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Målet med detta arbetet har varit att om möjligt få reda på hur elever uppfattar sex- och
samlevnadsundervisningen i skolan. För att få svar på mina frågor har jag gjort en enkätundersökning,
djupintervjuer i årskurserna 7 och 9 samt läst tidigare undersökningar om ämnet.

Jag har genom mitt arbete kommit fram till att undervisning i detta ämne ställer höga krav på den som
undervisar och lärarutbildningen måste förbättras inom detta område. Eleverna tycker många gånger att
undervisningen är tråkig, de vill ha mer förberedelse inför lektioner och framförallt få mer tid till att diskutera
och fundera. Flickor och pojkar har olika åsikter om undervisningen och det kan bero på att flickorna ofta
hunnit längre i sin utveckling än pojkarna. I årskurs 7 vill pojkarna till större del än flickorna ha
undervisningen i pojk- resp. flickgrupper, detta ändrar sig något i årskurs 9.

En sex- och samlevnadsundervisning som belyser såväl känslomässiga som sociala aspekter har blivit viktigare
och det finns ett stöd för detta i den av riksdag och regering angivna värdegrund som skolan vilar på.
Undervisningen bör anpassas efter elevernas mognadsnivå och det är önskvärt att lärarna planerar
undervisningen i ett 0 – 12, eller åtminstone i ett 1 – 9 perspektiv.
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Sammanfattning

Syftet med detta arbete har varit att om möjligt få reda på hur eleverna uppfattar sex- och
samlevnadsundervisningen i skolan, vad de saknar och hur de upplever undervisningen. Finns
det en diskrepens mellan styrdokumenten och elevers förväntningar?

För att få svar på mina frågor har jag gjort en enkätundersökning i årskurserna 7 och 9 och
några djupintervjuer ur varje årskull. Jag har också deltagit i sex- och
samlevnadsundervisningen på en skola under min slutpraktik. Att jag valde årskurserna 7 och
9 beror på att eleverna i 7:an i regel inte haft någon direkt omfattande sex och
samlevnadsundervisning och de i 9.an har haft sådan. Jag ville också med min undersökning
se om det var någon skillnad mellan dessa elevgrupper i deras syn på sex- och
samlevnadsfrågorna.

Det material som vanligen används ute på skolorna är biologiboken, ex Spektrum (Liber
utbildning). Böcker är ofta väldigt inriktade på kroppen och dess funktioner, vad som händer i
olika utvecklingsstadier mm. Eleverna tycker i regel att detta inta är tillräckligt, de lever här
och nu och har en massa andra känslor som de vill prata om. Detta ställer krav på att läraren
kan mycket om den psykosexuella utvecklingen och är säker i sin roll som lärare.

Det finns enligt mitt förmenande mycket bra material att använda sig av, men jag anser att
man i skolan inte i tillräcklig utsträckning använder sig av detta material. Exempel på
metodmaterial: Röda tråden (LAFA), Kärlek känns! Förstår du (Skolverket 1995)

Sammanfattning av delar av enkäten som jag tycker är väsentliga:

ü På frågan om man som elev har möjlighet att ställa frågor under lektioner var det några
som svarade att de törs men ej haft behov. Andra svarade att de vill men törs inte för de
skäms. Glädjande nog tycker en övervägande del ändå att de kan fråga och att de vågar -
för sex är naturligt, som de skrivit i sina svar på enkäten.

ü De svar jag fått fram från intervjuer och från enkäten är att eleverna vill ha mer tid till sex-
och samlevnadsundervisningen. Oftast ligger undervisningen i block under en kort period
för att sedan gå över till något annat område inom biologin.

ü Många elever tycker att det är bra med undervisning i pojk- och flickgrupp, framför allt
pojkarna i 7:an. I årskurs 9 talar eleverna för båda formerna.

ü Många elever tycker att det har varit för mycket fakta och för lite av det som ligger dem
nära, t ex frågor om känslor och relationer. De tycker att de fått för lite tid för att diskutera
dessa frågor. Det är dock dessa frågor som är mest förekommande i tonåringens liv och
bör därför få högre prioritet i undervisningen.

ü Det är inte alla skolor/lärare som ger sina elever möjlighet att besöka en
ungdomsmottagning men de elever som fått göra det har verkligen uppskattat besöket. Det
är viktigt att eleverna får gott om tid när de besöker eller får besök, brist på tid är ett
ständigt återkommande svar i enkäten.



ü Könssjukdomar, kondomer, abort, onani, homosexualitet är också sådant som eleverna har
funderingar över men ej fått tillräckliga svar på.

Det som jag fick fram genom intervjuerna har sammanfattats på ett förträffligt sätt av flicka A
(bilaga 1). Övriga intervjuer har jag valt att exkludera då de inte gav något nytt utöver
enkäterna. De svar jag fick gav enbart förstärkning till det som kom fram i
enkätundersökningen.

Detta har inte varit någon stor undersökning. Det material jag har haft till mitt förfogande har
inte varit så stort, men jag anser att de svar jag fått ändå kan vara representativa för vad
ungdomar tycker och tänker i stort om detta ämne. Jämför man med den litteratur jag har haft
till mitt förfogande så finner jag god överstämmelse med det jag läst och vad jag kommit fram
till.

Sex- och samlevnadsundervisning ur elevperspektiv är ett område som inte är så utforskat.
Den mesta forskning och undersökningar har istället fokuserats på lärarens roll.

Det som har varit mig till stor hjälp i mitt arbete är alla de elever som svarat på min enkät och
ställt upp på mina intervjuer, trots att de tyckt att det varit lite pinsamt. Likaså har
Folkhälsoinstitutet hjälpt mig och bidragit med en del av det tidigare forskningsmaterial jag
läst och använt mig av.
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1. Bakgrund

Anledningen till att jag valde detta ämne är att det pågår en debatt i media där skolans sex-
och samlevnad utmålas som undermålig. Själv har jag min egen skolgång i ryggen, mina
barns pågående skolgång samt vänner och bekanta där de flesta har åsikter om detta.

Det är tragiskt att höra elever som berättar om hur läraren i sex- och samlevnadsundervisning
inte kan säga t ex. ordet samlag utan säger kuckilura i stället. Att visa en sådan uppenbar
distans till och rädsla för ämnet, får mig att dra slutsatsen att den lärarens undervisning är
ointressant och inte engagerar eleverna på det sätt som vore önskvärt. För att förbättra sex-
och samlevnadsundervisningen måste lärare utbildas på ett bra sätt och samtidigt följa med i
elevernas vardag för att förstå vad de påverkas av. Det bör vara ett krav på de som undervisar
att de vågar undervisa och att göra det på ett professionellt sätt.

Sex och samlevnadsundervisningen brukar vanligtvis ske i årskurs 8 eftersom det är då det
kapitlet kommer i biologiboken. En del elever har även haft någon form av undervisning i år
4 – 6. Men frågan om sex- och samlevnad är något som eleverna mer eller mindre möter varje
dag. Sex är något som borde komma lite i andra hand och vi bör fokusera mer på samlevnad.
Samlevnad innebär inte bara sexuella relationer utan relationer till många olika saker,
samhället, familjen, kompisar, lärare etc.

Enligt mitt förmenande bör samlevnadsundervisningen starta redan i de tidiga skolåren för det
handlar om relationer med andra människor, självkänsla och empati. Barn och ungdomar
påverkas av starka krafter från media att man ska vara på ett visst sätt, se ut si eller så och
detta kan för många skapa ångest och dåligt självförtroende för att de inte kan leva upp till
dessa ”krav och normer”.
Skolan har en stor uppgift i att stärka självkänslan hos eleverna, att lära dem vara kritiska i sitt
tänkande och ifrågasätta det de ser och hör, så att de vågar vara sig själva.

