ett delat ansvar mellan rektorn och No-läraren i sex- och 

samlevnadsundervisningen. Eftersom No-läraren planerar och genomför undervisningen får 

dock han det tydligaste ansvaret. Skolan arbetar integrerat och är uppdelad i tre olika 

åldersgrupper. No-ämnena läses i tvärvetenskapliga block under perioder med olika teman. 

När det gäller sex- och samlevnadsundervisningen inom biologin arbetar läraren integrerat 

med So-läraren men även skolhälsovården är delaktig i undervisningen. Studiebesök på NUM 

görs under år 8 för information om preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar.  

Kontakt och besök av representanter från ”Nypan”, ett förebyggande projekt i kommunen, 

samt bland annat besök av präst och polis har skett. När skolan fick information om 

länsstyrelsens initiativ med träffar mellan skolpersonal och skolsköterskor har skolan varit 

delaktig i dessa. Från förskoleklass till år 9 har skolan ”Livskunskap”, ett ämne som tar upp 

etik och moralfrågor. Där förs samtal och diskussioner, rollspel och värderingsövningar om 

kärlek, relationer, konflikthantering, kroppsfixering med mera under cirka 1h/vecka. Under år 

6-9 läser eleverna blocket: Människokroppen 1, där biologi-läraren har ansvaret för 

undervisningen kring kroppens olika organ. Under år 8-9 kommer blocket: Människokroppen 

2, som blir en fördjupning av den tidigare kursen. Undervisningen går här från organ till 

cellen vidare till olika celler som till exempel könsceller, därefter en övergång till det 

genetiska arvet och fortplantningen och därmed är man inne i sex och samlevnadsämnet. 

Eleverna har fått kursplan och kriterier för själva blocket, vilket gör att de är medvetna om 

”glidningen” in i området. Prov och betygsättning sker på hela blocket. På detta sätt integreras 

och avdramatiseras undervisningen. Cirka 4-5 veckor med 10-20 h avsätts. Läraren arbetar 

med samtliga begrepp inom biologiämnets kursplan men på grund av den integrerande 

pedagogiken kommer begrepp från de andra ämnena också på hans ansvar. Exempelvis 

könsrollsmönster och kvinnosyn var ett block där ämnet belystes. Den förvrängda synen som 

pornografi ger via Internet och medier belyses, diskussioner kring blottare, homo- och 

bisexualitet förs. I skolans pedagogik ligger att tillvarata elevers nyfikenhet och frågor och om 

eleverna under detta block visar stort intresse kan blocket mynna ut i en Livskunskapskurs.  

Där arbetar biologiläraren vidare själv eller tillsammans med den övriga personalen på skolan 

med fokus på kärlek, sexualitet, kön, könsskillnader med mera. Även lärare inom musik och 

hemkunskapens undervisning om kroppens skötsel och hälsa kan finnas med i dessa kurser.  
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För eleverna finns en frågelåda som ska underlätta för elever som är tysta men som har frågor. 

I den lägger även läraren ett antal egna frågor för att öka anonymiteten.  I 

Livskunskapskurserna utgår undervisningen inte ifrån läromedel utan ställs alltid i förhållande 

till elevers mognad och utifrån deras frågor. Av den anledningen kan olika elev- 

konstellationer bildas med 6-8 elever, till exempel en flickgrupp ur år 7, en pojkgrupp i år 7-9 

eller en blandad elevgrupp där olika frågor kommer upp. Eleverna diskuterar och redovisar 

själva för att undvika att vuxenerfarenheter som inte är relevanta för elevens mognad 

förmedlas i undervisningen. Läraren fungerar som en lyhörd samtalsledare och uppskattar att 

han talar cirka 3 % av tiden. Platsen för dessa lektioner kan ibland vara på en plats utanför 

skolmiljön.  Läraren har märkt att våren är en tid då ämnet är aktuellt för eleverna. Även på 

skolans lägerskolor berörs dessa ämnen. Detta förhållningssätt till undervisningen bygger på 

att läraren känner eleverna. Läraren är mån om att elever inte ska få ta del i frågor kring 

sexualitet som den enskilde eleven inte har ställt och som den inte är mogen för och som kan 

upplevas kränkande. Upplysningen hur ett samlag går till är inte aktuellt för de flesta i denna 

