
0 
 

Matilda Österdahl 

  

LÄRARPROGRAMMET  

 
 
 

 

Sex utan lust till samlevnad 

En kvalitativ studie om bedrivande av och problematik i sex- och samlevnadsundervisningen 

Examensarbete 15 hp 

Självständigt arbete, grundnivå  

Höstterminen 2017 

Handledare: Emelie Patron 

Examinator: Mats Lindahl 

Institutionen för biologi och 
miljövetenskap 



1 
 

Förord 

Studien är utförd på ämneslärarprogrammet med en omfattande medverkan av Marlene Nygren. 

Studien är publicerad i mitt namn då betygskriterierna krävde att vi publicerar var sitt arbete. Se 

gärna Nygrens studie ”Hur ska man bädda för att ligga? - En kvalitativ studie om bedrivande av 

och problematik i sex- och samlevnadsundervisningen ” för att få en bredare bild av det 

gemensamma arbetet. Delar i studien är identisk med Nygrens arbete på grund av vårt samarbete 

och är därför skriven i vi-form.  

Jag vill rikta ett varmt tack till alla de lärare som tagit sig tid till att delta i vår studie. Många av 

dem har berättat om hur tiden jagar dem, och vi är därför väldigt glada att de velat ta lite av deras 

tid till att hjälpa oss. 

Jag vill dessutom tacka vår handledare Emelie Patron för guidning i arbetet. Du har varit ett stort 

stöd och kommit med många bra idéer som hjälpt oss i studien. 

Att få samverka med Marlene Nygren har varit oerhört givande dels under arbetsprocessen men 

även för min egna utvecklig, tack Marlene! Det har varit ett givande arbete, och förhoppningsvis 

kommer studien att väcka tankar och funderingar hos andra och kanske även leda till vidare 

forskning. 
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Sammanfattning 

Ämnen kopplade till sexualitet och relationer är populära att diskutera i samhället, och i och med 

kampanjen ”Metoo” så synliggörs också vikten av kunskap om jämställdhet och respekt. Mycket 

ansvar ligger på skolan att utbilda demokratiska medborgare med sunda värderingar som kan ta 

kloka beslut. Sex och samlevnad är ett ämnesövergripande ämne, och i biolog och i naturkunskap 

har ämnet en viktig plats i kursplanen. Studier visar att sex- och samlevnads-undervisningen 

varierar på svenska skolor. De visar också att sex och samlevnad är ett känsligt ämne att prata om 

både för lärare och elever, och även att lärare inte alltid får verktyg från lärarutbildningen i hur de 

ska bedriva undervisningen. Därmed uppfylls inte målet om att Sverige ska ha en likvärdig skola. 

Denna studie syftade till att ta reda på vad lärare fokuserar på i sin sex- och 

samlevnadsundervisning samt vilka didaktiska val de gör. Vidare undersöktes hur lärarna bedömer 

elevernas kunskaper i ämnet, och slutligen har eventuella problem i sex- och 

samlevnadsundervisningen undersökts och hur de i så fall hanteras.  

Studien visade att sex- och samlevnadsundervisningen inte var likvärdig mellan och inom skolorna 

samt att lärarnas kunskaper om hur undervisningen ska bedrivas är bristfällig då de inte alltid följer 

de styrdokument som finns. Flera lärare var också omedvetna om att deras sätt att undervisa utgick 

från traditionella perspektiv på genus och sexualitet. Ingen av lärarna hade fått några verktyg i hur 

sex och samlevnad kan bedrivas på sin lärarutbildning, och ett annat problem som framkom var att 

det inte heller fanns någon närvarande rektor som ansvarade för att sex- och 

samlevnadsundervisningen höll hög kvalitet. Eftersom ämnet är så pass viktigt i samhället kommer 

det därför att behöva prioriteras mer. Lärarna behöver mer utbildning i hur man kan ta upp ämnet 

och få bättre didaktiska verktyg för att öka elevers inlärning och förståelse, och sex och samlevnad 

behöver få större plats i hela skolan.  
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1 Introduktion 

Ämnen som sexualitet, relationer och hälsa syns ständigt på löpsedlar, i tv-program och i 

nyhetssändningar. Inte minst med kampanjen “Metoo” som spreds över världen 2017, där 

människor på sociala medier berättade om hur de blivit utsatta för sexuella trakasserier och 

sexistiska kränkningar. Det diskuteras om var gränserna går, vad som är rätt och fel samt hur 

människor med olika kön, bakgrund och kultur beter sig olika men också tolkar andras beteenden 

olika. Det är uppenbart att trakasserier är enormt mycket vanligare än många kanske tror och de 

har dessutom ökat under de senaste åren (Brottsförebyggande rådet 2017). Det finns dock ett stort 

mörkertal när det kommer just till sexualbrott (Hradilova Selin & Shannon 2012). Vidare så har 

man sett att det under de senaste femton åren har skett en tydlig ökning i antalet smittade med 

klamydia och gonorré (Folkhälsomyndigheten 2017a; Folkhälsomyndigheten 2017b). Det är alltså 

något som kan kopplas till folkhälsa och som samhället behöver motverka. Det finns många etiska 

dilemman att diskutera, och en möjlig kontext att diskutera detta i är i sex- och samlevnads-

undervisningen i skolan. Skolan kan dessutom bidra med kunskap när det kommer till t. ex 

spridning av könssjukdomar. Att undersöka hur ämnet berörs i skolan är därför av stor vikt eftersom 

eleverna förväntas gå ur skolan som fungerande medborgare även när det kommer till just 

kunskaper om sex- och samlevnad (Skolverket 2011b; Skolverket 2011c).  

Som blivande lärare i biologi har man en hel del funderingar kring ens blivande yrke. Vilka 

didaktiska val man kommer göra är en fråga som ofta sitter i bakhuvudet under utbildningens gång. 

Ett ämne som sex och samlevnad, som av många anses som känsligt och kanske svårt (Carlsson & 

Jönsson 2006; Eriksson et. al 2013; Nordenmark 2011; Nylund 2008; Røthing & Svendsen 2011), 

är nog vanligt att man funderar på. I ett samhälle där sexualitet både är framträdande och tabu så 

blir det ett komplext ämne att prata om. När utbildningen i biologiämnet började lida mot sitt slut 

insåg vi båda att sex och samlevnad inte berörts i så stort omfång som vi kanske hade förväntat oss, 

och vi blev snabbt intresserade av att veta hur undervisningen i ämnet faktiskt går till. Vi ville veta 

om verksamma biologi- och naturkunskapslärare hade samma upplevelse som oss, men framför 

allt om ämnet verkligen är så känsligt som vi trott. Vi blev intresserade av hur lärare får sin kunskap 

och vad som styr deras didaktiska val. Vår tanke var att genom intervjuer med verksamma lärare 

få en bättre förståelse kring hur undervisningen går till och hur den upplevs av de lärare som arbetar 

ute i svenska högstadie- och gymnasieskolor idag. 

1.1 Styrdokument 

Undervisning i sex och samlevnad ingår i det centrala innehållet för biologi på högstadiet och 

naturkunskap på gymnasiet (Skolverket 2011a; Skolverket 2011b). Det står dessutom att momentet 

ska behandlas ämnesövergripande, dvs. att samtliga ämnen i skolan ska beröra sex- och samlevnad 

i något avseende (Skolverket 2017). Däremot står det inte formulerat hur undervisningen ska gå 

till eller i hur stort omfång momentet ska beröras. I skolans värdegrund står det att skolan har som 

grundläggande värde att gestalta och förmedla jämställdhet mellan män och kvinnor samt alla 
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människors lika värde. Det står också att skolan ska aktivt motverka kränkande behandling av 

individers kön, könsöverskridande uttryck eller sexuella läggning (Skolverket 2011a). 

 

I läroplanen för grundskolan står det att rektorn har ansvar för att de ämnesövergripande 

kunskapsområdena såsom sex och samlevnad (Skolverket 2011a). För gymnasieskolan står det att 

rektorn har ett särskilt ansvar för att eleverna får kunskaper i just sex och samlevnad. Vidare i 

värdegrunden står det att rektorn behöver följa upp och utvärdera sex- och samlevnads-

undervisningen för att öka kvaliteten. Således behöver rektorn se till att lärare är involverade i 

planering, utvärdering och utveckling av momentet. Detta innebär att reflektera över vilken 

fortbildning som behövs (Skolverket 2011b). 

 

I kunskapskraven för biologi i årskurs nio står det att eleverna ska kunna samtala och diskutera 

frågor som rör hälsa och då kunna formulera ställningstaganden och beskriva konsekvenser. I 

samband med det ska även eleverna kunna föra diskussioner framåt genom att ställa frågor och 

bemöta argument. I nian ska eleverna också kunna föra resonemang om sexualitet och dra samband 

till människokroppens byggnad och funktion. I årkurs 6 finns kunskapskrav om att eleven ska 

kunna resonera om pubertet och då relatera till människokroppen, ett kunskapskrav som inte finns 

med eller avanceras i senare årskurser (Skolverket 2011a).  

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9, det vill säga vad som ska beröras i biologiämnet, är en blandning 

av hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sociala relationer och av människans sexualitet 

och reproduktion. Man ska beröra ämnen som identitet, jämställdhet, kärlek och ansvar, och 

eleverna ska dessutom få kunskaper om preventivmedel och metoder för att förebygga sexuellt 

överförbara sjukdomar på individnivå men även globalt. Vidare ska också aktuella samhällsfrågor 

kopplade till ämnet tas upp (Skolverket 2011a). I gymnasieskolans naturkunskapskurser handlar 

det också om relationer men även om normer, människans sexualitet, lust och sexuella hälsa. Här 

berörs även sambandet av individens hälsa och livsstil i samhället och hur naturvetenskap kan 

användas som utgångspunkt vid granskning av normer i media (Skolverket 2011b).  

 

I gymnasieskolans samtliga kurser i naturkunskap står det bland annat att eleverna ska kunna 

redogöra och diskutera konsekvenser av olika livsstilar som såväl individens hälsa/sexuella hälsa 

och för folkhälsan (Skolverket 2011b). När det kommer till folkhälsa finns det en enskild punkt 

kopplat till just sexualitet och reproduktiv hälsa, där även psykisk påverkan tas upp (Regeringens 

proposition 2007/08:110). Man ser därmed här att det är ligger i statens intresse att göra särskilda 

insatser för att motverka de brister som finns i samhället, såsom sexuell ohälsa och sexualbrott, och 

att dessa insatser ska ske i skolan. I denna studie utgår vi från kursen naturkunskap 1a, och specifikt 

för kursen ska eleverna för betyget E kunna redogöra för kunskaper om sexualitet och relationer:   

Eleven kan redogöra översiktligt, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för 

hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen. I samband 

med redogörelsen kan eleven översiktligt diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella 

hälsa som för folkhälsan.  (Skolverket 2011b, s. 128)  
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2 Bakgrund 

Under denna rubrik presenteras många av de didaktiska val som lärare gör, vad de baserar dem på 

och hur de upplever undervisningen. I sektion 2.1 berörs utövandet av sex- och 

samlevnadsundervisning i skolor kopplat till metodik. I nästa avsnitt så tas det faktum att det finns 

variation i undervisningen mellan skolor och mellan lärare upp. Vidare i sektion 2.3 så kommer 

man in på om och var lärare har fått utbildning i bedrivande av sex- och samlevnadsundervisning, 

och i 2.4 belyses även hur undervisning i ämnet kan påverka elevers beteende och uppfattning 

kopplat till sexualitet och relationer. Till sist, i avsnitt 2.5, beskrivs den syn som såväl lärare som 

elever har på ämnet sex- och samlevnad och vad detta kan bero på samt elevers förväntan på 

undervisningen. 