I Lpo 94, Kursplaner för biologi står:

Skolan ska 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

Under ämnets karaktär och uppbyggnad står under rubriken människan:

Biologiämnet behandlar människan som en biologisk varelse. Häri ingår kunskaper om cellen, om inre
organ och deras funktion samt hur dessa samverkar. Frågor om hälsa, droger och funktionshinder
belyses. Utifrån perspektivet att ta ansvar både för sig själv och andra behandlas frågor om kärlek,
sexualitet och samlevnad.

I målen som ska vara uppnådda i år 5 står det bland annat att eleven skall

ha insikt om människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död
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I målen som ska vara uppnådda i år 9 står det bland annat att eleven skall  beträffande
människa och natur

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

För att kunna nå målen måste undervisningen anpassas till elevernas mognadsnivå. Det är
önskvärt att lärarna planerar undervisningen i ett 0 – 12, eller i varje fall 1 – 9 perspektiv. De
första åren handlar det om att stärka självförtroendet, arbeta med hygien och kroppen i stort.
När man kommer upp i högre stadier fortsätter man vidare med att arbeta med känslor,
orsaken till olika händelser och verkan av dessa o s v. Känslor av olika slag är något som är
väldigt nära ytan i puberteten och bör därför få stort utrymme i undervisningen.

Jag är övertygad om att lärarna behöver få mer i sin utbildning om känslor, psykosexuell
utveckling, pubertet mm . Det är inte bara att ställa sig upp och börja prata om detta eller göra
en ”kärleksdag” eller liknande. Man behöver ha en stabil grund att stå på. Detta är något som
RFSU lagt fram på remiss till riksdagen1 för att försöka driva fram förändringar från
Högskoleverket.

                                                                
1 Se slutdiskussion
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2. Enkäten

              Tjej                 Kille
1. Är Du tjej eller kille

2. I vilken klass går Du?
   Ja   Nej

3. Har Du tidigare fått undervisning i sex & samlevnad?

4. Vilken / vilka årkurs(er)?

5. Innan Du fick undervisning i ämnet hade Du då funderingar om detta? Vad
undrade Du över?

6. Hur tycker du att undervisningen du fått har varit, bra / mindre bra?

7. Har Du kunnat ställa egna frågor om sex- och samlevnad under lektionerna?

8. Vågar Du ställa frågor på lektionerna om sex- och samlevnad?

9. Tycker Du att Du fick svar på dina funderingar och frågor?

10. Är det pinsamt att prata om sex & samlevnad och i så fall varför / varför inte?

11. a) Är det bra att undervisningen sker med pojkar och flickor tillsammans?

                     b) Tycker Du att pojkar och flickor skall undervisas var för sig?

12. Saknade Du något i undervisningen?

13. Kan Du prata med någon hemma om sex & samlevnad, t ex mamma, pappa,
storasyskon, kompisars föräldrar, andra vuxna?

14. Var söker Du svar på dina frågor förutom hemmet eller skolan?
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15. Varifrån får Du information om sex- och samlevnad?

ü Skolan

ü Föräldrar

ü Andra vuxna

ü Syskon

ü Kamrater

ü TV

ü Film (bio)

ü Porrfilm (video, TV1000 och liknande)

ü S k herrtidningar

ü S k tjejtidningar

Kan Du rangordna dessa källor på en skala 1 – 10. 10 är viktigaste informationskällan och 1
är den minst viktiga.

16. Om Du fick bestämma: Hur skulle sex & samlevnadsundervisningen i skolan vara?
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3. Undersökningen

Elevunderlaget för enkätundersökningen och till djupintervjuerna tog jag på den
högstadieskola där jag gjorde min slutpraktik. Urvalet skedde slumpmässigt, jag frågade
några  sjundeklasser  och en niondeklasser om de ville vara med i en anonym
enkätundersökning om sex- och samlevnad. Det var en klass av varje årskull som ville ställa
upp. Jag informerade eleverna om att endast jag skulle ha tillgång till materialet och när
undersökningen var klar och redovisad skulle pappren förstöras.
De elever som jag djupintervjuade valdes också ut slumpmässigt. Jag frågade några elever ur
varje klass om de ville ställa upp på en intervju, också den anonym, samma behandling som
med enkäterna skulle gälla för banden. Intervjuerna varade från tjugo till fyrtio minuter,
beroende på hur talföra eleverna var. Jag utgick från enkätens frågor och utifrån elevernas
svar kunde jag gå djupare in på vad de tyckte och tänkte om undervisningen.

Klasserna som deltog i undersökningen är blandade, både svenska elever och elever med
utländsk härkomst. Med utländsk härkomst menar jag elever som är födda utomlands eller har
minst en förälder av annat ursprung. Detta gäller också vid djupintervjuerna.
För att undvika problem men enkäterna och intervjuerna fick eleverna med sig en förfrågan
till hemmet om eleven fick tillåtelse att delta i undersökningen: Det var ingen som nekades
deltagande i min undersökning.

Enkätundersökningen, den del som jag genomförde först, gav mig många bra svar. Jag fick
också en del av mina frågor besvarade. Min uppfattning om att pojkar och flickor
tänker/tycker ganska olika om sex- och samlevnadsundervisningen fick jag besannad, vilket
jag skriver närmare om i slutdiskussionen.

I arbetet kommer jag att göra vissa hänvisningar till relevanta resultat från enkäten eftersom
de djupintervjuer jag genomförde inte gav så mycket mer än bekräftelse av vad som kom fram
i enkäten. Endast en av interjuverna gav något utöver de andra.2

                                                                
2 Se bilaga 1
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4. Bearbetning av materialet

Enkäterna har samlats in klassvis och sedan delats in i högar av flickor / pojkar, också detta
klassvis. Varje svar har förts in i en tabell3 där alla svarsalternativ som förekommit
presenteras. Efter sammanställningen jag har även räknat ut hur stor andelen av eleverna som
tycker samma och även räknat olika förhållanden.

Djupintervjuerna har jag lyssnat igenom ett antal gånger men har i tre av dem inte funnit
något utöver det som framkommit i enkäten. Den fjärde har jag valt att göra en
sammanfattning av för att flickan som jag intervjuade var så verbal och kom med bra
synpunkter. (se bilaga 1)

Det svåra i arbetet har varit att formulera frågorna. Vissa frågor hade jag tänkt att eleverna
skulle svara mer än bara ja eller nej på. Ja och nejsvaren har då fått ligga till grund för de
frågor som eleverna har utvecklat mera.

Rangordningen är också något som flera elever har uppfattat på annat sätt än jag. Det de inte
har någon åsikt om har de inte brytt sig om att rangordna. De enkäter som jag fått in och som
rangordningen varit ofullständig på har inte ingått i den statistik jag gjort över rangordningen.
Allt annat som kommit fram är med i övrig statistik.

                                                                
3 Se bilaga 2 för år 7
och bilaga 3 för år 9
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5. Litteraturgenomgång

5.1 Mångkulturella skolor

”Det handlar om personer – inte om kulturer” är resultatet av en kvalitativ undersökning av
sex- och samlevnadsundervisningen i mångkulturella skolor. Elever i 12 högstadieskolor i sex
kommuner deltog i enkönade gruppintervjuer. Även lärare har intervjuats. De tillfrågade har
resonerat kring hur eventuella problem bör lösas och hur kulturkrockar kan omvandlas till
kulturmöten. Det som rapporten slår fast är bl. a:

ü Lärare och elever anser det vara särskilt viktigt att nå ungdomarna eftersom den bild av
sexualitet som förmedlas i TV och tidningar av många upplevs som
verklighetsfrämmande. Detta kräver att läsaren eller tittaren känner till de svenska
tolkningsramarna och värderingarna, Lpo 94.