årsgrupp menar läraren. Däremot frågor om känslor och kärlek har alla elever varit med om 

vilket gör att det är angelägna ämnen. Läraren menar att den rena faktabiten inom No-

undervisningen har kommit alla i år 9 till del men att diskussioner utifrån mognadsgrad har 

styrt mycket av den andra undervisningen och på så sätt gett en individualiserad undervisning. 
 
Sammanfattning av resultat 
 
Gemensamt för de fyra skolornas praktiska upplägg är att tyngdpunkten i sex- och 

samlevnadsundervisningen läggs under år 8. I huvudsak genomförs undervisningen av 

ansvarig biologi-lärare. Kontakten med kommunens ungdomsmottagning genomförs även på 

samtliga skolor under detta läsår. Den anatomiska delen finns med i samtliga skolors 

undervisning men ges olika tidsutrymme under år 6-9. Ytterligare likhet mellan skolorna är 

lärarnas positiva syn på pojk- och flickgrupper. Däremot skiljer sig synen på huruvida läxor, 

prov och betygsättning på området ska finnas med i undervisningen. Samtal kring etik och 

moral, diskussioner av etiska dilemman, attitydövningar samt fokus på elevers frågor finns 

med som en del i samtliga lärares undervisning. Samtliga lärare uppmuntrar eleverna i att 

iaktta försiktighet när det gäller samlagsdebuten. Samarbete med föräldrar finns inte uttalat på 

någon av de fyra skolorna.  
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En tydlig skillnad mellan de fyra skolorna är hur långt integreringen av sex- och 

samlevnadsundervisningen har kommit. Två av skolorna har breddat sex- och 

samlevnadsundervisningen till att dels ingå i ett bredare kunskapsfält inom biologiämnet och 

dels integrerat undervisningen med andra ämnen. Även ett mera uttalat samarbete med 

skolhälsovården finns på en av dessa två skolor. Ytterligare skillnad är den individuella 

undervisningen som genomförs i dessa skolor. I den betonas vikten av att 

undervisningsinnehållet utgår ifrån elevens kroppsliga mognad och verklighet. När det gäller 

vilka begrepp som berörs inom biologiundervisningen skiljer sig de fyra skolorna i det att en 

lärare strävar efter att beröra alla begrepp medan en annan lärare uttrycker att denne är 

försiktig med att ta upp det som denne inte tycker är relevant i just denna åldersgrupp och 

dess mognadsnivå. Det senare förhållningssättet framträder tydligare på de två skolor där 

undervisningen har breddats och integrerats med andra ämnen. 

 

Diskussion 
 

Hur ser innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen ut med tanke på hur komplext 

området är? I biologilärarens profession ingår medvetenheten om sin samhälleliga uppgift och 

vilket innehåll undervisningen ska ha. Det vi kan konstatera är att regeringen har gett skolan 

och dess personal uppdraget att ha rollen som samhällets kunskapsförmedlare när det gäller 

sex och samlevnad. En genomtänkt och planerad undervisning är därför nödvändig för att 

uppnå nationella mål. Detta låter enkelt men om vi tittar närmare på uppgiften blir det mer 

komplicerat i verkligheten. Flera skolor avböjde deltagandet i fältstudien, vilket blev en brist i 

min undersökning. Orsaken till att skolorna avböjde kan vara flera. Det kan vara en indikation 

på att lärarna upplever att området är svårt och att det inte finns någon utarbetad plan från 

skolledningens sida som är möjlig att granska. Men det är inte säkert att avböjandet behöver 

ha något samband med själva sex- och samlevnadsämnet utan andra faktorer kan ha styrt detta 

beslut. Två av lärarna uttryckte ett positivt gensvar under intervjun på grund av att studien 

medförde att innehållet och upplägget i deras undervisning blev förtydligat och ökade deras 

medvetenhet om sitt eget förhållningssätt.  