2.1 Hur undervisningen i sex och samlevnad bedrivs 

Lärares arbete genomsyras av de didaktiska val som ständigt görs när det kommer till undervisning 

i alla ämnen. Didaktik kan tänkas vara ett abstrakt begrepp, men definieras som läran om 

undervisning och innefattar konsten av att lära ut färdigheter som hjälper elever att ta till sig 

kunskap, förstå upplevelser och lära sig att själva ta beslut och tänka kritiskt. När man gör 

didaktiska val så beslutar man sig för hur undervisningen ska gå till väga för att eleverna på bästa 

sätt ska kunna ta till sig det som ska förmedlas (Kansanen et. al 2011). I detta arbete inkluderas 

även verktyg så som lärobok, gruppindelning, frågelåda och dylikt i didaktiska val  

De undersökningar som gjorts i hur sex- och samlevnadsundervisningen går till på olika skolor i 

Sverige visar att det finns en variation i vad som tas upp i ämnet, och även hur undervisningen går 

till, det vill säga vilka didaktiska val lärarna gör. På några skolor tycks fokus främst ligga på 

heterosexuella relationer och sexuella möten (Thomson 2016). Andra lärare utgår från det som 

eleverna är intresserade av och frågar om, och försöker sedan att knyta detta till vad som står i 

kursplanen. Material från organisationer såsom RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning), 

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeres rättigheter) och 

UMO (Sveriges landstings och regioners ungdomsmottagningar) eller liknande tycks vara populärt 

bland lärare generellt (Löv 2016).  

Flera lärare påtalar hur mycket undervisningen skiljer sig åt beroende på hur klassen är. Generellt 

är det dock populärt med muntliga uppgifter och diskussioner, både i helklass och i grupp, och 

många använder dessutom lekar för att lätta upp stämningen och locka alla elever till att delta. 

Några lärare väljer att dela upp elever i pojkar och flickor eftersom det annars finns risk att eleverna 

försöker imponera på det motsatta könet när man pratar om sex- och samlevnad, men andra tycker 

att man hellre blandar pojkar och flickor för att eleverna ska få ta del av fler tankar och funderingar 

(Löv 2016). Carlsson och Jönsson (2006) skriver att de äldre lärarna som intervjuades ifrågasatte 

sex och samlevnads vara eller icke vara eftersom de ansåg att ämnet var privat och därmed inte 

hörde hemma i ett skolsammanhang. Några lärare ansåg inte att ämnet hörde till just 
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naturkunskapen, och andra tyckte att eleverna själva borde ta reda på information om ämnet 

(Carlsson & Jönsson 2006).  

Det råder delade meningar om sex- och samlevnadsundervisningen är tillräcklig. I en undersökning 

på en svensk skola visade det sig att eleverna var väldigt missnöjda eftersom de ansåg att de inte 

fått någon sex- och samlevnadsundervisning alls. Detta stod dock i kontrast till lärarnas upplevelser 

eftersom lärarna på skolan ansåg att undervisningen var fullt tillräcklig (Jonsson 2012). Man kan 

därmed se att elever och lärare inte nödvändigtvis delar uppfattning om hur sex- och 

samlevnadsundervisningen uppfyller kursmålen.  

 

2.1.1 Rektorers styrning av sex- och samlevnadsundervisning i Sverige är bristande 

Jonsson (2012) såg i sin studie, där såväl lärare som andra aktörer på skolan intervjuades, att sex- 

och samlevnadsundervisningen skedde ämnesövergripande vilket också som tidigare nämnt står 

formulerat i läroplanen. Däremot såg hon att styrning och utvärdering av det var bristande, vilket 

går under rektorns särskilda ansvar. Även andra undersökningar visar att det ofta saknas 

dokumentation för mål med sex och samlevnad i skolorna. Även om sex- och samlevnads-

undervisning bedrivits i Sveriges skolor, oftast i form av temadagar eller dylikt, så tycks inte 

rektorerna prioritera att vägleda lärare i varje enskilt ämne när det kommer till just detta ämne 

(Linderborg & Jedenheim 2010). 

2.1.2 Det finns skillnader i sex- och samlevnadsundervisningen i Sverige 

Den senaste kvalitetsgranskningen gjorde Skolinspektionen år 1999 och genomfördes då på 80 

skolor i Sverige. Denna granskning påvisade att många skolor hade stora variationer inom skolan 

när det kom till undervisningen i sex- och samlevnad. Variationen berodde på att lärarna skilde sig 

åt mycket i hur de undervisade och elevernas kunskaper berodde alltså helt på vilken lärare de hade. 

I en del av skolorna som granskades såg man dessutom att sex- och samlevnads-undervisningen 

hamnade på specifika lärare istället för att verka ämnesövergripande, och den undervisningen som 

då blev av skedde endast på enstaka temadagar där rektorn inte var involverad alls (Skolverket 

2000). Även om granskningen gjordes innan skolreformen så tycks situationen vara förhållandevis 

oförändrad (Thomson 2016). 

Kvalitetsgranskningen visade även att det finns skillnader i bedömningen av elevers kunskap i 

området sex och samlevnad. Det finns brister i lärarnas kunskap om vad som står formulerat i 

styrdokumenten vilket inte går i linje med det uppdrag som lärarna har. Det innebär därför en 

problematik dels i vad lärarna tar upp men också i hur de bedömer att eleverna når upp till 

kunskapsmålen (Skolverket 2000).  

Varför undervisningen verkar skilja sig åt är svårt att svara på, men en del av förklaringen menar 

Nordenmark (2011) kan vara otydliga styrdokument och brist på vägledning i ämnet. Även i den 
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kvalitetsgranskning som gjordes 1999 så nämns att en orsak kan vara att skolor inte har tydligt 

formulerade mål och syften med sex- och samlevnadsundervisningen och att undervisningen 

därmed sällan utvärderas eller sammanställs (Skolverket 2000). 

2.2 Lärares utbildning i ämnet sex och samlevnad 

Att undervisa i sex- och samlevnad kräver givetvis viss kunskap i ämnet. År 2008 försökte en 

forskargrupp att kartlägga undervisningen i sex- och samlevnad som ges till lärarstudenter, och 

man såg då att ämnet i enbart 3 av 27 fall ingick i den obligatoriska, allmänna undervisningen. I de 

övriga lärosätena erbjöds det som specialkurser eller i särskilda inriktningar (Bengtsdotter et. al. 

2009).  

Många högstadie- och gymnasielärare vittnar även själva om sparsam undervisning i sex och 

samlevnad. Efter intervjuer med verksamma lärare påtalar många att de fått viss undervisning i 

anatomi och reproduktion, men att övriga delar i sex och samlevnad hoppas över och att didaktisk 

metodik uteblir helt och hållet (Carlsson & Jönsson 2006; Nylund 2008). Problemet med bristande 

undervisning i sex och samlevnad tycks inte vara koncentrerat endast till lärare på högstadiet och 

gymnasiet, utan påtalas även av lärare i låg- och mellanstadiet (Phalén 2007). Phalén (2007) ansåg 

dessutom att kompetensen vad gäller undervisningsmetoder samt kunskap om bland annat genus-

perspektiv var låg bland lärare. Däremot ansåg lärarna själva att de erhöll dessa förmågor. 

År 2010 så antogs en ny lärarutbildning där det stod formulerat att sex- och samlevnad ska 

undervisas till samtliga lärarstudenter. Ämnet är alltså ämnes- och kursövergripande, men det är 

upp till varje universitet att avgöra hur ämnet ska beröras och vilka specifika punkter som ska tas 

upp (Nordenmark 2011). Löv (2016) påtalar dock i sin examensuppsats att det på hennes 

lärarutbildning i Uppsala inte finns någon undervisning i sex- och samlevnad trots att de senare 

förväntas undervisa i det. Vidare ställer hon sig frågande till om och varför hon och hennes 

kurskamrater efter utbildningen ska förlita sig på grundskole- och gymnasiekunskaper, undervis-

ningsmaterial och/eller egna erfarenheter. Det tycks därmed finnas en motsättning mellan de 

skrivelser som finns gällande sex- och samlevnadsundervisningens existens på lärarutbildningen 

och den faktiska undervisningen i ämnet. 

Många lärare får inte någon information om fortbildning i sex- och samlevnad (Phalén 2007). Just 

fortbildning anses dock vara en lösning på problematiken för lärare som inte fått utbildning i ämnet, 

men också för lärarnas självsäkerhet i sin undervisning (Carlsson & Jönsson 2006; Jonsson 2012). 

Det är därmed anmärkningsvärt att fortbildning inte prioriteras mer för verksamma lärare i Sveriges 

skolor. Förutom brist på kunskap i hur man undervisar tycks det också bland flera lärare finnas 

missuppfattningar och fördomar när det kommer till ämnet sex och samlevnad. Detta kan 

exempelvis vara fördomar som grundar sig i normer om könsroller, bland annat när det kommer 

till analsex och pornografi. Något som även det skulle kunna behjälpas av olika fortbildningar 

(Carlsson & Jönsson 2006). Samtidigt berättar en lärare i en intervju om att hennes fortbildning 

endast bestod av samtal kring att allt ska vara tillåtet i diskussionerna om sex och samlevnad och 
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att hon därför inte tyckte att det hjälpt henne särskilt mycket. “Hela grejen med den utbildningen 

var att allt är normalt och allt är okej så länge ingen skadar sig eller skadar någon annan. Jag kunde 

lika gärna läst det ur en tidning” (Löv 2016, s. 26). 

2.3 Sex- och samlevnadsundervisningens påverkan på elever 

Vikten av undervisning i sex och samlevnad tycks enligt litteraturen vara svår att tala emot. I USA 

har en sammanställning av 83 studier om sex- och samlevnadsundervisningen gjorts, och det blir 

här tydligt att utbildning i ämnet är både viktigt för elevernas liv men också för att det faktiskt 

påverkar de val de senare gör när det kommer till sexuella upplevelser och uppfattningar. Bland 

annat kunde man påvisa att elevernas användning av preventivmedel, och framför allt kondom, 

ökade, att eleverna minskade sitt sexuella risktagande. Även en viss minskning i antalet oönskade 

graviditeter kunde urskiljas. Sammanställningen visade alltså tydligt att undervisning i sex och 

samlevnad har en positiv inverkan på elevers beteende (Kirby et. al. 2007). 

I Sverige upplever dock en del lärare att elever har bristande kunskaper i sex- och samlevnad 

(Carlsson & Jönsson 2006). Detta kan tänkas ha att göra med bristande undervisning, men det tycks 

också vara sammanknippat med elevers vilja att tala om ämnet i skolan. En undersökning av 

socialstyrelsen kom 2010 fram till att endast 1 % av alla tillfrågade ungdomar föredrog att tala om 

sex och samlevnad i skolan framför i andra sammanhang.Istället ville många ungdomar hellre ta 

del av information i ämnet på nätet eller i tidningar, källor som inte så sällan är subjektiva och/eller 

riktade. Det blir därför lärarens uppgift att ge en bredare och objektiv kunskap i ämnet 

(Nordenmark 2011). 

2.4 Sex- och samlevnadsundervisning; ett känsligt ämne? 

Det tycks vara ett förhållandevis vanligt fenomen att det innehåller mycket fnitter och besvärande 

tystnader i sex- och samlevnadsundervisningen, och många lärare vittnar om dessa svårigheter 

(Carlsson & Jönsson 2006; Eriksson et. al 2013; Nylund 2008). Carlsson och Jönsson (2006) 

intervjuade sju gymnasielärare i Sverige som berättade att de tyckte att ämnet var svårt eftersom 

de inte kände sig uppdaterade i elevernas liv och vardag, men också för att de inte visste hur de 

skulle prata om ämnet eftersom de inte ville framstå som perversa. Också svårigheter till följd av 

att de upplevde att kulturskillnader tog sig i uttryck när man behandlade ämnet (Carlsson & Jönsson 

2006). Även de lärare som Nylund (2008) intervjuade påtalade kultur som ett problem eftersom de 

upplevde att kombinationen av olika kulturer och sex och samlevnad var problematiskt i 

undervisningen. Vissa elever kommer från olika länder med olika traditioner, eller också har 

eleverna skilda vanor hemifrån i hur man kommunicerar om sexualitet och relationer. I vissa fall 

berättar lärare om föräldrar som ringer och ifrågasätter undervisningens innehåll (Carlsson & 

Jönsson 2006). 