ü Det är i lika stor utsträckning svenskar som invandrare som inte kan tala med sin familj
om sex, och den vanligaste orsaken till detta är att ungdomar tycker det är pinsamt.

ü Samtliga elever är överens om att läraren bör tala med berörda föräldrar om någon elev
förhindras delta i undervisningen och menar att det är viktigt att föräldrarna förstår syftet
med undervisningen. Svenska elever tycker att man ska ta särskild hänsyn till olika
kulturer och religioner medan invandrarna tycker att alla ska ha samma undervisning.
Några av de invandrande eleverna hävdar att de svenska eleverna ska ges särskilda
möjligheter att lära sig om andra kulturer än sin egen.

ü Många elever önskar dessutom att de vuxna ska ”våga vara vuxna” och stå för sina
värderingar och åsikter istället för att ”dalta” med ungdomar med attitydproblem och
elever som använder könsord som svordomar.

ü Sex- och samlevnadsläraren bör kunna anpassa sin undervisning efter individerna i
gruppen på samma sätt som andra ämneslärare anpassar innehåll och metoder efter sina
grupper.

ü Det är inte någon specifik folkgrupp eller religion som råkar ut för kulturkrockar varför
generaliseringar och kategoriseringar bör undvikas. De flesta anser med anledning av
detta att lösningarna bör vara individuella och baseras på elevens personliga situation,
fastän problemen ofta uppstår ur kulturella meningsskiljaktigheter.
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5.2 HIV – aktuellt

I en bilaga till Hiv – aktuellt som ges ut av Folkhälsoinstitutet, har man samlat röster från
flera gymnasieskolor i Sverige om undervisning på elevernas villkor. Skolorna berättar om
hur de arbetar med undervisningen, läroplanen tas upp och det skrivs också om att det är
viktigt att ha en kontinuitet i undervisningen. Att ha en övergripande struktur är också viktigt,
det saknas på många håll framför allt i gymnasiet eftersom det inte finns en tydlig hemvist för
ämnet som det finns i grundskolans biologiämne. Rektorn på skolan har ansvar för att se till
att undervisningen blir av. I Lpo 94 står  att rektors ansvar bl. a är 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 och andra droger

I bilagan tas frågan om undervisningen i sex- och samlevnad behövs upp. Räcker det inte med
insändarspalter, samlevnadsprogram på TV, sexbilagor i tidningar, plus all information om
hiv och aids? Ja det behövs, svarar elever, för det man kan läsa sig till är ändå inte samma sak
som att prata med varandra, tjejer och killar. Att få sitta tillsammans med både tjejer och killar
och lyssna på varandras åsikter med en lärare som leder samtalet på ett seriöst sätt ses som en
förmån anser nästan alla elever. Diskussionerna är av sådan art som aldrig förekommer på
raster eller andra lektioner och det gör att eleverna ser varandra med nya ögon, många tycker
att man kommer närmare varandra i klassen.

5.3 Enkätundersökning i Stockholms skolor

1993 gjordes en enkätundersökning i Stockholms skolor, 636 elever deltog varav 324 stycken
gick i grundskolan resten i gymnasiet. Det man kom fram till är att i gymnasieskolan tycker
de flesta bl. a att:

ü Ett ämne som kärlek i andra länder är så gott som obefintlig. Med tanke på att vi i vårt
land har många invandrare så borde frågor om sexualitet i ett vidare perspektiv vara
självklara för att öka förståelsen mellan folk. Det skulle också höja toleransnivån inför
andra kulturer och religioners sätt att se på sexualitet.

ü På gymnasiet uppskattas föreläsare utifrån ex RFSL och RFSU. Det gör de även på
grundskolan vilket jag vet av egen erfarenhet.4

ü De flesta på gymnasiet upplever undervisningen som en upprepning av tidigare
undervisning, repetition är alltid bra men huvudtanken borde vara en fördjupning av
tidigare kunskaper. De anser inte heller att de haft någon hjälp av undervisningen under
sin tonårstid.5

                                                                
4 Se om externa föreläsare.
5 Jmf planering av sex- samlevnadsundervisning och progression sidan 7
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För grundskolans del kan man säga att:

ü Skolsköterskan, om det finns någon, har ofta en nyckelroll eftersom hon deltar i
uppläggningen undervisningen, tar kontakt med ungdomshälsan eller motsvarande och
hon finns ofta med i undervisningen.

ü Smågruppsdiskussioner har ofta skett i tjej – och killgrupper. Eleverna önskar mer av
smågrupper för möjligheten är då större att deltaga aktivt. Vid smågruppsdiskussioner där
gruppen är enkönad är det viktigt att gruppen leds av en med samma kön. Pojkarna kan
exempelvis få tala med en vuxen man och bli bekräftade att de duger och vice versa.

ü Innehållsmässigt anser de flesta att de fått tillräckligt av faktadelen. Ämnen av mer
känslomässig karaktär anser de att de fått för lite av. En stor del av pojkarna tycker att de
fått för lite information om abort. Hur kan de nås på rätt sätt?

ü Informationen om kondom och andra preventivmedel är de flesta nöjda med. STD
(sexuellt överförbara sjukdomar) och HIV informationen är viktig men man ska inte
skrämma utan undervisningen bör vara av sådan art att den ger en positiv syn på sexualitet
och kärlek.

ü Samlevnadsundervisningen ska vara upplagd så att de som går med homosexuella tankar
eller ovisshet om sin läggning känner att undervisningen även berör dem. Den personliga
framställningen är viktigare än visuella hjälpmedel. Detta kan bero på att det är svårt att
göra filmer som engagerar ungdomar som är så kritiska och ser mycket på video. Filmer
blir också fort gamla och omoderna.

5.4 Samlevnadsundervisning, Skolöverstyrelsen 1977

Skolöverstyrelsens handledningar

Den här boken är en handledning som utarbetats av SÖ på uppdrag av regeringen genom
beslut 1975-12-18. Boken är visserligen gammal men mycket ambitiös och mångsidig.

Handledningen innehåller mål med anvisningar och kommentarer, som anger den principiella
inriktning och utformning som samlevnadsundervisningen skall ha i grundskolan och
gymnasiet. Det finns anvisningar för arbetssätt och innehåll, som utgör ett underlag för den
lokala planeringen av undervisningen, faktadel som avser ge läraren en översikt av de
ämnesområden som är väsentliga för undervisningen.

MÅL: 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 medmänniskor och där igenom få uppleva sexuallivet som en källa till glädje
och lycka i gemenskap med en annan människa;
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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 i 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.

I målpunkt ett kommenteras bland annat att: puberteten handlar om att finna sin roll i de nya
relationer som växer fram med det motsatta könet. En elevcentrerad och problemorienterad
samlevnadsundervisning kommer att – och bör –handla om bl. a. relationsfrågor under
ungdomsåren. Både skolan och föräldrarna har tvekat att ta upp dessa frågor på ett realistiskt
sätt. Det är emellertid viktigt att kontakt mellan generationerna upprättas på detta område.
Ungdomarna ställs inför en onödigt svår uppgift om de lämnas att helt på egen hand utforma
sina normer och sin livsstil när det gäller samlevnadsfrågorna.