 
Uppgiften är ansvarsfull på grund av att biologiläraren har flera faktorer att ta hänsyn till i 

utövandet av sitt yrke. Dels har läraren styrdokumenten och Skolverkets rekommendationer, 

dels skolhälsovården och föräldrar samt lärarens egen moral och etiska ställningstagande. 
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Stämmer då lärarens undervisning med Skolverkets intentioner när det gäller uppgift och 

innehåll? Enligt min mening finns det ett glapp när det gäller skolans styrdokument och de 

frågor som inspektörerna i Skolverkets kvalitetsgranskning tar upp. Inspektörerna menar att 

tyngdpunkten ligger på den biologiska biten samt att det saknas ett verklighetsnära 

sammanhang. Enligt min mening bör en naturvetenskaplig skildring av ett biologiskt förlopp 

utgöra verklighet. Men om de menar den biologiska delen insatt i ett mera integrerande 

sammanhang för att få en helhet i undervisningen är det en annan sak. Inspektörerna 

eftersträvar dock ett mindre fokus på ett risk- och sjukdomsfrämjande perspektiv, vilket en 

undervisning med betoning på det biologiska skulle innebära. Detta skulle nämligen enligt 

deras synsätt ha en negativ påverkan på ungdomar i deras sexuella utveckling. Inspektörerna 

efterlyser en ny undervisning. Folkhälsoinstitutet bemöter detta påstående i sin 

forskningsrapport med uppgiften om att den sexuella samlagsdebuten gått ner sett över en 

längre tidsperiod, samtidigt som andra sexuella aktiviteter och könssjukdomar ökat. Detta 

medför att ungdomarna inte kan ha blivit uppskrämda av den undervisning som varit rådande 

en tid. Det ligger på skolans ansvar att genom en hälsofrämjande undervisning och via 

skolhälsovård aktivt arbeta för att elever ska må bra. Statens folkhälsoinstitut har i ett yttrande 

meddelat att det hälsofrämjandet perspektivet bör förtydligas i skollagen. På samtliga av de 

undersökta skolorna fanns kommunens ungdomsmottagning med i samarbetet. Strävan efter 

ökat samarbete med skolhälsovården uttrycktes även på skolorna vilket skulle medföra ett 

bredare perspektiv som enligt min mening skulle vara positivt för skolan. Som jag ser det 

finns det en risk med att tunna ut biologiundervisningen genom att lägga mer tyngdpunkt på 

det perspektiv som de samhällsorienterade ämnena förväntas ha. Här ligger kanske 

förklaringen till varför referensmaterialet från Skolverket inte fått något genomslag hos 

biologilärare. I det läggs tyngdpunkten på en del ungdomars livssituation. Nu bygger det 

materialet visserligen på en tidigare samlevnadshandledning utgiven av Skolverket där det 

biologiska har en mera framskjuten plats, men intentionen i det nya materialet är märkbar. 

Enligt min mening bör det för en biologilärare vara förmedlingen av ämnets karaktär som ska 

utgöra det primära i uppdraget. Konsekvensen av att lägga tyngdpunkten på ett sociokulturellt 

plan, det vill säga ett plan där sociala och kulturella värderingar utgör grunden, blir att 

biologiläraren tvingas inta ett perspektiv som inte överensstämmer med lärarens profession 

och ämnets karaktär. Tydligast blir det i undervisningen kring homo- och bisexualitet, där ett 

biologiskt synsätt och sociokulturellt förklaringssätt ska mötas. Experimentella sexuella 

aktiviteter som till exempel analsex är enligt Folkhälsoinstitutets studie påverkade av 
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pornografiska skildringar som eleven tar till sig i sin miljö utanför skolan. Biologilärarens 

uppgift måste här enligt min bedömning vara att visa och bemöta olika tendenser genom att 

visa på de komplexa fysiologiska funktionerna och deras samspel i kroppen.  