Det är inte bara lärare som upplever ämnet som känsligt och generande. Även många elever berättar 

om situationer som de tycker blivit jobbiga till följd av att lärarna inte levt upp till deras 
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förväntningar. Eleverna uppfattar att en del lärare kan vara både blyga och tafatta när de talar om 

sex och samlevnad, som om de själva tycker att ämnet är pinsamt (Røthing & Svendsen 2011). 

“Många berättar om pinsamma situationer till följd av lärarnas genans och bristande kompetens” 

skriver Røthing och Svendsen (2011, s. 18) om sex- och samlevnadsundervisningen och berättar 

att det ibland går så långt så att lärare hoppar över kapitel om sexualitet. Andra elever tycker att 

lärare gör undervisningen jobbig när de blir för privata. Även om ämnet kan anses vara personligt 

på många plan så tycker eleverna att det är viktigt att läraren respekterar integriteten, både deras 

egen och lärarens. Det handlar alltså för läraren om att balansera mellan ett personligt plan och ett 

privat (Eriksson et. al. 2013). Ibland har dock det faktum att undervisningen kan kännas generande 

ingenting med hur läraren undervisar att göra. Tidvis kan nämligen bara det faktum att läraren är 

just den hen är spela in, eftersom lärare ofta är en individ som har en viktig roll i elevernas vardag. 

Att en individ som står eleverna så nära ska prata om sexualitet, reproduktion, relationer eller dylikt 

kan alltså ibland kännas ovant eller obehagligt (Røthing & Svendsen 2011) 
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3 Syfte 

Undervisningen i sex och samlevnad är starkt kopplat till folkhälsa, och elevers beteenden påverkas 

av den undervisning de får i ämnet. Till följd av att det är just en så essentiell del av allmän-

bildningen så är syftet med denna studie att undersöka vad lärare väljer att lyfta fram i sex- och 

samlevnadsundervisningen samt vilka didaktiska verktyg de använder sig av. Det finns luckor i de 

studier som gjorts av sex- och samlevnadsundervisning, bland annat när det kommer till hur lärare 

bedriver undervisningen och till den problematik som finns. Därför studeras här vad lärare baserar 

sina didaktiska val på och om de upplever att de har tillräckligt med verktyg för att bedriva sex- 

och samlevnadsundervisning. Vidare undersöks hur lärare bedömer elevernas kunskaper i 

momentet sex och samlevnad kopplat till de kursmål som finns. Undersökningen har också som 

mål att synliggöra vilka problem som finns i sex- och samlevnadsundervisningen i Sverige och vad 

de kan bero på. Studien syftar därmed till att analysera och jämföra hur sex- och samlevnads-

undervisningen bedrivs. 

3.1 Frågeställningar 

• Vad väljer lärare att fokusera på i sex- och samlevnadsundervisningen och vilka 

didaktiska val gör de?  

• Hur bedömer lärare elevers kunskaper i sex och samlevnad?  

• Vilka problem finns i undervisningen av sex och samlevnad och hur hanteras de? 
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4 Metod 

4.1 Val av metod 

Till denna studie har kvalitativa semikonstruerade intervjuer med lärare använts för att försöka 

spegla den verklighet om hur sex- och samlevnadsundervisning bedrivs och vilka didaktiska val 

lärarna själva anser sig göra. En kvalitativ metod bygger på att karaktärisera och beskriva fenomen 

och situationer och orsaker till dem. Genom semikonstruerade intervjuer ökade flexibiliteten och 

möjliggjorde att man kunde formulera mer individanpassade följdfrågor. Bedrivs intervjuer på rätt 

sätt så kan data som frambringats belysa och klarlägga fenomen. Resultatet ger kunskap om vilka 

kvaliteter som företeelsen har snarare än att ge kunskap om vilken kvantitet den har (Denscombe 

2016; Eneroth 1984). Syftet blir därför att blottlägga de kvaliteter som gemensamt karaktäriserar 

sex- och samlevnadsundervisningen. 

4.2 Val av respondent 

Vid studiens start kontaktades omkring 50 lärare på flera olika högstadie- och gymnasieskolor i 

södra Sverige, både kommunala- och friskolor. De lärare som kontaktades var verksamma lärare 

som undervisade antingen biologi på högstadiet eller naturkunskap och/eller biologi på gymnasiet. 

Dessa lärare valdes ut eftersom det i kursplanerna för såväl biologi i årskurs 7-9 som i gymnasiets 

kurser naturkunskap 1a och biologi 2 finns utrymme för sex och samlevnad. Av dessa svarade 15 

lärare, och nio av dem ville delta i studien. Detta innebär därmed att urvalet av respondenter var 

förhållandevis slumpmässigt eftersom de som intervjuades i slutändan var de som svarade att de 

kunde tänka sig att delta. 

I denna studie intervjuades därmed nio verksamma lärare om deras sex- och samlevnads-

undervisning. Lärarna undervisar antingen i biologi på högstadiet eller i naturkunskap på 

gymnasiet. Inga av biologilärarna på gymnasiet ville ställa upp. De arbetar alla på kommunala 

skolor som ligger i södra Sverige, vilka i sin tur är fördelade både centralt och utanför stadskärnor. 

Det finns en variation både i kön (6 kvinnor och 3 män) och av den tid som lärarna har varit 

verksamma som lärare. De lärare som hade längst erfarenhet inom läraryrket hade undervisat i strax 

över 20 års tid, medan läraren med kortast erfarenhet arbetat som lärare i ungefär 1,5 år.  

4.3 Datainsamling 

Innan intervjuerna genomfördes blev alla deltagande lärare tilldelade en kort presentation om vad 

intervjun skulle handla om och vad studien syftade till. Denscombe (2016) anser det viktigt att den 

intervjuade är medveten om att hen deltar och att det som sägs under intervjun är data som kommer 

användas i forskning, därför skickades det även ut en samtyckesblankett innan bestämd träff (bilaga 

1). Samtyckesblanketten skrevs på innan påbörjad intervju och även potentiella oklarheter togs 

upp.  
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I intervjuerna deltog två intervjuare samt läraren som blev intervjuad. En av intervjuarna var 

ansvarig för att ställa de frågor som var formulerade, medan den andra var ansvarig för att intervjun 

spelades in korrekt. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär vilket möjliggjorde att 

intervjuaren kunde vara flexibel i vilken ordningsföljd frågorna  besvarades. Detta gjordes för att 

underlätta för intervjupersonerna att utveckla sina tankar och idéer. Till skillnad från strukturerad 

intervju användes frågor med öppna svar (se bilaga 2). Det försvårar transkriberingen men 

intervjupersonen får möjlighet att tala fritt om ämnet vilket är av värde när det gäller komplexa 

frågor. Intervjumetoden syftar till att åskådliggöra åsikter och individuella uppfattningar, något 

Denscombe (2016) menar att semistrukturerad intervju lämpas sig bäst till. Samtliga intervjuer 

varade mellan 30-50 minuter utan avbrott. 

För att minska risken att intervjupersonerna ska känna sig besvärade som kan leda till att hen svarar 

som hen tror intervjuaren förväntar sig så eftersträvades en trygg atmosfär för intervjupersonen. 

Därför intervjuades lärarna på den skola de var verksamma på. För att starta upp intervjun på ett 

avslappnat sätt så användes ett par uppvärmningsfrågor så att lärarna kunde vänja sig vid 

situationen (Denscombe 2016). Denscombe (2016) påpekar att om intervjupersonen dessutom 

uppfattas neutral och lyhörd så minimeras risken för att intervjupersonen sluter sig. Om 

intervjuaren kan leva sig in i den intervjuades känslor och tankar så kan information lockas fram i 

större omfattning, något som intervjuaren i denna studie försökte efterlikna. För att få en fullständig 

dokumentation av vad som sades under intervjuerna användes ljudinspelning. 

4.4 Analys av data 

Precis som Ryen och Torhell (2004) skriver så innebär analys av kvalitativa data att reducera 

datamängden, och detta gjordes även i denna studie. Ljudinspelningarna transkriberades efter varje 

intervju. Den form av samtalsanalys som användes i denna studie innebär att intervjun analyserats 

som helhet för att även dolda budskap ska kunna användas. Exempelvis kan tonfall och 

kroppsspråk vara sådana budskap som uppfattades under intervjuerna men som inte går att urskilja 

från transkriberingen.  

Analysen är gjord enligt induktiv metod på så sätt att materialet analyserades utifrån resultatet av 

intervjuerna. Det var därför en pågående och flexibel process under arbetets gång (Braun & Clarke 

2006). Detta innebär därmed att resultatet växte fram under intervjuanalysen. Analysen var 

dessutom selektiv på så sätt att data från transkriberingen som inte kunde kopplas 

forskningsfrågorna och till den problematisering som gjordes selekterades bort. Den har dessutom 

utgått från den problematik som återgivits i litteraturen samt från hur undervisningen avviker från 

vad som står formulerat i centralt innehåll, kursmål och i värdegrunden. 

4.5 Validitet 

Den kvalitativa metoden har några giltighetsproblem som krävs att ha i åtanke vid denna typ av 

studie. Eneroth (1984) skriver hur forskare behöver ha en acceptans för att varje undersökning är 
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en företeelse i en ständig utveckling. Detta betyder att varje föreställning ständigt begränsas i sin 

giltighet då den kommer möta nya data, aspekter och kvaliteter. Det betyder dock inte att varje 

funnen kvalitet är tvivelaktigt utan att den är giltig i relation till de data som undersökningen utgått 

ifrån. 

Ryen och Torhell (2004) skriver att data ligger passivt lagrad hos intervjupersonerna och att 

utmaningen är att få fram denna information utan att intervjuaren påverkar trovärdigheten av datan. 

Därför fördes ingen diskussion med intervjupersonen om vad som berättades för att inte påverka 

intervjupersonens “förråd”. För att verka neutral så belönades intervjupersonen inte för vad hen sa 

utan för att hen deltog, något som Ryen och Torhell (2004) värderar högt då det bidrar till en 

balanserad kontakt med intervjuaren. Däremot kan det i vissa avseenden vara bra att visa förståelse 

och medkännande i form av uppmuntrande hummande eller liknande för att få den intervjuade att 

öppna upp sig mer och utveckla sina svar (Denscombe 2016). Även detta gjordes vid några tillfällen 

i denna studie. 

Starrin och Svensson (1994) skriver om tekniker för validering av empiriska studier och tar då upp 

intervjuer. Genom att intervjua lärare med olika lång erfarenhet, och med utbildning från olika 

skolreformer, kunna få en bild av hur lärare upplever sin undervisning i ämnet, om det finns 

svårigheter och hur de i så fall behandlas och förebyggs. I en intervjustudie menar Starrin och 

Svensson (1994) att olika källor ger belägg för den problematik som beskrivs. Genom att intervjua 

flera lärare från olika skolor och olika (års)kurser, gestaltas samma situation i olika kontexter, vilket 

ökar resultatens trovärdighet (Denscombe 2016), vilket har gjorts i denna studie. 