Den andra målpunktens kommentarer handlar om att undervisningen måste vara objektiv d v s
saklig och allsidig. Kravet på allsidighet blir särskilt aktuellt när det gäller att skildra
livsåskådningar, ideologier, värderingar och över huvudtaget kontroversiella synpunkter.
Eleven skall ha möjlighet att söka sin egen väg och ges förutsättningar att under eget ansvar ta
ställning till och utforma sin livssyn. Skolan ska söka ge eleverna lust till engagemang.

Vad det gäller arbetssätt och innehåll så nämns bland annat hur viktigt det är med säkerhet
och språkbruk. Barn och ungdomar är av naturen vetgiriga, de är ivriga att utforska och att
söka förstå sig själva och sin omvärld. De ställer ofta spontana frågor till vuxna. Att lyhört
lyssna till dessa frågor och att ge klara svar på dem är en huvuduppgift för
sexualundervisningen.

Genom att besvara frågorna när helst de kommer kan man hjälpa eleverna att uppfatta
sexualiteten som en naturlig och positiv del av livet. Om de inte möts av den här attityden kan
det skapa osäkerhet, de lämnas då att på egen hand bearbeta både kunskaper om sexuallivet
som de tillägnat sig och sina iakttagelser av vuxnas reaktioner. Osäkerheten döljs många
gånger av råa skämt och ytlig jargong. Osäkerheten kan kanske gradvis minska om eleverna
får stöd när det gäller kunskaper om sexuallivet men också när det gäller språkbruket. Ett
sådant stöd kan ges först och främst genom att de vuxna visar att man kan tala öppet och
sakligt om sexuellt samliv och de många känslomässiga och sociala relationer som hör ihop
med sexuallivet.

Läraren bör ta upp allvarligt menade frågor, problem och funderingar även om eleverna till
synes formulerar dem slarvigt eller på ett för läraren stötande sätt. De vuxna får inte skapa
konflikter kring orden på detta område. I sexualundervisningen liksom i all annan
undervisning skall läraren vara ett språkligt föredöme, vilket bl. a. innebär att han bör
medverka till ett språkbruk som bygger på allmänt accepterande ord och uttryckssätt. Att
medverka till att eleverna lär sig använda ett sådant generellt användbart språk när det gäller
sexuallivet innebär att man –i någon mån bidrar till att öka deras trygghet på området. Det är
också lämpligt – och angeläget – att läraren tillsammans med eleverna söker avslöja och ta
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avstånd från sexuella ord och fraser som anspelar på t ex. kvinnoförakt, sadism eller förtryck
och söker finna ord som uttrycker respekt, ömhet och värme.

När det gäller planering så är viktigt att ju äldre eleverna blir desto mer ska de få delta i
planeringen av samlevnadsundervisningen. De vuxna kan inte på egen hand avgöra vilka
problem eller frågeställningar som är aktuella för eleverna på olika tillfällen. I den
gemensamma planeringen kan lärare och elever tillsammans reda ut vilka kunskaper och
kunskapsbehov som eleverna har och hur arbetet skall läggas upp. Den gemensamma
planeringen kan också gälla organisationen av undervisningen. I diskussion med eleverna
planeras när olika inslag i undervisningen skall tas upp i olika elevgrupper och hur olika
ämnen kan samverka.
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6. Mina resultat

6.1 Sammanställning av årskurs 7

Antal elever i studien: 26 där 11 stycken är flickor 15 stycken är pojkar. 92 % svarar att de
fått undervisning i sex- och samlevnad tidigare, det har varit i årskurs 5 eller 6. På frågan om
de hade funderingar om detta ämne innan de fick undervisning så svarade 70 % att de inga
hade och 19 % att de hade det, andra visste inte eller svarade inte på frågan.

54 % av flickorna var nöjda med den undervisning de fått och 67 % av pojkarna var också
nöjda. Övriga 11 % var mindre nöjda. En del har efterlyst lite mer film men de flesta har inte
motiverat varför de tycker som de gör. Över hälften av eleverna säger att de har kunnat och
vågat ställa egna frågor under lektionerna. De som svarat nej anser sig inte behövt.
Flera tycker det är pinsamt eller att de skäms för mycket. Den hälft som svarat att de ställer
frågor ibland säger att det beror på frågans karaktär, man frågar inte om allt inför alla. Runt 60
% av eleverna anser sig dock ha fått svar på alla sina frågor och resten bara ibland eller att de
inte haft några frågor som behövt besvaras.

Är det pinsamt att prata om sex- och samlevnad? Nej, det är naturligt. Något som alla gör!
Detta svar har 53 % av pojkarna svarat och 27 % av flickorna. De andra har svarat ibland,
endast 1 pojke och 2 flickor svarade ja.

Är det bra att flickor och pojkar undervisas tillsammans? Här tyckte pojkarna till större del än
flickorna att undervisningen skulle ske var för sig, 67 % av pojkarna mot 36 % av flickorna.
Motiveringen bland pojkarna var att man vågade fråga mer då medan flickorna ansåg att det
var bra att vara tillsammans för då fick man reda på vad det andra könet tycker och tänker.
Samma andel säger att de kan prata med någon hemma, kompisars föräldrar eller andra vuxna
om sex och samlevnadsfrågor. Det var alltså en större del av flickorna som inte kunde prata
med någon hemma. De flesta som svarade att de kunde prata hemma skrev att det var
föräldrarna som de vände sig till.

Fråga 14 som handlade om vart i övrigt eleverna vänder sig för att få information om sex- och
samlevnad fick bl. a följande svar: (Svaren är ej i prioriteringsordning).

ü Böcker

ü Lexikon

ü Kompisar

ü Ingenstans

ü Läkaren

ü Tjejsnackboken

ü Skolsyster
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Fråga 15 handlade om att rangordna de källor varifrån eleverna söker information om sex-
och samlevnad på skala 1 – 10 där 10 står för den källa som är mest värdefull och 1 för den av
minst värde. Av pojkarna värderade 6 stycken skolan som den vikigare källan därefter kom
andra vuxna, kamrater, föräldrar och TV. Det som fick minst poäng var film (bio), porrfilm,
herrtidningar, tjejtidningar.

Flickornas värden blev mycket jämnare mellan allt men det som hamnade högst var kamrater
och tjejtidningar. Sedan var det jämnt mellan andra vuxna, Tv, film (bio), syskon, porrfilm.
Det som fick lägst poäng av flickorna var bl. a skolan, herrtidningar, film.

Vad eleverna önskade när de själva fick vara med och bestämma var bl. a att:

ü Få sitta i smågrupper, både tjej- och killgrupper, och ställa frågor

ü Läsa böcker

ü Göra ett häfte med frågor

ü Prova på att trä på kondom

ü Se på film och prata om abort

ü Att få lämna frågor anonymt till skolsköterskan 5-10 stycken var och sedan skulle
skolsköterskan dra lapp efter lapp, läsa högt och svara. Det ska vara en lättpratad
sköterska och hon ska visa bilder och förklara.

6.2 Sammanställning av årskurs 9

Antal flickor 12, antal pojkar 16.

Alla hade fått sex- och samlevnadsundervisning tidigare i 8:an och alla hade fått det även i
5/6:an. Endast 7 stycken hade haft frågor innan de fick undervisning och dessa hade varit om
sjukdomar. 17 tyckte att undervisningen varit bra de andra tyckte mindre bra och de efterlyste
framför allt mer tid. Tid till att prata och fråga och tid till fördjupning i ämnet. En pojke tyckte
inte om filmen om homosexuella som visats.

Alla flickor säger att de kunnat ställa egna frågor under lektioner men det är pinsamt. Bland
pojkarna var det lite färre som tyckte det, men de som anser sig behövt, har gjort det. Om man
tycker att man fått svar på sina frågor varierar lite, pojkarna tycker övervägande ja, flickorna
svarade; de flesta.