 
När det gäller ett integrerande arbetssätt saknas det enligt Skolverkets undersökning på 

flertalet skolor. I fältstudien fann jag dock en önskan, begynnande försök men även en 

genomarbetad plan för integrering av sex- och samlevnadsundervisningen inom ämnet och 

med andra ämnen. Även om det etiska tänkandet kan tränas genom till exempel reflekterande 

värderingsövningar enbart i ett naturvetenskapligt sammanhang, bör ämnet förankras i ett 

vidare perspektiv precis som kursplanen föreskriver. Orsaken till integrering bör enligt min 

mening vara att innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen berör hela personligheten. 

Två av skolorna framträder tydligt när det gäller detta. Dels genom att undervisningen har 

breddats till att bli en del av den övriga undervisningen om kroppen och dels att innehållet 

berörs av flera olika lärare samt skolhälsovården. 

 
I rapporten från Skolverket förordas att fokus i undervisningen bör vara elevens 

identitetsutveckling. Enligt litteraturstudien kring händelseförloppet kring puberteten 

påverkas hela personligheten av det som händer under adolescensen och puberteten. Det 

komplexa hormonsystemet och samspelet med kroppens andra organ och system påverkar alla 

livsprocesser i människan. Att utvecklas från ett barn till en man eller kvinna innebär att jag 

hittar min könsidentitet. Att bli vän med sitt kön innebär att jag bekräftar, konserverar min 

sexuella identitet och ett könstypiskt beteende. Att erhålla den identiteten under de 

omvälvande ungdomsåren är inte detsamma som att utöva sexuella aktiviteter. Vi talar om ett 

biologiskt samspel i kroppen som gäller generellt för alla ungdomar men som även har ett 

individuellt förlopp. Händelseförloppet i kroppen styrs av en biologisk klocka i varje individ 

som är påverkad av genetiska men även yttre faktorer. Den startar med de begynnande 

förändringarna både på kroppens utsida och insida och fortsätter med den första 

ägglossningen med åtföljande menstruationsblödning för flickor och för pojkar den ibland 

knappt märkbara första sädesuttömningen. Goldinger (1986, s 43) menar att hos en tonåring 

kan en tidig kroppsutveckling ge upphov till speciella känslor – undran, vilsenhet och frågor. 

Att vara sent utvecklad kan orsaka oro och ängslan över att inte utvecklas normalt. Den 

känslomässiga utvecklingen följer även den en egen bana i varje tonåring. Edgardh (1992, s 

53) som arbetat som skolläkare i många år skriver att ungdomar inte kan ses som en homogen 

grupp när det gäller forskningsresultat kring ämnet sex och samlevnad. Av just den orsaken är 
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det viktigt att i undervisningen vara försiktig med generella konstaterande. I de skolor där 

undervisningen var integrerad framkommer att lärarna betonar den individuella 

undervisningen. Frågor och begrepp behandlas inte kollektivt utan undervisning ges enskilt 

eller i mindre grupper. Detta för att bemöta eleven på individnivå och inte föregå elevens 

mognad och utveckling. 

 
Hur omfattande och detaljerad ska undervisningen i sex och samlevnad vara i åren 7-9? I min 

undersökning fanns lärare som var försiktiga med att ge en detaljerad undervisning och som 

inte ville föregå och därmed förgripa sig på tonåringens utveckling. En lärare ansåg att 

undervisningen kring samlaget inte är relevant för denna åldersgrupp vilket visar på en mer 

restriktiv inställning. Enligt min mening handlar det om tonåringar i gränslandet mellan barn 

och vuxen där mitt vuxenperspektiv kan bli ett övergrepp på individen. Som vuxen har jag en 

annan referensram när det gäller sexuella erfarenheter som ännu inte är relevant för en 

tonåring. Undervisningen får inte vara utformad sådan att den upplevs kränkande för den 

enskilda eleven. Vi ska komma ihåg att ungdomar lever under ett massmedialt tryck. Skolan 

ska, enligt Skolverket, utgöra en motvikt mot andra värderingar i samhället. Här menar 