4.6 Etiska överväganden 

En viktig aspekt i en vetenskaplig studie som Starrin och Svensson (1994) värderar är huruvida 

den tar ställning till etik. Därför borde rimliga avvägningar vara ett tecken på en god kvalitet. När 

man tar hänsyn till exempelvis sekretess av personuppgifter så kan detta strida mot validiteten av 

de uppgifter som ges ut på så sätt att man inte vet vem som gett informationen och när. Däremot 

blir det i denna studie inte etiskt försvarbart att utlämna sådana uppgifter om intervjupersonerna, 

och man kan här se att etiska överväganden och validitet ställs mot varandra. Därför 

anonymiserades individerna som deltagit i studien så att de inte kan identifieras. Starrin och 

Svensson (1994) menar på att anonymisering kan leda till att informationen som den intervjuade 

ger därför kan ses som mer diffus att använda som stöd. En annan aspekt för det etiska värdet här 

kan vara att lärarna som intervjuades skulle kunna framställas skyldiga till hur skolan/institutionen 

bedrivs om de inte var anonyma (Starrin & Svensson 1994).  

Som nämnt tidigare är en viktig del i forskningsetiken att den intervjuade är medveten om att det 

som sägs under intervjun kommer att användas i forskning och att intervjuaren styr agendan i 

intervjun. För att slippa eventuella missförstånd användes därför samtyckesblankett innan 

intervjuerna (Vetenskapsrådet 2017). 
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5 Resultat 

Nedan följer de resultat som erhållits genom analys av intervjuerna som gjorts i denna studie. 

Avsnitten är uppdelade efter de forskningsfrågor som finns, och börjar därmed med 5.1 där 

undervisningens innehåll samt de didaktiska val som lärarna gör berörs. I 5.2 belyses bedömning i 

sex- och samlevnadsundervisningen där analysen visat att det inte alltid sker. I avsnitt 5.3 tas 

slutligen de problem som finns i undervisningen upp samt hur de eventuellt förebyggs och hanteras. 

5.1 Vad väljer lärare att fokusera på och vilka didaktiska val gör de? 

Lärarna som intervjuades tog upp ett antal saker som de valde att fokusera på i sin undervisning. 

Vad och hur de tar upp olika avsnitt har kategoriserats med hjälp av de punkter som står 

formulerade i det centrala innehållet för biologi årskurs 7-9 samt för gymnasiets Naturkunskap 1a. 

I avsnitten 5.1.1 till och med 5.1.3 berörs främst sexualundervisning, något som samtliga lärare 

berör på något sätt. Punkterna 5.1.4 till 5.1.7 behandlar samlevnadsundervisningen, och där kan 

man se att vissa delar i det centrala innehållet för högstadiebiologi samt för naturkunskap 1a inte 

tas upp av alla lärare. Vidare berörs i 5.1.8 att flera högstadielärare tar upp pubertet, något som inte 

står med i kursplanen. Slutligen i 5.1.9 belyses att lärare gärna tar hjälp av andra aktörer i sin 

undervisning. 

5.1.1 Kroppens organ och organsystem samt deras uppbyggnad och funktion 

De flesta av lärarna som intervjuades berättade bland annat att de tog upp fysiologi i sex och 

samlevnad och då framför allt uppbyggnad och funktion av könsorganen. Främst var det 

högstadielärarna som fokuserade på detta, även om avsnittet benämns i det centrala innehållet och 

i kunskapskraven för såväl biologi i årskurs 7-9 som i naturkunskap 1a. De allra flesta utförde detta 

moment genom att själva undervisa vid en white- eller smartboard medan eleverna fick ta 

anteckningar och ställa frågor. De menade att de då lättare kunde styra vad eleverna skulle lära sig. 

Som ett komplement till denna form av katederundervisning så använde sig flera av olika 

läroböcker. 

Några av lärarna valde att dela upp klasserna i en pojkgrupp och en flickgrupp eftersom eleverna 

själva ville det och att de då känner sig tryggare att ställa frågor om den egna kroppen. 

Dels har vi halvklasser då kan vi diskutera allihopa och det tycker de är i regel jättemysigt. 

Speciellt att ha det tjejerna för sig och killarna för sig. De tycker väldigt mycket om att prata om 

sina, speciellt när det handlar om kroppen.  

5.1.2 Människans sexuella hälsa 

I det centrala innehållet står att vanliga sjukdomar ska beröras samt förebyggande, behandling och 

smittspridning av dem. Det står dessutom specifikt om förebyggande av könssjukdomar. Alla 

intervjuade lärare berättade att de undervisade eleverna om könssjukdomar och olika 
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preventivmedel, och en lärare underströk dessutom vikten av att prata med eleverna om att det 

finns en smittskyddslag i Sverige. Samma lärare ansåg att det var viktigt att belysa de konsekvenser 

som könssjukdomar kan ge, bland annat att några av dem kan leda till sterilitet om man inte söker 

behandling. Däremot nämnde ingen av lärarna som intervjuades att de pratade med eleverna om 

behandling av könssjukdomar. 

När det kom till könssjukdomar hade lärare lite olika metoder för att undervisa om detta. Flera 

valde att använda sig av katederundervisning där läraren själv föreläser om vilka könssjukdomar 

som finns och hur man skyddar sig mot dem, medan andra valde att låta eleverna göra grupparbeten 

och sedan undervisa varandra om de vanligaste könssjukdomarna som finns. Flera av lärarna delade 

gärna upp klasserna i en grupp med pojkar och en med flickor i sin undervisning. En av lärarna 

berättade att hen ansåg att det just i avsnittet om preventivmedel var en bra metod eftersom eleverna 

då vågade ställa fler frågor och diskussionerna blev bättre.  ”Sen behöver de höra varandras frågor 

men diskussionerna blir bättre om de har kill- och tjejgrupper” sa läraren, men berättade inget om 

vilka skillnader och likheter som fanns i diskussionerna inom de olika grupperna. Lärarna 

reflekterar inte över att det kan finnas en risk för att den ena gruppen går miste om att ta del av en 

diskussion om preventivmedel som sker i den andra gruppen och vice versa. 

När momentet om sexuell hälsa skulle tas upp var det bland de flesta av lärarna populärt att ta hjälp 

av skolsköterskan eller av personal från ungdomsmottagningen. Förutom att dessa externa aktörer 

kunde bidra med mer kunskap så menade flera lärare att det var en uppskattad variation av 

undervisare för eleverna. Dessutom berättade en lärare att det var väldigt tacksamt att vara flera 

undervisare i klassrummet eftersom de, förutom att de kunde dela upp mellan sig vad de var mest 

bekväma att prata om, kunde vara vaksamma på eventuella subtila situationer som uppstod mellan 

eleverna under lektionstillfällena. Det kunde exempelvis finnas elever som var utsatta för 

mobbning, eller också fanns det elever som varit med om något obehagligt kopplat till sex och 

samlevnad. 

5.1.3 Människans sexualitet och reproduktion 

De allra flesta av lärarna nämnde att de pratade om graviditet och fosterutveckling. Några valde att 

gå igenom hela processen från befruktning till förlossning, och en av lärarna valde till och med att 

ta upp avsnittet tidigare än planerat på grund av att hen upplevde att eleverna hade mycket frågor 

och funderingar kring samlag och graviditet. Detta avsnitt gjordes vanligtvis genom 

katederundervisning, men flera berättade även att filmer om fosterutveckling var uppskattade bland 

såväl lärare som elever. När lärarna skulle prata med eleverna om sexualitet och samlag var istället 

en frågelåda ett väldigt populärt verktyg eftersom eleverna där kunde ställa anonyma frågor. 

Förutom att eleverna då vågade ställa mer frågor ansåg läraren att det var en effektiv metod 

eftersom frågorna och svaren ofta mynnade ut i givande diskussioner. 

Några lärare kom in på mer specifika ämnen som kan tänkas kopplas till människans sexualitet, 

exempelvis analsex. Ett fåtal av lärarna berättade att de anser att det är viktigt att prata med eleverna 
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om just det, men en av dem ser det framför allt som ett ämne som kan användas för att chockera 

eleverna så att de förstår att man i klassrumsdiskussioner får prata om precis allt. En annan lärare 

trycker främst på att det är viktigt att prata om analsex eftersom hen tycker att eleverna har en 

felaktig bild av det. Läraren tror nämligen att eleverna uppfattar analsex som något vanligt och som 

något som man ”ska” göra, medan läraren själv menar att det inte alls är särskilt vanligt samt att 

det kräver mycket förberedelser och innebär stora risker. Bland annat använder sig läraren av 

statistik för att visa eleverna att analsex inte är vanligt förekommande, men hen lyfter inte fram att 

det i den typen av undersökningar ofta förekommer ett stort mörkertal.  

Analsex brukar jag speciellt prata om, alltså vilka skador och statistik och sånt så de förstår hur 

att vilka skador man kan få av det. För det är många som tror att det ska man göra på nått sätt. 

Det jobbar vi med och så är det väldigt mycket diskussioner, de får sökuppgifter där de ska ta 

reda på saker och så diskuterar vi. [...] Likadant där, analsex. Det ser ju så enkelt ut och då måste 

man prata om ja men då är det allt med tarmtömning. Det har de ju liksom inte koll på. 

När lärarna sedan kom in på olika sexualiteter så använde de flesta lärarna homosexualitet som 

exempel, men få nämnde andra sexuella läggningar. Under intervjuerna blev det dessutom 

förhållandevis tydligt att olika sexuella läggningar inte integreras i de avsnitt då lärare talar om 

samlag generellt, utan tas upp enskilt. Bland annat märks det när en av lärarna berättar om vad som 

tas upp med åttondeklassarna och säger att ” i 8:an sen så är det mycket med preventivmedel och 

könssjukdomar, kulturella skillnader, homosexualitet, porr, normer”. Undervisningen tycks alltså 

ske utifrån ett heteronormativt perspektiv. 

5.1.4 Relationer och kärlek 

I centrala innehållet för såväl biologi på högstadiet som i naturkunskap på gymnasiet kan utläsas 

att relationer ska beröras och diskuteras. Hälften av de intervjuade lärarna berättade att de pratar 

om samlevnad och relationer på olika sätt, och några av dem berättar att eleverna mycket hellre 

pratar om just relationer än något annat i sex- och samlevnadsundervisningen. Detta tror de beror 

på att det är något som är väldigt aktuellt i elevernas liv under högstadiet och gymnasiet. Kopplat 

till detta berättar en av lärarna att hen på gymnasiet anser att det är viktigt att prata om makt i 

förhållanden eftersom eleverna behöver fundera på hur de vill att en relation ska se ut.  

När lärarna tar upp relationer och kärlek var det flera som gärna använde sig av diskussioner i 

helklass eller i grupp. Bland annat motiverade de detta med att det är ett tacksamt ämne att diskutera 

eftersom eleverna ofta är väldigt intresserade av ämnet och att det därför är lätt att då också få med 

kunskapsmålet att eleverna ska kunna just diskutera. Några andra motiverade det med att det 

handlar om att gemensamt nå fram till den kunskap de ska få snarare än att läraren själv ska stå och 

berätta hur saker och ting är. Det är då svårare för eleverna att ta till sig det, och ett ämne som sex 

och samlevnad (som kan upplevas väldigt olika av olika människor) blir då väldigt ensidigt. ”De 

behöver höra allas åsikter och tankar” säger en av lärarna. 

Förutom att ha diskussioner när man talar om samlevnad berättar en lärare att hen låter eleverna 

skriva och berätta om sin drömpartner. De ska berätta om vilka egenskaper de söker i en partner, 
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och eleverna får sedan diskutera med sina klasskamrater om vad de skrivit. Läraren upplevde att 

denna uppgift var både rolig och givande för eleverna eftersom de då kunde upptäcka att det inte 

skiljer sig så mycket mellan vad pojkar och flickor söker efter. Under intervjun uppfattades det 

dock främst som att det var läraren själv som var överraskad av detta. Även i detta moment var en 

frågelåda ett populärt val eftersom eleverna vågade ställa fler frågor. 