58 % bland flickorna tycker att det är pinsamt att prata om detta medan 69 % av pojkarna
tycker tvärtom. De som svarat nej säger precis som 7:orna att det är naturligt, inget att
skämmas för.

Om man ska ha separat undervisning med pojkar och flickor är det delade meningar om. De
flesta pojkar vill att det ska vara delat medan flickorna talar för båda formerna.
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Ingen av pojkarna säger sig ha saknat något i undervisningen men några flickor tycker att det
har saknats information om homosexualitet och att det har varit för mycket film. 92 % av
flickorna och 88 % av pojkarna säger sig kunna prata med någon hemma om sex och
samlevnad. De som skrivit att de inte kan det, har flickvän att prata med eller har ej provat. En
vill inte.

Var eleverna söker svar på sina frågor förutom hemmet är: ( ej i prioriteringsordning)

ü Kamratposten. Tidningen har en avdelning som heter kropp och knopp

ü Sjuksyster

ü Böcker

ü Internet

ü Tidningar

ü Ungdomsmottagningen

ü Kompisar

ü Pojk- respektive flickvän

Om du fick bestämma, hur skulle sex- och samlevnadsundervisningen vara?

ü Gemensamma genomgångar men sedan jobba mer självständigt

ü Läraren ska vara öppen, han/hon ska inte ha några problem att prata om detta

ü Besöka ungdomsmottagningen

ü Faktafilmer

ü Göra eget häfte / redovisa för varandra

ü Mer baserat på ungdomars tankar och åsikter om sex

ü Ha gott om tid, jobba med detta länge

ü Bestämma mycket själv om vad man ska prata om och kunna ta upp allas frågor

ü Lära om preventivmedel och om graviditet

ü Vad händer i och med kroppen under puberteten, hur man utvecklas

ü Fakta om motsatta könet
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ü Varför inte visa en porrfilm och sedan diskutera efteråt om att det inte är så det fungerar i
verkligheten.

ü Utgå från elevens önskemål

ü Läraren ska undervisa på olika sätt tex. film, böcker, studiebesök

ü Inga dåliga tecknade filmer

ü Inga blyga lärare

ü Homosexuella

ü Skydd

ü Sjukdomar

ü Nakenhet

ü Diskussioner
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7. Externa föreläsare

Vid de sex- och samlevnadsundervisningar som jag genomförde under min slutpraktik
arbetade jag bland annat med moraliska dilemman. Det är en arbetsmetod som fungerar
mycket bra bland eleverna. I dilemmat kan de själva känna igen sig utan att behöva sätta sig
själva i centrum. Dilemmana utgår från elevens vardag, problemen är lätta att förstå och det
blir många, ibland riktigt heta diskussioner. Det märks att eleverna tycker om denna form, de
ser den inte som en formell undervisning utan mer som en rolig lektion som ger mycket. När
detta gjorts några gånger kan man be eleverna själva göra egna moraliska dilemman.

Att ta upp detta med homosexualitet är inte lätt. Det är ofta så att det är något som nämns men
man vet inte mycket själv om vad det innebär att vara homosexuell. Här kommer RFSL in, de
har informatörer som man kan ta ut till skolan. Jag gjorde det i undervisningen med årskurs 8.
Dagen innan de skulle komma från RFSL informerade jag eleverna och bad dem komma med
frågor på lappar, som jag skulle lämna i förväg till M och S, som informatörerna hette.

Informationen började och alla var lite spända. Det hade talats om att det skulle komma bögar
till skolan, alla var nyfikna. M och S bjöd verkligen på sig själva och svarade på alla frågor,
både skrivna och muntliga som kom under tiden.

Efter de två lektionspass som informationen varade så fick eleverna göra en utvärdering.
Hälften, 25 stycken, gjorde en skriftlig den andra hälften gjorde en muntlig. Alla var positiva,
ingen tyckte att det varit tråkigt eller onödigt. Det var en elev som skrev på sin utvärdering att
han fått en annan syn på homosexuella personer, en attitydförändring.

Jag tror att ska man komma åt fördomar mot t ex homosexuella så måste hjälp tas utifrån, att
få träffa människor som lever med detta. Att få höra dem berätta om vad de gått igenom och
få se att de inte är annorlunda som många tycker. Att vara homosexuell är inget man väljer,
människan är den hon är. Många försöker dölja detta genom låtsas vara heterosexuella men
mår dåligt, andra visar vad de är och är sanna mot sig själva.

I tonåren funderar ungdomar i olika banor och alla har mer eller mindre funderingar om detta,
att då få höra att det är normalt underlättar för många. RFSL är en organisation väl värd att
använda sig av.
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8. Slutdiskussion

Detta är ett arbetsområde som ligger mig varmt om hjärtat. Jag anser att det är ett
ämnesområde som är oerhört viktigt för oss alla. Man kommer i kontakt med människor hela
tiden i livet, det är svårt att undgå att leva i samliv med någon annan i någon form. Livet
bygger i stor del på interaktion mellan människor.

Jag har kommit fram till svar i min undersökning som jag kan finna stöd för i den tidigare
forskning som jag läst om under arbetets gång. Ungdomar är lika oavsett om de lever i
storstad eller på landsbygden, och alla funderar på ungefär samma sätt.

Att tonåren är en viktig period i utvecklingen går inte att förneka därför bör vi i skolan kunna
möta eleverna på ett sätt som gör att det inte känner sig utanför. Puberteten är något som alla
går igenom, en del väldigt lätt andra oerhört svårt och jag tycker att vi som vuxna måste tänka
och framför allt komma ihåg hur vi själva hade det och inte förringa pubertetsproblemen.

Svaren jag fick fram i enkäten förvånade mig lite. Jag trodde inte att skolan skulle få några
höga poäng vid sammanställningen och det motsäger den mediala diskussionen. Det fanns
även en skillnad mellan vad pojkarna och flickorna tyckte. I båda årskurserna är pojkarna mer
nöjda med undervisningen än vad flickorna är och vad det beror på kan man fundera över. Det
kan ha att göra med den mentala mognaden. Flickorna har i regel kommit längre i sin
utveckling än pojkarna, de har precis börjat sin och är i ”större” behov av undervisningen än
vad flickorna är. Skolan har en viktig funktion för eleverna i ämnet sex- och samlevnad och vi
som lärare måste ta undervisningen på allvar. Eleverna måste få känna att vi tycker det är
viktigt, att vi vågar vara vuxna och veta var vi står. Vi ska kunna vara personliga men inte
privata i undervisningen, för att kunna vara det måste man känna sig själv.

De få frågor som eleverna har haft innan de fått undervisning har till stor del varit inriktad på
sjukdomar. Sjukdomar i samband med sex, STD, är något som alla är medvetna om men de
vill veta mer. Att prata om kondomer och att ha med till undervisningen är önskvärt. Att få
känna på, ta i en kondom mm för att avdramatisera dem. Tyvärr verkar många vara inriktade
på sjukdomar i samband med sex, det är även så i undervisningen. Det är det fina som ska
lyftas fram, ungdomarna ska våga att upptäcka sig själva och varandra.

Är det pinsamt att prata om sex? - Nej, det är naturligt. Något alla gör. Detta svar är vanligast
bland pojkarna i nian och bland pojkarna och en del flickor i sjuan. Jag tycker att de har en
sund inställning till ämnet, men någonstans på vägen har flickorna börjat att tycka att det är
pinsamt och att de skäms. Varför flickorna har den inställningen kan jag bara spekulera i. Jag
tror att flickor får inpräntat redan i tidig ålder att de inte ska bejaka sin egen sexualitet via
signaler från föräldrar, andra vuxna, media mm. Pojkar är det en annan sak med, det är mer
accepterat att de har en sexualitet redan från det att de är små.