Evenshaug (1992, s 321f) att i frågor som rör sexuellt beteende finns det en tendens att rikta 

uppmärksamheten i undervisningen mot dem som debuterat tidigt. Ungdomar som inte varit 

med i någon sexuell aktivitet kan därför uppleva sig sena och ursäkta sig för att de är oerfarna 

I rapporten från Folkhälsoinstitutet (Forsberg, 2000, s 46) framkommer att genomsnittsåldern 

för den sexuella samlagsdebuten är mellan 16 och 17 år för flickor och pojkar, vilket innebär 

att eleven har lämnat den obligatoriska skolan. Märk väl att det handlar om genomsnittsålder 

och att resultat från rapporter är svårtolkade på grund av olika metoder vid undersökningarna.  

 
En av de intervjuade lärarna menar att många elever sitter tysta under sex- och 

samlevnadsundervisningen och orsaken till det är kanske att de inte vet vad de ska fråga om. 

På de skolor där det fanns en integrerande undervisning bemöttes eleven individuellt vilket 

innebär att det kan vara lättare för eleven att ställa frågor. Enligt mitt synsätt kan en modell 

vara att utgå ifrån en fysiologisk genomgång där läraren håller distans till eleven men även till 

sina egna erfarenheter för att inte eleven ska uppleva sin integritet hotad. Enligt en av de 

intervjuade lärarna är detta nämligen en svår balansgång. Genom att visa på det komplexa i 

kroppen och hur ett normalt händelseförlopp i puberteten fungerar, både när det gäller den 

fysiska och den känslomässiga utvecklingen, kan det ge svar på eventuella frågor som eleven 

har. Konsekvensen av en sådan pedagogik skulle kunna bli frågor och samtal som läraren i 
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nästa skede av undervisningen kan bemöta. Flera av lärarna nämner vikten av lyhördhet och 

öppenhet i undervisningen för att kunna ha en god dialog med eleverna. Jag menar att när det 

gäller samtal, diskussioner och värderingsövningar är det viktigt att komma ihåg att ämnet har 

en känslig karaktär. Hur gärna sitter jag själv som vuxen och talar om intima frågor i en större 

grupp med människor som jag inte känner så väl? Som lärare kan jag inte eftersträva total 

öppenhet hos eleverna. 

 
Som vi konstaterat berör den sexuella utvecklingen hela individens identitetsutveckling. För 

att eleverna ska få mesta möjliga stöd och utvecklas till harmoniska vuxna bör det finnas ett 

samarbete mellan hem och skola. Med tanke på de tidigare nämnda tendenserna i samhället 

när det gäller en tidig sexualdebut och spridning av könssjukdomar är det märkligt att 

föräldrasamarbetet inte ens efterfrågas i Skolverkets kvalitetsgranskning. I min undersökning 

på de fyra skolorna fanns inte något uttalat samarbete mellan skola och hem. Här kommer vi 

in på ytterligare en viktig fråga: Hur långt sträcker sig skolans ansvar för en tonåring? Kan en 

lärare med syftning på skolans värdegrund hävda att det moraliska ansvaret i sex och 

samlevnadsundervisningen vilar på skolan? Goldinger (1986, s 43) menar att det är viktigt 

med en trygg moralutveckling för att barnet ska få en bra självkänsla. Hon gör en åtskillnad 

mellan moral och att moralisera, där hon menar att moralisera gör vi när människor dömer 

varandra utan att tänka på de mänskliga omständigheterna medan moral handlar om att barnet 

måste få en inre vetskap om vad som är rätt och fel. En god självkänsla är viktig för att gå 

igenom de olika känslomässiga och fysiska förändringar som inträffar i puberteten. Den 

fysiska och psykiska mognaden är enbart påbörjad och når inte sin kulmen på flera år. 