5.1.5 Jämställdhet och ansvar 

Såväl biologin i årskurs 7-9 som gymnasiets naturkunskap ska innehålla jämställdhet, men det är 

få av lärarna som nämner just detta begrepp. Här kan man tänka sig att punkten har en tydlig 

koppling till sexuella trakasserier. Endast enstaka lärare talar om just detta och om rätten att säga 

nej, men några berättar att de i och med ”Metoo” upptäckt att de pratar för lite med eleverna om 

det. En lärare berättar att hen tar upp förhållningssätt till andra kopplat till trakasserier, och gör då 

bland annat värderingsövningar där eleverna får ta ställning i vissa specifika situationer som läraren 

målar upp. Bland annat får eleverna diskutera och ta ställning till om det är okej att tafsa på en 

person av motsatt biologiskt kön.  

Några av lärarna berättar att de ibland pratar med eleverna om hur man kan göra för att undvika att 

bli överfallna om de t. ex går hem själva på natten eller om det händer något på en fest och man 

behöver hjälp. Tipset eleverna får är att ringa en förälder eftersom lärarna menar att det minskar 

risken för att bli anfallen. 

En av lärarna, som tidigare tagit bort moment där hen delat upp klassen i pojk- och flickgrupper, 

tror att det nu kanske borde tas tillbaka när man pratar med eleverna om sexuella trakasserier. 

Eftersom läraren anser att pojkar och flickor behöver tänka på olika saker i ämnet så menar hen att 

det därför kan finnas ett värde i att ha en sådan uppdelning. 

Men det kanske man ändå måste ha här nu då, när man ska ta de här frågorna. […] Jag är inte 

färdigtänkt där än men jag tror att jag måste gå tillbaka just till det här med “Metoo”. Vad måste 

man som tjej tänka på? Vad måste man som kille tänka på? Det är ju helt olika och sen måste man 

prata tillsammans också. 

Ingen av lärarna benämnde ordet våldtäkt när de berättade om innehållet i sin sex- och samlevnads-

undervisning. När en av lärarna blev tillfrågad direkt om hen pratar om sexuella trakasserier eller 

våldtäkt så får vi svaret att hen kort nämnt att man kan bli våldtagen om man druckit för mycket 

alkohol, men att det inte finns utrymme för att prata om det mer eftersom hen anser att det inte står 

med i läroplanen.  

Men nu när vi har pratat om alkohol och allt detta, vad händer när man dricker för mycket? Jo 

man hamnar i våldtäkt och allt detta. Sånt kan man ta upp lite men inte så mycket för det finns 

inte i läroplanen. Jag är tvungen att följa. 

Samma lärare berättar att hen helt utgår från en lärobok i sin undervisning eftersom den punkt för 

punkt tar upp allt som står i det centrala innehållet för biologi på högstadiet.  
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5.1.6 Identitet kan kopplas till könsroller samt kultur och religion 

I årskurs 7-9 ska lärare beröra identitet, ett begrepp som kan tänkas vara väldigt brett. Majoriteten 

av de intervjuade lärarna berörde det dock på något sätt, och flera av dem kopplar det till genus 

och könsroller. Kopplat till detta tyckte flera av dessa lärare att det är viktigt att prata om acceptans. 

Men även om lärare nämner att de pratar om det, så kan sättet de pratar om det belysa en syn som 

det kanske inte är tänkt att de ska belysa. När en lärare pratar om könsroller tar han upp smink som 

ett exempel. ”Varför sminkar inte vi män oss?” frågar han, men reflekterar inte över att en sådan 

mening signalerar en norm om att män inte sminkar sig där läraren själv är en del av den.  

Förutom könsroller kan begreppet identitet även innehålla olika religioner och kulturer. Ungefär 

hälften av lärarna berättade i intervjuerna att de tog upp detta på olika kopplat till sex och 

samlevnad. En av lärarna berättade att hen brukade göra uppgifter med eleverna om köns-

stympning, ett ämne som läraren tyckte var extra viktigt eftersom det fanns elever på skolan som 

blivit utsatta för detta. Samtidigt upplevde läraren att det var en utmaning att prata med eleverna 

om det eftersom det för en del elever upplevs som fult att prata om. 

5.1.7 Värderingar och etiska dilemman 

Majoriteten av lärarna berättade att de tog upp olika etiska dilemman och värderingar med eleverna. 

Detta är ett kunskapskrav i såväl biologikursen på högstadiet som naturkunskap 1a på gymnasiet. 

Framför allt var det gymnasielärarna som lade stort fokus på detta och lät det färga större delen av 

sex- och samlevnadsundervisning i kursen. När alla lärarna nämnde etiska dilemman exempli-

fierade de det med frågor om bland annat abort och genus, och många berättade även att de nämner 

lagstiftning i olika avseenden när de diskuterar etiska frågor i klassrummet. En lärare fokuserade 

särskilt på de psykiska konsekvenserna som en abort kan resultera i eftersom hen ansåg att det var 

viktigt för eleverna att förstå att det kan vara väldigt psykiskt svårt att genomgå en abort. 

Drygt hälften av lärarna pratade gärna med sina elever om pornografi och olika dilemman kring 

detta, och de flesta valde att göra det genom olika former av diskussioner i helklass. En lärare 

berättade att hen gärna pratade med eleverna om pornografi, och då främst när det kom till den 

skeva bild som pojkar kan få om män. Det handlar då framför allt om prestation under samlag med 

fokus på utlösning, men även om storlek på könsorgan. Den skeva bilden av kvinnor i porrindustrin, 

såsom hur kvinnor förväntas se ut, vad de förväntas gå med på eller hur de behandlas, nämns inte. 

Sen diskutera pornografi och den bilden som man visar upp där, att killarna inte framförallt, tror 

att det, att det går att hålla på så. Att bara lyfta diskussionen om hur länge kan man hålla på. Jag 

menar som ung kille så är det inte säkert att man kan hålla på. Man kanske inte ens kommer så 

långt innan man får utlösning men där kan de hålla på hur länge som helst då. Att de fattar att 

det är filmat och klippt flera gånger. Sen är det ju allt med storlek, ja massa av saker. 

En lärare berättade att hen endast pratade om pornografi i vissa klasser eftersom hen upplevde att 

det fanns elevgrupper där ingen visste vad det är, något som upptäcktes på lektionstid när läraren 
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försökte ta upp ämnet. Hen menade att det inte är läge att ta upp det med en klass som inte varit i 

kontakt med pornografi. En annan lärare valde aktivt att inte prata om pornografi med sina elever. 

”Det är det som handlar om porrfilmer och allt detta, eller sex och något sånt. Det är inte så viktigt 

faktiskt, så jag går inte igenom det” säger läraren när vi frågar om det finns något som hen inte tar 

upp. 

Muntliga diskussioner är utan tvekan den vanligaste metoden att använda när man tar upp 

värderingar och etiska dilemman. Gymnasielärarna nämnde att de tagit in externa föreläsare som 

pratat om detta, och några av lärarna berättade också att de gärna använder olika övningar där 

eleverna får ta ställning, för att sedan låta övningarna mynna ut i diskussioner mellan eleverna. Att 

använda lärobok när det kommer till ämnet tycktes inte vara särskilt populärt, och många moti-

verade det med att läroboken är bra när det kommer till ”fakta”, men inte när det handlar om 

värderingar eller samlevnad. En av lärarna berättade att hen tycker att vissa delar i läroboken är 

bra, men att ”vissa tycker jag de är helt ute och cyklar på och då vill jag inte använda den”.  

5.1.8 Flera lärare väljer att ta upp ett ämne som inte står med i kursplanen 

Något som var gemensamt bland näst intill alla intervjuade högstadielärare var att de tog upp 

pubertet med eleverna; vad det innebär, vad som sker i kroppen och varför. Hälften av dem gjorde 

gärna uppgifter kopplat till det, bland annat där eleverna själva skulle öva sig på att söka 

information i ämnet. Flera av dem nämnde hemsidan umo.se, och ansåg att en sådan övning är bra 

eftersom eleverna då blir bekväma med att söka information på egen hand när och om det uppstår 

behov av det.  

Att söka information och källkritiskt granska denna ingår i såväl det centrala innehållet som i 

kunskapskraven för biologi i årskurs 7-9, men det står inget i det centrala innehållet om att läraren 

ska prata med eleverna om pubertet. Däremot står det skrivet i det centrala innehållet för årskurs 

4-6 att människans pubertet ska beröras, och man kan därmed tolka att eleverna förväntas ha 

fullgoda kunskaper om pubertet när de påbörjar högstadiet. Ungefär hälften av högstadielärarna 

som intervjuades undervisade dock även elever i årskurs 6 i biologi, och några av dem berättade 

att de inte tog upp allt om pubertet med dessa elever. Eftersom lärarna upplevde att alla elever i 

den årskursen inte kommit in i puberteten ansåg de inte att det är aktuellt att prata om sådant. Flera 

lärare gjorde alltså ett didaktiskt val i att frångå kursplanen och flytta det till en annan årskurs för 

att eleverna personligen skulle få ut mer av ämnet. 

5.1.9 Många lärare tar hjälp av andra i sin undervisning 

Ett par av de intervjuade lärarna berättade att de fått mycket kunskap och tips från sina kollegor i 

hur sex- och samlevnadsundervisningen ska bedrivas. Men även om alla lärare inte upplevde att de 

får just kunskap och tips från sina kollegor så berättade näst intill alla lärare att de på något sätt 

pratar med sina kollegor om undervisningen. Några av dem berättade att arbetslaget tillsammans 

gör en grovplanering för vad undervisningen ska innehålla och i vilken årskurs något ska tas upp, 
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men de får sedan själva välja hur de vill gå tillväga i klassrummet. De som inte pratade med sina 

kollegor om sex- och samlevnadsundervisningen sa att de gärna gjorde det men inte kunde till följd 

av tidsbrist. 

Förutom att ta hjälp av lärarkollegor så kompletterar hälften av lärarna sin kunskap med kunskap 

från skolsköterska och elevhälsa.  Även ungdomsmottagning tycks vara ett populärt verktyg att 

använda sig av i undervisningen om sex och samlevnad. Ibland kommer personal från ungdoms-

mottagningen och pratar på skolan, eller så låter vissa lärare istället klassen besöka en närliggande 

ungdomsmottagning. Orsaken till att lärare gärna tar hjälp av ungdomsmottagningen är att elever 

då blir mer bekväma att besöka deras hemsida eller gå till deras mottagning om de behöver hjälp. 

Har eleverna aldrig kommit i kontakt med elevhälsan eller ungdomsmottagningen i skolan kommer 

de också bli mer trygga i att söka deras hjälp på egen hand, menar en av lärarna. 

Båda naturkunskapslärarna hade förutom elevhälsa och ungdomsmottagning också erfarenhet av 

att externa föreläsare besöker skolan och föreläser för eleverna. Ofta görs detta i samband med en 

temadag eller -vecka. 

5.2 Hur bedömer lärare elevers kunskaper i sex och samlevnad? 

I detta kapitel berörs den bedömning som lärare gör på elevers kunskaper i sex och samlevnad. I 

avsnitt 5.2.1 så belyses att den bedömning som sker strider mot styrdokumenten som finns. Detta 

kommer även in lite under punkt 5.2.2 som åskådliggör att alla kunskapskrav i biologi och natur-

kunskap inte bedöms. Till sist i 5.2.3 berörs samlevnad, som knappt någon av lärarna bedömer alls. 

5.2.1 Bedömning av elevers kunskaper strider mot läroplanen 

I många fall får eleverna betyg trots att det inte har skett någon bedömning av elevernas kunskaper. 