Vid rangordningsfrågan så hade jag förväntat mig ett annat resultat än det jag fick. Jag trodde
att pojkarna skulle värdera porrfilm och herrtidningar som bra informationskällor men det var
sex stycken i sjuan och tre stycken i nian som värderade porrfilm med en etta, minst viktiga
källa.

Frågan är om kan man lita på enkätsvaren? Även om eleverna svarar anonymt kan de ändå
välja att svara på ett annat sätt än vad de egentligen tycker. Detta gäller inte bara vid frågan
om rangordning utan generellt vid enkätundersökningar.
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Herrtidningar fick något högre poäng än porrfilm. Bland flickorna i nian värderades porrfilm
som den minst viktiga källan men herrtidningar som en av de bättre källorna. Pojkarna verkar
tycka att tjejtidningar ger mer än herrtidningar, både bland sjuorna och niorna. Detta utfall
tycker jag är intressant för det säger lite om vilken funktion tidningarna kan tänkas ha,
herrtidningar är uppbyggda av mer visuell sex än tjejtidningarna. Herrtidningarna innehåller
bilder och noveller som är mer rakt på sak än vad tjejtidningarnas bilder och noveller är.
Tjejtidningar skriver mer om känslor än vad herrtidningar gör, de innehåller frågespalter som
tar upp problem som kanske ligger tonåringarna närmare än vad herrtidningarnas frågespalter
gör.

Pojkarna värderar skolan högt som informationskälla, både i sjuan och nian. Flickorna tycker
att kamrater, vuxna och föräldrar är bättre. Media överhuvudtaget har fått låga poäng medan
mänskliga källor får höga poäng. Det ska vi i skolan ta vara på, här har vi en oerhört viktig
plats att fylla. Genom att tala och diskutera om hur media påverkar och styr ungdomarna kan
vi i skolan hjälpa eleverna att se igenom den stereotypa modell som framställs. Media har en
stor makt och åt den ska vi verka som motpol.

När eleverna själva får önska hur undervisningen ska vara så får man många fina tips på hur
och vad jag kan använda mig av som är lärare. Jag tycker att eleverna har kommit med bra
förslag, det är ju deras undervisning. Vi lärare vet vad målet med undervisningen är och vad
eleven skall kunna, men de måste få vara med och bestämma.

En åsikt som går igen på flera ställen i enkäten är att lärarens roll är avgörande för resultatet
av undervisningen. Att bara ge kalla fakta, istället för att delge vad läraren själv tycker och
känner, uppskattas mindre. Hur jag som lärare själv ser på mina sexuella värderingar, vilket
förhållningssätt jag har till undervisningen och självuppfattningen är avgörande.
I en undervisningssituation är både lärare och elever aktiva och det förutsätter en god relation
dem emellan.

Nästan alla elever i undersökningen säger att det de efterlyser mest är tid, tid till att samtala
med varandra och andra. Att vi lärare inte skyndar på utan ger dem tiden att få fundera och
förbereda sig inför lektionerna. Många gånger har de haft lektion i sex- och samlevnad men
vad lektionen / lektionerna ska handla har de haft en aning om. Eleverna säger att om de hade
veta i förväg så kunde lektionerna många gånger varit mer givande, nu blev det mest så att
alla satt tysta fast de har så mycket frågor och tycker så mycket. Det måste ju också vara mer
givande för mig som lärare att ha elever som är engagerade i undervisningen och som deltar
aktivt i diskussioner. Mycket av sex- och samlevnadsundervisningen bygger på
kommunikation, hur man uttrycker tankar, funderingar och känslor. I samspel med andra får
dessa en mening, det sociala samspelet.

Tycker eleverna att undervisningen varit bra? I sjuan så är över hälften, 66 % av pojkarna och
54 % av flickorna, nöjda av de som haft sex- och samlevnadsundervisning. Det skiljer sig inte
mycket i nian. Där är det 67 % av pojkarna och 56 % av flickorna som svarar att de tycker att
undervisningen varit bra. De som svarat mindre bra återkommer till bristen på tid och att de
vill ha fördjupning i ämnet. Vad fördjupningen skulle vara har de inte kommenterat närmare.
Kommentarerna till målpunkterna 1 och 2 6 i Skolöverstyrelsens handledningar har jag valt att
plocka ut eftersom jag anser att de säger en  hel del bra saker som jag tycker kan gälla för
dagens undervisning. Jag har också tagit fasta på delar från avsnittet om planering, arbetssätt
och innehåll som jag också anser kan gälla i undervisningen i dag. Boken kom ut för 23 år
                                                                
6 Se sid. 15
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sedan men innehåller många bitar som kan användas än idag. Det finns kapitel som tar upp
olika religioners syn på sex, sex ur historisk perspektiv mm. Boken är av sådan karaktär att
kan man få tag i den bör den finnas på skolan.

Många anser att ansvaret för sex- och samlevnadsundervisningen ligger hos NO- läraren, och
att det även är han / hon som är bäst lämpad att undervisa i ämnet. Men sex- och
samlevnadsundervisningen ska ingå som en naturlig del i flera ämnen, alla lärare och andra
vuxna som är inom skolan har ett ansvar. Rektor har ansvaret för att undervisning blir av men
planeringen och upplägget för undervisningen är upp till oss lärare  att göra. För att få en bra
sex- och samlevnadsundervisning räcker det inte bara med att biologiläraren / biologilärarna
planerar undervisningen utan alla lärare ska vara med i den planeringen på ett eller annat vis.

I Lpo 94 står målen för undervisningen i biologi, de är klara och tydliga men målen för sex-
och samlevnadsundervisningens är mer diffusa. Hur får man elever att kunna föra
diskussioner om sexualitet och om samlevnad om läraren själv inte vet så mycket eller är
osäker på hur  ämnet ska tas upp? Frågar man eleverna om vad de tycker om undervisningen
så säger de att de saknar flera saker. Undervisningen är till stor del inriktad på hur kroppen
fungerar, vad som händer och varför men det som eleverna vill ha är samtal och diskussioner
om känslor. När jag läser vad eleverna vill ha när de får bestämma själva så ser man att det
inte bara är den tekniska undervisningen som de vill ha utan annat också. Skolan har en viktig
funktion för eleverna i sex- och samlevnadsundervisningen, visserligen skiljer det mellan
pojkar och flickor men statusen är hög.

För att få en bättre sex- och samlevnadsundervisning måste det till en förändring i
lärarutbildningen. RFSU har lagt fram förslag på hur den förbättrade utbildningen ska vara
och det håller jag med om fullständigt. I mars 2000 avslutades en konferens om skolans
grundläggande värderingar. Konferensen var avslutning på Värdegrundsprojektet som syftade
till att bland annat stödja och stimulera skolornas arbete med att omsätta värdegrunden i
praktisk handling. RFSU skrev då ett öppet brev till skolminister Ingegerd Wärnersson om att
här hade regeringen ett strålande tillfälle att gå från ord till handling och bevisa att de menar
allvar. Ska regeringen framstå som trovärdig i sin strävan mot den angivna värdegrunden
måste den markera att undervisning i sex- och samlevnad med alla dess aspekter ska få ta
plats i skolan och göra undervisning i sex- och samlevnad obligatorisk på lärarutbildningen.