Evenshaug (1992, s 319) påpekar att på grund av den ytliga och begränsade forskningen vet vi 

inte mycket om de känslomässiga aspekterna eller vilka konsekvenser en tidig samlagsdebut 

har för psykologisk mognad och personlighetsutveckling. I studien på skolorna framkommer 

att samtliga lärare uppmuntrar eleverna till att vänta med samlagsdebuten. Här menar jag att 

som ansvarig lärare kan jag, likaväl som att jag avråder från intag av droger, rekommendera 

eleven att vänta med sex. Att ställa sig neutral i detta sammanhang kan enligt min mening inte 

vara önskvärt med tanke på samhällets uppdrag till skolan, biologilärarens uppgift, 

skolhälsovårdens arbete och ansvaret gentemot föräldrar.  

 
Helt klart är att ämnet sex och samlevnad är av känslig karaktär och området är 

mångfacetterat på grund av att det finns både biologiska, psykologiska, sociala och kulturella 

faktorer inblandade. Varje elev är unik och skolor med olika konstellationer är olika. Av den 
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anledningen går det inte att göra en färdig mall för hur innehållet i undervisningen ska se ut. 

En studie som denna är inte heltäckande utan den skulle kunna ge upphov till vidare forskning 

i ämnet. Som resultat av undersökningarna är min slutsats att om berörd personal 

målmedvetet samarbetar i en plan när det gäller sex och samlevnadsundervisningen blir det ett 

stöd för ungdomar under en emotionell period i deras liv. I den bör utgångsläget först och 

främst vara det individuella, komplexa händelseförloppet i kroppen. Det, tillsammans med 

breddning inom biologiämnet och integrering av andra ämnen, bör utgöra en bra grund för en 

saklig, reflekterande och livsbejakande undervisning under dessa viktiga år i en ung 

människas liv. 
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Bilaga 1 
 
 
Undersökning av skolans sex & samlevnadsundervisning   030325  
Grundskollärarprogrammet Campus Norrköping                                                   Bodil Rosman  
Linköpings universitet     Gru-99 
 
Pilotundersökning 
                                                                                                                                 
Datum…………. Skola……………… År…….. 
 
Intervju med lärare……………………………. 
 
Ämne: …………………………………………. 
 
 
I.  Vem har huvudansvaret inom sex och samlevnad? 

Siffra 1 betyder högst ansvar, siffra 7  betyder minst ansvar, samma siffra innebär delat ansvar. 
 

Rektor …..                                               Samhällskunskapslärare ….. 

Skolhälsovården .…   Religionslärare …..  . 

Ungdomsmottagningen …..                    Biologilärare …… 

Föräldrar …                                             Annat alternativ … 

 

II. Vilka av nedanstående begrepp tas upp i undervisningen? 

Begrepp tagna ur kursplanen för biologi 

 Könsorganens byggnad och funktion    Kärlek     Befruktning      

 Genetiskt arv    Sexualitet     Sexuell överförbar smitta  

 Samlevnad    Preventivmetoder     Homosexualitet    Omsorg och respekt   

 

Begrepp tagna ur kursplanen för religion 

♦Relationer   ♦Trohet    ♦ Äktenskap    ♦Föräldraskap    

♦ Könsrollsmönster  ♦ Kvinnnosyn   ♦Samlevnad   ♦Sexualitet 

 

Begrepp tagna ur kursplanen för samhällskunskap 

• Familj   •Andra relationer    •Sexualitet    •Könsrollsfrågor    

 

III. Läggs det mer tyngdpunkt på något av ovanstående områden? 

 

IV. Undervisningens upplägg! 

Uppstart ………. 

Huvuddel ……….   

Avslutning ……… 

 

V.  Tid 

               
 