Som nämnts tidigare är det flera lärare som delar upp klassen i kön och då exempelvis när det 

handlar om preventivmedel. Ingen av lärarna nämner att de bedömer elevernas kunskaper på det 

som undervisas i tjej- eller killgrupperna. 

I ett fall var det en elev som inte fick något betyg. En lärare berättade om en elev som hindrades 

från att delta i undervisningen på grund av sina föräldrars religiösa tro. Rektor med flera miss-

lyckades med att få eleven att delta i undervisningen. Till följd blev eleven utan betyg och befriades 

från sex- och samlevnadsundervisningen helt. 

Jag hade en elev som hade en religiös bakgrund som, där hon inte skulle delta i undervisningen. 

Det var föräldrarna som hade åsikter om det. Så det fick de ta med rektorn. Hon deltog inte. Nej, 

hon fick inte heller betyg.  

5.2.2   Lärare bedömer inte alla kunskapskrav 

En av högstadielärarna utgår helt från läroboken i biologin och då även i sex och samlevnad. I 

boken har författarna gjort egna mål för eleverna vilka inte är samma som kunskapskraven från 
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Skolverket. Läraren berättar att hen inte tar upp värderingar, relationer, genus eller dylikt utan bara 

det fysiologiska kring sex.  Läraren anser därmed att samlevnad inte behöver beröras då det inte 

finns med i den bok hen utgår ifrån i sin undervisning, och att det heller inte finns med i läroplanen.  

En lärare tyckte att delar av det som tas upp under sex- och samlevnadsundervisningen inte ingår i 

kunskapsmålen utan endast är bra för eleverna att veta. Läraren berättar att hen väljer att ta in 

skolsköterskan och låta hen undervisa när läraren ska åka bort. Vad skolsköterskan och eleverna 

pratar om vet inte läraren och det är inte heller något som lyfts senare i undervisningen. Läraren 

har själv beslutat att detta är något som ska beröras, i detta fall av skolsköterskan, men inte 

betygsättas.  

Det är där någonstans som jag har fått in skolsköterskan. Då har jag ofta lagt det när jag ska åka 

bort. På någon konferens eller nått så då får hon komma och få dem själv. Då blir det också 

tydligt att det inte är nått betyg utan det är en kunskap de bara ska få veta. [...] Nä men då blir 

det tydligt: det här är till för dem bara. Det här är inget jag sätter betyg på. 

5.2.3 Samlevnad bedöms inte 

Knappt hälften av de intervjuade lärarna berättade att de använder sig av grupparbeten i sex- och 

samlevnadsundervisningen, men endast en av dem sa i intervjun att sådana uppgifter är betygs-

grundande. Flera lärare berättar att momentet sex och samlevnad inte prioriteras, något som 

korrelerar med icke bedömda uppgifter. En lärare upplevde att det i just detta moment är 

problematiskt att ha någon form av examinerande uppgift såsom prov då hen anser att momentet 

är för kort.  

Eftersom kurserna bara har varit 2–3 veckor så har vi inte haft några regelrätta prov på det viset 

för vi tycker att det har varit för kort att sätta prov på och sätta betyg på.  

Drygt hälften av lärarna använder sig av skriftliga prov i momentet sex och samlevnad. Det som 

berörs på proven är enligt samtliga av dessa lärare fysiologiska aspekter såsom könsdelar och dess 

funktion, och till viss del könssjukdomar och preventivmedel. Lärarna som inte använder prov 

ansåg bland annat att om eleven är delaktig i diskussioner så uppfylls betygskraven. En av lärarna 

berättade att om eleven är delaktig i klassrumsdiskussionerna så uppfylls kursmålen, men säger 

samtidigt att hen inte kräver att eleverna är muntliga. En lärare berättade att det uppskattades av 

elever med vissa religiösa eller kulturella uppfattningar eftersom de inte ville vara muntliga i ett 

moment som sex och samlevnad. Detta innebär alltså att dessa elevers kunskaper inte bedöms. 

 Majoriteten av lärarna nämnde att de tar upp etiska dilemman och då ofta frågor kring abort genus 

och lagstiftning som innehåll och i form av diskussioner. Dock så säger flera lärare att elever inte 

behöver visa sina kunskaper när betygsgrundande diskussioner förs utan det räcker alltså att eleven 

bara är i klassrummet. På detta vis så bedöms inte kunskapskraven i samlevnad. Flera av lärarna 

väljer dessutom att lägga momentet i slutet på terminen, och tillägger att det skulle vara 

problematiskt att ha momentet som betygsgrundande om det ligger så nära sista datumet för 

betygssättningen eftersom det kanske skulle innebära att inte alla eleverna får ett betyg.   
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Att de måste vara med i klassrummet och ge sin syn på något sätt. Sen är det inget krav att man 

måste prata så, utan det brukar inte vara något problem i och för sig, att man pratar. Men då har 

jag gett E på det, och det handlar om att det ligger sist i kursen, och om jag har en examination 

där så ställer det till sig jättemycket för betygssättningen. Så då gör jag så att jag gör så att jag 

har det med. om det är okej eller inte vet jag faktiskt inte. Det är ingen rektor hittills som har 

reagerat på det, och ingen kollega heller. 

5.3 Vilka problem finns i sex- och samlevnadsundervisningen och hur förebyggs 

de? 

I detta avsnitt kommer analysen av intervjusvaren kopplat till de problematiker som gestaltats i 

sex- och samlevnadsundervisningen. I 5.3.1 tas tysta elever upp och hur detta ofta kan kopplas till 

elevers olika hemförhållanden och kulturella skillnader som lärarna har svårt att hantera. Vidare i 

5.3.2 presenteras den ovisshet lärare har om att rektor har ett ansvar över sex- och samlevnads-

området. I 5.3.3 tas lärarnas bristande kunskaper i ämnet upp, främst när det gäller sexualitet och 

genus, och i 5.3.4 berörs lärarutbildningen och att den upplevs som bristfällig. I Avsnitt 5.3.5 står 

om fortbildning, något som uppskattas av de lärare som fått möjlighet till det, och i 5.3.6 berörs 

problemet med att samlevnad bortprioriteras i undervisningen. 5.3.7 berör att ämnet sex och sam-

levnad är både intressant och känsligt. Slutligen i 5.3.8 så tas normer som genomsyrar 

undervisningen upp såsom traditionella normer kring genus och sexualitet. 

5.3.1 Undervisningen begränsas av tysta elever 

Ibland kan det vara svårt att ha diskussioner i helklass eller gruppvis eftersom vissa elever inte 

gärna är verbala i klassrummet. Ett fåtal lärare tyckte att det var svårt med tysta elever som inte 

deltar i diskussioner eller liknande. En lärare uttryckte att det inte går att ha en diskussion om sex 

och samlevnad om det är en klass där ingen vågar säga någonting och väljer därför att avstå 

diskussioner i de klasserna. En lärare upplevde problematik med en tyst elev eftersom hen inte vet 

om eleven har erhållit någon kunskap då eleven inte visar delaktighet under momentet. Läraren 

nämnde ingen lösning på detta problem utan avvaktar att eleven visar sin kunskap i ämnet på ett 

kommande prov, ett prov som tar upp könsorgan, sjukdomar och preventivmedel men inte 

relationer, värderingar eller ansvar 

Jag tror inte hon sitter hemma och läser, ingenting. Hon skrev inte, hon skrev ingenting. Hon är en 

duktig elev, kan man säga. [...]Hon blev röd i ansiktet hela tiden. Kollade inte heller på filmen. 

Hälften av lärarna upplevde att kultur och religion är problematiska faktorer i sex- och 

samlevnadsundervisningen. I ett av fallen ville en elev själv helt avstå sex- och samlevnads-

undervisningen på grund av sin religiösa tro eller kulturella bakgrund, enligt läraren. I andra fall 

var det föräldrar som hindrade sina barn från att delta av religiösa eller kulturella skäl. En lärare 

berättade att en förälder hade ringt och enligt läraren haft en missuppfattning om vad sex och 

samlevnadsundervisningen innehåller. 
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Sen har jag haft en förälder som ringde en gång som tillhörde Jehovas vittne. Och sa att “min 

dotter får inte vara med på sex och samlevnadsundervisningen! För det sköter vi hemma”. [...] 

Vi pratade och han ville veta vad vi hade tänk att göra. [...] Han hade nog föreställning att vi 

kollade på porrfilm.  

Kopplat till problematik med tysta elever berättade en lärare att hen drog slutsatsen att elever som 

inte har så mycket kunskaper om sex och samlevnad sen tidigare är begränsade hemifrån, och att 

det skulle vara av religiösa eller kulturella skäl. En annan lärare tror att kultur kan ha en påverkan 

speciellt på flickor till följd av att det inte är lika accepterat att prata om sex och samlevnad i alla 

kulturer.  

Lite med olika kulturer och då tjejer. Att det inte alltid är accepterat att man pratat så frispråkigt 

om det, det är väl ett litet bekymmer. 

5.3.2    Lärare är omedvetna om rektorns ansvar 

När det kommer till att kommunicera med rektorn om sex- och samlevnadsundervisningen 

berättade endast en av de intervjuade lärarna att det sker. Läraren berättade att rektorn på skolan är 

väldigt engagerad när det kommer till just sex och samlevnad, men att det beror på rektorns 

personliga intresse för sådana frågor. Resterande lärare sa att rektorn inte är involverad alls, mer 

än möjligtvis under medarbetarsamtal, när det skett något på skolan eller när det kommer till att 

fråga om att ta in föreläsare från exempelvis ungdomsmottagningen. Några lärare upplevde att 

rektorn mestadels är frånvarande när det kommer till ämnet. En lärare uppger att hen inte får någon 

hjälp av rektorn ”Nej, han är ganska frånvarande. Han jobbar med sitt” vilket strider mot de 

arbetsuppgifter en rektor har, som till exempel att ansvara för att kunskapsområden inom sex och 

samlevnad behandlas. 

När vi frågade lärarna om rektors delaktighet såg de flesta lärare frågade ut, som att de inte förstod 

varför vi ställde frågan eller varför det ens var relevant när man talar om sex och samlevnad. En 

lärare ansåg att rektorn inte har någon kunskap i ämnet, och att det är orsaken till att det inte finns 

någon kommunikation om sex och samlevnad. Eftersom rektorn på skolan i fråga har grund som 

specialpedagog så upplevde läraren att hen har mer kunskap i ämnet än vad rektorn har. ”Hon har 

jobbat som speciallärare och det är stor skillnad. Hon vet inte hur hon ska jobba med det här” säger 

läraren och tycks alltså vara omedvetande om rektorns roll när det gäller sex och samlevnad.  

5.3.3 Lärare har bristande kunskap om vad sex och samlevnad ska innehålla 

Förutom att lärarna utgår från normer kring sexualitet och genus berättade några av dem att de ofta 

i efterhand upptäckt att de pratat för lite om vissa ämnen. Bland annat berättar en lärare att hen har 

dåligt samvete för att hen berört ”Metoo” för lite i sin undervisning, och sedan märkt att det finns 

problem på skolan när det kommer till just sexuella trakasserier. ”Jag hörde ett exempel på att man 

skickar bilder på varandra på diverse könsorgan och att det är så otroligt vanligt och det har jag 
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tänkt att det måste vi också ha” säger hen, och menar därför att hen borde ha lyft frågan mycket 

tidigare.  

När lärarna får frågan om vad som ska tas upp i sex- och samlevnadsundervisningen tycks det vara 

vanligt att man utgår från personliga perspektiv och värderingar, dvs. vad lärarna själva tycker är 

viktigt. ”Jag baserar det på vad jag tycker de bör veta” svarar en av lärarna. En annan utgår helt 

och hållet från vad läroboken tar upp, och tycks till fullo lita på att den täcker allt som tas upp i 

läroplanen. 