I det öppna brevet skriver generalsekreteraren för RFSU Katarina Lindahl och författaren,
sexualupplysaren och ledamoten i RFSU:s styrelse Erik Centervall bland annat att;

ü Trots att vi i Sverige haft vi haft obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning sedan 1955 finns det stora
variationer på hur undervisningen hanteras. Det kan skilja mycket mellan och inom skolor. Rektorernas egna
attityder till hur denna undervisning  prioriteras är mycket varierande och avgörande för undervisningens
ställning.

ü Sexualiteten är en positiv kraft med ett stort egenvärde och att som så ofta sker låta sexualiteten i skolan
speglas enbart genom reproduktion och könssjukdomar vittnar om en sedan länge förlegad sexualsyn. År
2000 måste det vara en rättighet att gå i en skola som talar om sexualitetens olika delar, såväl
känslomässiga, politiska, religiösa och kulturella faktorer måste belysas.

ü Det är skolans skyldighet att ge eleverna ett språk användbart för att söka svar på frågor om
identitetssökande, sexualitet och relationer. En individs identitet kan ses som ett resultat av interaktionen
mellan människa och samhälle, och under adolescens är de existentiella frågorna i hög utsträckning
relaterade till sexualitet.
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ü Sexualiteten erbjuder möjligheter till närhet, kärlek och bekräftelse men också frigörelse från föräldrar.
Under 1900-talet har åldern för pubertet sjunkigt med ca. 4 år. Detta innebär att sexualiteten tidigare än förr
blir en del av ungas identitetsutveckling och väg till vuxenliv.

En sex- och samlevnadsundervisning som belyser såväl känslomässiga som sociala aspekter
har blivit viktigare. Det finns redan ett stöd för en mångfacetterad sex- och
samlevnadsundervisning i den av riksdag och regering angivna värdegrund som skolan vilar
på. I ett avsnitt om skolans uppgifter betonas te x. följande text:

”utbildning och uppfostran är i djupare mening en fråga om att överföra ett kulturarv – värden,
traditioner, språk, kunskaper – från en generation till en nästa. Skolan skall därvid vara ett stöd för
familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling”. 7

Författarna till brevet avslutar det hela med att skriva:

”I dagens kursplaner för skolan står det att man ska undervisa om sexualitet i biologi, religion och
samhällskunskap, men det finns bara mål angivna för biologi. Och trots att sex- och
samlevnadsundervisningen varit obligatorisk i 45 år ingår det inte som ämne på lärarhögskolan. Mot den
bakgrunden gör Sveriges lärare ändå ett arbete långt över förväntan. Om regeringen vill förverkliga de
intentioner som finns i värdegrund och läroplan måste sex- och samlevnadsundervisningen få ökat
utrymme och tydligare skrivningar i kursplanerna. Och lärarna måste få utbildning i ämnet på
lärarhögskolorna.”

Vid ett seminarium i Riksdagen presenterade RFSU (2000-05-11) tio punkter för en bättre
sexualundervisning. Med dessa tio punkter vill de visa på åtgärder som snabbt går att
genomföra och som kan bidra till en förbättrad sexualupplysning.

1. Bättre undervisning på lärarhögskolorna. Dels en botten av generell kunskap för alla
studenter ( t ex psykosexuell utveckling, och hälsofrämjande arbete, gruppdynamiska
processer och gruppsamtalsmetodik). Dels tillvalskurser ( t ex genuskurser med olika
inriktning, sexualitetens historia, fördjupade metodkurser).

2. Främja utveckling av kompetens, t ex med hjälp av regionala resurs- och kunskapscentra
för fördjupning och utbildning. LAFA8 i Stockholms län har visat att detta är effektivt

3. Läro- och kursplaner måste skrivas så att det blir tydligt att kunskapsområdet sexualitet
och samlevnad är ämnesövergripande. Och inte endast ansvar för vissa lärare.

4. Stimulera forskning om metoder och om skolans sexualundervisning. Det behövs frågor
som: Vilka metoder används och hur görs det? Vad fungerar för vem? Uppnår vi resultat
och i så fall vilka? Vilka budskap ger undervisningen och hur går det till?

5. Regelbundet sammanfatta den forskning som görs om sexualupplysning till barn och
ungdomar. Och beskriva hur resultaten förs ut och används i skolorna.

6. Återkommande nationella konferenser. Vart annat år eller vart tredje år om sex och
samlevnadsundervisningen och upplysning samt  om barn och ungas sexualitet.

7. Återkommande undersökningar om ungas sexualvanor och sexualitet, liksom av skolans
undervisning. Kvantitativt och kvalitativt.

                                                                
7 sid. 7, LpO 94 Skolans uppdrag
8 Landstinget förebygger aids i Stockholm
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8. Stödja och främja metodutvecklingsprojekt. Via resurser och annan uppmuntran på
enskilda skolor, stadsdelar och kommuner.

9. Utveckla metoder för att integrera jämställdhetsperspektivet i all undervisning. I
sammanhanget en särskild tonvikt på vad det betyder för sexualitet och samlevnad.

10. I en bred dialog arbeta fram ett tydligt syfte för sexualundervisningen. Och sedan se till att
detta blir tydligt för alla och att det ses som ett självklart mål i skolundervisningen. Då
krävs att begrepp skärskådas samt ett pågående samtal om sexualitet och dess uttryck både
individuellt och i samhället. Det måste föras ett ständigt samtal om dessa frågor:

Regeringen fattar beslut i många olika typer av frågor. Initiativet till en fråga kan komma från
olika håll, i detta fall från RFSU. När regeringen vill veta mer om en aktuell fråga kan den
tillsätta en kommitté, innan kommittén börjar arbeta beslutar regeringen om direktiv för
arbetet. Kommitténs slutsatser redovisas i regel som ett betänkande i serien Statens Offentliga
Utredningar (SOU).

Lärarutbildningskommittén lämnade i maj sitt slutbetänkande ( SOU 1999:63), och det har
tills nu varit ute på remiss. Lärarutbildningskommittén betonar skolans uppgift som
socialisationsfaktor och värdeförmedlare. Kommittén konstaterar att:

”Lärarnas uppgift handlar dessutom alltmer om att bidra till barns och ungdomars sociala utveckling.
Lärarnas sociala kompetens i form av självinsikt och förhållningssätt till andra, med tyngdpunkt på
människosyn, värderingar och yrkesetik, kommer mer i fokus.”

Kommittén lyfter också fram socialisation, kulturfrågor och samhälle som centralt
kunskapsområde under det allmänna utbildningsrådet.

RFSU önskar dock se tydligare skrivningar om sexualitet och samlevnad tillsammans med
socialisation, kulturfrågor och samhälle. Kunskap om ungdomars sexualitet och
barns/ungdomars psykosexuella utveckling är väsentlig för att förstå och arbeta med
ungdomar. Kunskapen är också nödvändig för att föra diskussioner om jämställdhet och
könsroller.

RFSU önskar att kunskapsområdet ”sexualitet och samlevnad” bör ingå i det allmänna
utbildningsområdet och omfatta minst 5 poäng. Utöver detta bör fördjupningskurser erbjudas
de lärarstudenter som aktivt tänker arbeta inom området.

Som det är nu kan man vid lärarutbildningen vid Linköpings Universitet erbjudas en
fristående 5 poängskurs som heter Sex- och samlevnadsundervisning i dagens föränderliga
skola. Syftet med kursen är att man ska bredda sina kunskaper för att kunna integrera sex- och
samlevnadsfrågor i dagens skola, bearbeta egna attityder och värderingar, analysera och
reflektera över ungdomsskolans samlevnadsundervisning i relation till läroplanen, kunna
använda olika undervisningsmetoder bl. a drama.