5.3.4 Lärarutbildningen har inte gett lärarna kunskap om hur sex- och samlevnadsundervisning 

ska bedrivas 

Generellt hade lärarna som intervjuats fått väldigt lite kunskap och verktyg från sin lärarutbildning. 

Av lärarna som intervjuats berättade knappt hälften att de fått lite underlag från sin utbildning 

såsom en föreläsning eller en halvdag om t. ex preventivmedel eller könssjukdomar. När en lärare 

får frågan om hen fått någon undervisning i sex och samlevnad på sin lärarutbildning svarar hen: 

”nej det var noll. Ingenting. Eller vi hade en föreläsning om könssjukdomar typ. Det minns jag, 

men utanför det var det inget”. Det handlade alltså enbart om innehåll och inget om didaktiska 

metoder för att undervisa om dessa ämnen. Den övriga dryga hälften av lärarna sa att de inte hade 

fått någon undervisning alls om hur man ska bedriva undervisning i sex och samlevnad på sin 

lärarutbildning. 

5.3.5 Fortbildning uppskattas av de lärare som fått möjlighet till det 

Av lärarna som intervjuades berättade hälften av dem att de gått någon typ av fortbildning i sex 

och samlevnad sedan de började undervisa som lärare, och en av dem hade ett tillfälle inplanerat 

till nästa år. De fortbildningar som nämns är oftast i form av att externa föreläsare bjuds in till ett 

tillfälle som lärare får delta på, och man tar då upp hur man ska prata med elever i ämnet sex och 

samlevnad. En lärare nämner särskilt att organisationerna RFSU och RFSL anordnat föreläsningar 

där man pratat både om innehåll och gett tips för hur man ska gå tillväga i klassrummet. Någon av 

lärarna nämner också att hen gjort egna efterforskningar på olika hemsidor och organisationssidor 

och då fått kunskap i hur man kan beröra ämnet. 

De övriga lärarna har antingen inte haft tid för det eller inte fått information från skola och rektor 

om vad det finns för möjliga fortbildningar att delta i. En av lärarna berättade att hen gärna velat 

gå på fortbildning i ämnet men inte fått det godkänt från rektor än. ”Jag vill gå en men har inte fått 

OK för det än…” berättar hen.  

5.3.6    Sexualundervisning prioriteras före undervisning om samlevnad 

Ett fåtal av lärarna som intervjuades berättade att de väldigt gärna velat prata och diskutera mer 

med sina kollegor om just sex- och samlevnadsundervisningen men att det i praktiken inte går till 
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följd av tidsbrist. Ibland springer de på varandra i korridoren och visar hur de utformat ett prov 

eller liknande, men mer hinner de inte med. 

Majoriteten av lärarna ansåg att deras undervisning hade kunnat vara bättre om de hade haft mer 

tid i sex och samlevnad eftersom det ökar flexibiliteten. Några av lärarna upplevde att delen om 

just samlevnad och relationer blir lidande när tiden blir knapp i undervisningen, att det sällan 

bedöms på prov och att de gärna skulle få mer tid till just den biten. Detta tycker lärarna är tråkigt 

eftersom eleverna efterfrågar undervisning om relationer då det intresserar dem. 

Och vi har fått mindre tid också så man skulle vilja lägga mer tid och mer tid på samlevnadsfrågor 

än vad vi gör. Nu blir det kanske 2 eller 3 pass som man kör kring själva samlevnadsbiten, det 

hade behövts mer.  

En annan av lärarna berättade att eftersom momentet ofta läggs mot slutet av kursen så är det svårt 

att dra ut på det om man börjar märka att tiden inte riktigt räcker till: ”’ja vi tar en lektion till’, men 

det finns ingen mer lektion”. Det finns alltså inte så mycket tidsmässig flexibilitet i momentet, och 

därför blir lärarna sällan helt nöjda.  

5.3.7    Sex och samlevnad uppfattas som ett känsligt område 

Nästan alla lärare ansåg att eleverna uppfattar området som roligt, intressant, spännande och 

motiverande. En lärare ansåg att anledningen till att eleverna tycker det är ett intressant ämne är 

för att de redan kan så mycket inom området: ”Varför de tycker om det är för att de vet redan 50% 

av hela det här. Det är därför det blir enklare för dem eller jag vet inte faktiskt”. En lärare drog 

liknelsen mellan idrottshallen, där det går att “slänga in en boll” som plan B om läraren får slut på 

planerat innehåll, och att det inom biologin istället går att använda sig av sex och samlevnad för att 

aktivera elever.  

Flera lärare ansåg att eleverna tycker ämnet är känsligt på olika vis och att det ger konsekvenser i 

undervisningen. Lärarna använde ordet pinsamt när de utvärderar elevers uppfattning av sex- och 

samlevnadsundervisningen. Vissa lärare använde ord som obekvämt, jobbigt och privat för att 

beskriva elevers uppfattning. En lärare berättade att vissa elever inte ens vill läsa själva om ämnet 

i läroboken för att de tycker det är för pinsamt. Några lärare tycker att det är känsligt att prata om 

t. ex pubertet och sex med elever som inte har erfarenhet av det, eller att prata om könsidentiteter 

eftersom eleverna kan bli obekväma då det med sannolikhet finns elever som inte har normativa 

könsidentiteter. En lärare exemplifierade just undervisning om könsstympning som extra känsligt 

i klasser där det förekom flickor som hade utsatts för det, 

Flera lärare sa att de försöker att agera normalt och naturligt för att förebygga att elever tycker att 

det är känsligt att prata om ämnet. En lärare sa att eleverna inte får skratta för att på så sätt förhindra 

att man visar att ämnet är pinsamt. En lärare förebygger obekväma situationer i klassrummet, dels 

för läraren själv men även för eleverna, genom att tydliggöra att ingen kommer få svara på 

personliga frågor som rör sig själv.  
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Det är klart ingen känner sig jättebekväm att stå och prata om det här. Det är ju bara att vara 

tydlig att jag inte står här och svarar på personliga frågor som rör mig och det är samma sak för 

dem. 

5.3.8 Undervisning i sex och samlevnad utgår från sexualitets- och genusnormer 

Under intervjuerna så framkom det att lärarna inte integrerar undervisning om exempelvis 

homosexualitet i sex och samlevnad, och flera lärare väljer att dela upp elever i pojk- och 

flickgrupper. Detta innebär att heteronormativa perspektiv ibland finns i sex- och 

samlevnadsundervisningen. Få av lärarna diskuterar om hur gruppindelningen kan tänkas påverka 

elevernas syn på sexualitet, och en av dem nämner att det kan finnas en problematik med en sådan 

uppdelning om någon i elevgruppen är homosexuell. ”Ja, att om man sitter i en killgrupp och så 

känner man sig som en tjej. Då kan man känna sig obekväm i en sån situation” säger läraren. En 

del lärare problematiserar innehållet i  läroböcker då de ibland kan ge en bild av sexualitet som inte 

är representativ för skolans värdegrund. En lärare berättade att hen använde sig av ett arbetshäfte 

från en lärobok som tog upp sexualitet och familjeuppbyggnad. Även om materialet var bra då det 

problematiserade bland annat samhällets syn på åldersskillnader mellan par så upplevde läraren att 

det var tydligt att författaren hade föråldrade värderingar om att sexualitet inte är så viktigt. ”Det 

skiner igenom lite att författaren inte riktigt tycker att det skulle vara med” menade läraren. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Ett femtiotal lärare kontaktades men endast nio var villiga att delta. Här kontaktades även 

ämneslärare på gymnasieskolan eftersom sex- och samlevnad berörs i kursen biologi 2, men ingen 

av de lärare som undervisade i just den kursen kunde delta, eller så svarade de inte. Svarsfrekvensen 

var alltså låg, och vi intervjuade därför färre lärare än vad som var förväntat vid studiens början. 

De lärare som ställde upp på att bli intervjuade är troligtvis mer bekväma att prata om ämnet och 

kanske också nöjda med hur undervisningen bedrivs, vilket skulle kunna tänkas ha en inverkan på 

resultatet. Trots det så gav studien ett resultat som kan stödjas i den litteratur som hittats om ämnet. 

Att lärarna inte hade möjlighet att (eller ville) delta kan bero på att många lärare har ont om tid, 

något som de intervjuade lärarna nämnde var ett problem. Det kan också bero på att ämnet ses som 

känsligt och kanske upplevs som svårt att prata om i ett intervjusammanhang. Hade man utformat 

undersökningen genom andra metoder såsom en enkät så hade man möjligtvis delvis kommit runt 

denna problematik, men man hade då kunnat gå miste om lärarnas reflektion och helhetssyn. 

Vid analysen av data så tolkas informationen av oss, vilket kan tänkas färga resultatet utifrån våra 

perspektiv. Denna problematik är dock svår att undkomma eftersom analysen oavsett vem som 

utfört den tolkas utifrån olika erfarenheter. Däremot kan det behjälpas av att vara flera som utför 

analysen såsom i denna studie där vi var två. Vidare kan endast det som lärarna säger tolkas och 

analyseras. Lärarna har troligtvis mer kunskap i ämnet som inte kunde utrönas endast av en intervju, 

och de kan även ha funderat mer över sina didaktiska val än vad som framgick under intervjuns 

gång. Hade man utfört fler intervjuer med de deltagande lärarna, och dessutom haft möjlighet att 

observera deras undervisning i sex och samlevnad, så hade fler och mer nyanserade slutsatser 

kunnat dras. 

6.2 Resultatdiskussion  

I detta kapitel kommer jag inledningsvis i 6.2.1 diskutera hur kvaliteten av sex- och 

samlevnadsundervisningen ser ut mellan och inom skolor i Sverige. I 6.2.2 kommer jag komma 

in på hur lärare bedriver sig undervisning om sex och samlevnad där det har visat sig vara ur ett 

heteronormativt perspektiv och att de didaktiska val lärare gör verkar oreflekterade. Vidare 

kommer jag diskutera om hur elever bedöms i 6.2.3 där det framkommer hur lärare inte följer 

kursplanerna. Sedan i 6.2.4 kommer jag lyfta de problematiker vi fått fram i studien vilket alla 

tyder på att sex- och framförallt samlevnadsundervisningen bortprioriteras. Avslutningsvis visar 

jag en slutsats och förslag på framtida studier i 6.2.5. 

6.2.1 Det finns en variation mellan och inom skolors sex- och samlevnadsundervisning 

Studien kom fram till att undervisning i sex och samlevnad skiljer sig kraftigt mellan skolor men 

också inom skolor. Detta kan dels bero på att lärare själva har olika syn på hur ämnet ska bedrivas. 

När undervisning mellan olika lärare skiljer sig så mycket som denna även denna studie har visat 
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är det inte heller överraskande att de kriterier som lärare, enligt kurs och läroplaner, är tvungna att 

följa inte är uppnådda. Senaste kvalitetsgranskningen av sex- och samlevnadsundervisningen 

gjordes för 20 år sedan av Skolinspektionen (1999). Resultatet visade redan då att undervisningen 

skiljde sig mellan och inom skolor. Variationen berodde då på att lärarna skilde sig mycket i hur 

de undervisade eleverna och elevers kunskaper var en följd av vilken lärare de fick i ämnet. Redan 

då skiljde sig det även hur lärarna bedömde elevers kunskaper men också vilket innehåll som skulle 

beröras i sex och samlevnad (Skolverket 2000). Thomson (2016) påstår att dessa förhållanden 

fortfarande är oförändrade trots att det 2010 antogs en ny lärarutbildning där sex och samlevnad 

ska undervisas till samtliga lärarstudenter (Nordenmark 2011), vilket också vår studie visar.   