Under examensarbetets gång har det uppkommit nya frågor hela tiden. Inom detta ämne finns
det mycket att fortsätta att forska om. Jag har kommit fram till följande ämnen som är
lämpliga att fortsätta undersöka:
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ü Skolans ansvar för undervisning i sex- och samlevnad

ü Elevernas förkunskaper / vardagskunskaper

ü Elevers medansvar vid planering av undervisning

ü Effekterna av externa föreläsare
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Bilaga 1

Sammanfattning av intervju med A, ficka som går i årskurs 9.

”De som man pratar med om sex- och samlevnadsproblem är kompisar. Visst kan jag prata
med mamma om jag vill men man vill inte att ens mamma ska veta allt. Hon säger ofta till
mig att jag kan prata med henne men det gör jag helst inte.

I skolan så märker man att läraren tycker det är pinsamt att prata om sex när man har
sexualundervisning. De vill gärna skynda på och då känner man som elev att det är ingen idé
att fråga för det blir bara jobbigt. Ta det lugnt istället, ge oss tid till att tänka. Ibland är man
inte förberedd på lektionerna. Det bästa vore att man hade undervisning i ett halvår med bara
tjejgrupp och killarna skulle få göra något annat. Tjejer och killar tänker och undrar olika
saker, det är lättare om man är bara tjejer när man ska prata. Sedan när alla haft separat så kan
man ha ihop i sådant som gäller fakta. Att läraren tycker att det är pinsamt och inte vet hur
han / hon ska bete sig gör att det smittar av sig till slut, alla tycker att det är jobbigt. Så här i
efterhand kan jag känna att det här med sex- och samlevnadsundervisningen kvittrar.

Jag skulle vilja att vi fick mera tid, hålla på mycket längre och också få repetitioner på det
som vi gått igenom. Ge oss tid till att komma igång och prata. Man ska ta upp vilka olika
preventivmedel som finns, var de finns och hur de fungerar. När vi skulle prata om
homosexualitet så fick vi läsa en bok från 1800-talet, efter att ha läst den skulle vi säga vad vi
tyckte! Vaddå, vi visste ju ingenting. Det hade varit bättre om vi fått träffa någon som var
homosexuell och fått prata med den personen. Att läsa en bok ger ingenting. Dessutom kan
man höra att andra klasser fått göra så mycket och vi fick inte göra något, det är fuskigt att det
kan skilja inom skolan. Alla borde få göra på samma sätt. Som det är nu så känns det bara
som att vi läste en bok medan andra fick se på filmer, göra studiebesök och få föreläsningar.

När vi skulle prata med varandra i blandad grupp blev det jobbigt också. Vi tjejer och killarna
kände / känner inte varandra på så sätt att man kan sitta i storgrupp och prata om sex.

Jag får en känsla av att skolan inte satsar på ämnet, men vi vill ha bra sex- och
samlevnadsundervisning. Det är faktiskt så att de som inte bryr sig om skolan i övrigt var
jätteglada och stolta över om de fick ett VG eller MVG på provet vi hade.”

Bilaga 2

Sammanställning av enkät: årskurs 7



27

Antal elever: 26

Fråga Ja Nej Vet ej Ibland Kanske I grupp Både
och

Inget Bra Mindre
bra

Inget
svar

Flicka Pojke

1 11 15

3 9 (f)
13 (p)

2 (f)
2 (p)

4 2 (f)
2 (p)

9 (år 6) 13 (år 6)

5 5 1 18 2

6 1 (f)
3 (p)

6 (f)
10(p)

2 (f)
2 (p)

2 (f)

7 6 (f)
8 (p)

3 (f)
2 (p) 1 (p) 1 (p) 1 (p)

2 (f)
2 (p)

8 5 (f)
8 (p)

3 (f) 1 (p) 1 (f)
3 (p)

2 (p) 2 (f)
1 (p)

9 7 (f)
9 (p)

1 (f)
4 (p)

1 (f) 2 (f)
2 (p)

10 2 (f)
1 (p)

3 (f)
8 (p)

6 (f)
6 (p)

11 a 5 (f)
3 (p)

4 (f)
10 (p)

1 (f) 1 (f)
2 (p)

11 b 4 (f)
10 (p)

5 (f)
3 (p)

1 (f) 1 (f)
2 (p)

12 1 (f)
2 (p)

7 (f)
12 (p) 1 (p)

3(f)

13 4 (f)
10 (p)

7 (f)
4 (p) 1 (p)

1. Är du tjej eller kille?
3. Har du tidigare fått undervisning i sex- och

samlevnad?
4. Vilken / vilka årskurser?
5. Innan du fick undervisning i ämnet hade du då

några funderingar om detta? Vad undrade du
över?

6. Hur tycker du att undervisningen varit? Vad
var bra / mindre bra?

7. Har du kunnat ställa egna frågor om sex- och
samlevnad på lektionerna?

8. Vågar du ställa frågor på lektionerna om sex-
och samlevnad?

9. Tycker du att du fick svar på dina frågor och
funderingar?

10. Är det pinsamt att prata om sex- och
samlevnad och i så fall varför / varför inte?

11 a) Är det bra att undervisningen sker med
pojkar och flickor tillsammans?

11 b) Tycker du att pojkar och flickor ska
undervisas var för sig?

12 Saknade du något i undervisningen, i så fall
vad?

13 Kan du prata med någon hemma om sex- och
samlevnad?  t. ex mamma, pappa, storasyskon
kompisars föräldrar, andra vuxna

Bilaga 3

Sammanställning av enkät: årskurs 9
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Antal elever: 28

Fråga Ja Nej Vet ej Ibland Kanske I grupp Både
och

Inget Bra Mindre
bra

Inget
svar

Flicka Pojke

1 12 16

3 12 (f)
16 (p)

4 12
(år 5,6,8)

16
 (år 5,6,8)

5 7 21

6
2 (p) 2 (p)

8 (f)
8(p)

4 (f)
4 (p)

7 12 (f)
12 (p) 4 (p)

8 10 (f)
13 (p)

1 (f)
1 (p) 2 (p)

1 (f)

9 8 (f)
12 (p)

2 (f)
4 (p)

1 (f) 1 (f)

10 7 (f)
1 (p)

5 (f)
11 (p) 3 (p) 1 (p)

11 a 6 (f)
10 (p)

6 (f)
2 (p) 4 (p)

11 b 6 (f)
10 (p)

6 (f)
2 (p) 4 (p)

12 2 (f) 8 (f)
16 (p)

1 (f) 1 (f)

13 11 (f)
14 (p)

1 (f)
1 (p) 1 (p)

1 Är du tjej eller kille?
3 Har du tidigare fått undervisning i sex- och

samlevnad?
4 Vilken / vilka årskurser?
5 Innan du fick undervisning i ämnet hade du då

några funderingar om detta? Vad undrade du
över?

6 Hur tycker du att undervisningen varit? Vad
var bra / mindre bra?

7 Har du kunnat ställa egna frågor om sex- och
samlevnad under lektionerna?

8 Vågar du ställa frågor på lektionerna om sex-
och samlevnad?

9 Tycker du att du fick svar på dina frågor och
funderingar?

10 Är det pinsamt att prata om sex- och
samlevnad och i så fall varför / varför inte?

11 a) Är det bra att undervisningen sker med
pojkar och flickor tillsammans?

11 b) Tycker du att pojkar och flickor ska
undervisas var för sig?

12 Saknade du något i undervisningen, i så fall
vad?

13 Kan du prata med någon hemma om sex- och
samlevnad?  t. ex mamma, pappa, storasyskon
kompisars föräldrar, andra vuxna.