 

6.2.2 Innehåll och lärares didaktiska val i sex och samlevnad 

6.2.2.1 Undervisningen bedrivs med en heteronormativ utgångspunkt 

Något som visades under intervjuerna var att det fanns en heterosexuell karaktär på undervisningen 

så som lärarna beskrev den. Precis som Carlsson och Jönsson (2006) såg i sin studie om lärares 

inställning kring sex och samlevnadsundervisningen, så fann även vi missuppfattningar och 

fördomar hos lärarna som var starkt kopplade till könstereotypa normer men även ett 

heteronormativt utgångssätt att diskutera etiska dilemman. Ett exempel ur denna studie är den 

lärare som endast fokuserade på den skeva bilden av mäns uthållighet som presenteras i pornografi 

skulle skada pojkars självbild som tittade på porren. Detta är självklart ett perspektiv som ska tas 

upp men det som var mest uppmärksammande i detta avseende var att läraren under intervjun inte 

tog upp hur kvinnan presenteras i pornografiska filmer. Att prata om pornografi och inte ta upp den 

skeva bilden om hur kvinnor ska se ut eller agera är, som Carlsson och Jönsson (2006) också skulle 

kalla det, okunskap. Ett problem som även Phalén (2007) fann är att lärare ofta inte är medvetna 

om deras okunskap när det gäller förmåga att undervisa i olika genusperspektiv eller att undgå att 

beskriva verkligheten enligt de samhälleliga normerna. En lärare som uttryckte sig “vad händer 

när man dricker för mycket? Jo man hamnar i våldtäkt och allt detta.” är förmodligen omedveten 

om att eleverna kan tolka detta som att det är offrets fel att hen utsätts för våldtäkt. Skulle det vara 

så att det är lärarens personliga åsikt som lyser igenom i detta uttryck är det dessutom ett brott mot 

skolans värdegrund (Skolverket 2011b).  

 

Thomson (2016) upptäckte i sin studie att det finns fokus på heterosexuella relationer och sexuella 

möten i undervisningen av sex och samlevnad. Även denna studie upptäckte att detta verkar 

stämma utifrån det resultat vi fått. Dels så verkade det som att lärarna utgick från en heterosexuell 

norm då de betonade att på vissa speciella lektioner nämna homosexualitet som alternativ sexuell 

läggning. Det uppfattades som att det endast var heterosexuell eller homosexuell som var de enda 

sexuella läggningar som diskuterades och undervisades om vilket är ett väldigt smalt perspektiv i 

området. Detta är inte bara ett begränsat sätt att prata om sexualitet och sexuell läggning utan också 

en motsättning från det som står i styrdokumenten. I värdegrunden står det att skolan aktivt ska 

motverka kränkande behandling av könsöverskridande uttryck och sexuella läggningar (Skolverket 

2011b). Det blir därför väldigt märkligt att normalisera heterosexuella relationer och sexuella 
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möten och på ett antydande sätt visa att homosexualitet är något som skiljer sig från det vanliga 

perspektivet att utgå ifrån och att det är endast de två sexualiteter som det ska talas om.    

 

6.2.2.2 Didaktiska val som är karaktäristiska för sex- och samlevnadsundervisningen 

Det var några av lärarna som använde sig av pojk- och flickgrupper när de bland annat pratade om 

preventivmedel och diskuterade vissa etiska dilemman. Det innebär att det finns en risk att det 

kommer ske diskussioner i pojk-gruppen som inte flickorna får ta del av och vice versa. På detta 

vis kommer kunskaper och lärande delas upp beroende på vilket biologiskt kön eleverna har. Detta 

kan dessutom sända ut ett budskap som antyder på att sex och samlevnad är något man pratar om 

med personer av samma kön. Löv (2016) tycker att det finns ett värde i att alla elever ska få ta del 

av funderingar och perspektiv oberoende på vilket biologiskt kön eleverna tillhör. På ett 

samhällsperspektiv kan det anses vara begränsande för arbetet kring jämställdhet att dela upp 

kunskaper om till exempel preventivmedel mellan könen. Det kan också vara hämmande för den 

uppgift skolan har att påverka och minska folkhälsans problematiker med könssjukdomar och 

oönskade graviditeter (Regeringens proposition 2007/08:110). För att återknyta till den 

heterosexuella utgångspunkten så kan pojk- och flickgrupper ses som ett konservativt sätt att 

diskutera relationer och kärlek med eleverna. En av lärarna i studien påpekade att det fanns en 

problematik med att ha elever som inte har normativ heterosexuell läggning eftersom dessa elever 

skulle kunna känna sig obekväma i en grupp av samma kön. Det otydliga med lärarens uttalande 

var dock att hen ansåg att eleven skulle känna sig obekväm för att en homosexuell elev i en 

pojkgrupp skulle känna sig som en flicka. Detta kan tolkas på två sätt, det första är att läraren menar 

att alla homosexuella pojkar således känner sig som flickor eftersom de är attraherade av pojkar, 

det andra är att läraren menar att en homosexuell pojke inte kan diskutera med heterosexuella 

pojkar eftersom han inte har förståelse om attraktion till flickor. Skillnaden är att antingen så skiljer 

läraren på kön och genus men det syftas fel i det uttalandet läraren gav vid intervjun. Eller så har 

läraren inte kommit underfund med att genus inte behöver vara den samma sak som kön eller 

sexuell läggning. Oavsett utgångspunkt så verkar läraren ha svårt att formulera sitt budskap av 

vilken problematik det handlar om och kan därför ses som ett tecken på vad Phalén (2007) skulle 

kalla en begränsad vetskap om genusperspektiv.  

6.2.3  Bedömning av elevers kunskaper i sex och samlevnad 

6.2.3.1  Lärarna bryter mot styrdokumenten- alla kunskapskrav bedöms inte 

Resultatet visar att lärare bryter sin tjänstemansroll genom att själva välja vilka kunskapskrav som 

ska bedömas, vilka kunskapskrav som inte ska bedömas eller välja egna kunskapskrav som inte 

finns med i kursplanerna. I ett fall var det en lärare som utgick från läroboken där författarna hade 

gjort egna kunskapsmål för varje kapitel, och dessutom hänvisade läraren till att det inte finns något 

i kursplanen som indikerar på att samlevnadsfrågor ska tas upp i undervisningen. Detta är 

förhoppningsvis ett extremfall på bristande kunskaper då det klart och tydligt står med att sådan 

kunskap ska bedömas i styrdokumenten. I värsta fall är detta ett skäl att tro att det finns fler lärare 

som helt enkelt inte bryr sig om vad som står i kursplanerna och av den anledningen inte följer upp 

de kunskapskrav som står skrivna där. I centralt innehåll för biologi står det att ämnet ska ta upp 
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aktuella samhällshändelser (skolverket 2011a). Trots det så sa de flesta av lärarna att de inte hade 

berört ”Me too” i sin undervisning. ”Me too” var och är minst sagt samhällsaktuellt och kan tyckas 

vara ett perfekt underlag i samlevnadsundervisning i samtliga ämnen och inte minst i 

biologi/naturkunskap. 

 

I studien visas förutom samlevnadsundervisningens ofullständighet att sexualundervisningen också 

i vissa avseenden är undermålig. Till exempel så tar samtliga lärare upp pubertet i årskurs 7–9 trots 

att detta endast är ett centralt innehåll och kunskapskrav i årskurs 6 (Skolverket 2011a). Vissa av 

lärarna undervisade i högstadiet från årskurs 6 och kan därför tänkas flyttat fram detta avsnitt till 

senare år, dock så är det inte enligt de direktiv som Skolverket har angivit. Det kan också vara så 

att lärarna i årskurs 7–9 känner att eleverna inte har fått några kunskaper gällande puberteten i 

tidigare årskurs och därför väljer att ta upp det. På gymnasiet var det en lärare som inte sa att hen 

tog upp könssjukdomar trots att det är en tydlig punkt i styrdokumenten, detta kan ses mycket 

allvarligt då ämnet även ska bidra till en bättre folkhälsa som kan styrkas av en rad andra argument 

i läroplan så som att skolan ska belysa människans sexuella hälsa och sociala relationers påverkan 

på individens fysiska men också psykiska hälsa (Skolverket 2011c; Regeringens proposition 

2007/08:110).  

 

En annan aspekt som framkom i studien var att lärare tyckte att kunskaper om sex och samlevnad 

endast var något ”eleverna skulle få” och att det inte var viktigt att bedöma. Speciellt de delar av 

undervisningen där fokus låg på samlevnad visade sig bedömningen av elevernas förståelse vara 

bristfällig. Lärare valde att använda sig av diskussioner för att prata om etiska dilemman, relationer 

och kärlek. Dock så var inte alla elever tvungna att säga något eller på ett annat sätt visa på att de 

erhållit kunskaper. Detta tycktes vara ett område som gav betyg för ett kunskapskrav som inte ens 

var bedömt. Eleverna fick alltså betyg utan att lärarna hade bedömt deras kunskaper inom detta 

område. Det lärarna angav som anledning till att området inte bedömdes var av tidsbrist. Sex och 

samlevnad ansågs som bortprioriterats av andra områden inom biologi och naturkunskap och för 

att det inte skulle bli problem med slutbetyg och terminsomdömen så valde lärarna att ha sex och 

samlevnad i slutet på terminen då de inte behövde oroa sig för några underkända elever.  

 

6.2.4 Problematiker i sex och samlevnad 

6.2.4.1  Samlevnadsundervisningen bortprioriteras  

Carlsson och Jönsson (2006) visar i en studie som gjordes innan skolreformen att det var det flera 

äldre lärare som ansåg att sexualkunskap och samlevnadsundervisning är privat och därför inte hör 

hemma i skolundervisningen. Det var även en lärare i vår studie som tyckte att detta område inte 

tillhörde naturkunskapsämnet och att det vore bättre att eleverna på egen hand skulle ta reda på 

information om detta. Detta leder oss in på varför elever i skolan inte blir undervisade i sex och 

samlevnad på biologi och naturkunskapslektionerna. Sex och samlevnad är ett känsligt ämne. Både 

lärare och elever upplever ämnet som jobbigt och pinsamt (Røthing & Svendsen 2011). I studien 

vittnade flera av lärarna att de själva tycker det är ett känsligt ämne att undervisa i (och då 

framförallt om genus, sexualitet, sexuell hälsa, relationer och vissa etiska dilemman) vilket kan 
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vara en tänkbar förklaring på varför undervisningen är oprioriterad. Resultatet visar också att 

samlevnad är den bit som blir bortprioriterats i allra högsta grad. Vilket kan tänkas bero på att 

fysiologiska kunskaper om organs byggnad och funktion är mest lik annan undervisning i 

biologiämnet och därför favoriserats och tagit stor plats i samtliga lärares undervisningsinnehåll. 

En annan tänkbar förklaring till att lärare i sex och samlevnad avstår från vissa kriterier så som 

samlevnad är för att innehållet tas upp i ett annat ämne. 

 

Andra anledningar för lärare att tycka ämnet är känsligt att undervisa i är något som även Carlsson 

& Jönsson (2006) har funnit är kulturskillnader och föräldrars ifrågasättande. I denna studie har det 

visat sig vara problematik att ha elever med skilda kulturer i klassrummet. Vissa elever känner att 

de inte vill delta i undervisningen och lärarna har visat sig vara oförmögna att lösa alla situationer. 

Vissa elever har begränsats av sina föräldrar och vissa föräldrar har tagit direkt kontakt med läraren 

angående sex- och samlevnadsundervisningens innehåll. Kombinationen av olika kulturer och sex 

och samlevnad verkar vara en problematik (Nylund 2008). Lärarna tycks sakna verktyg att hantera 

elever som upplever ämnet långt från deras trygga sfär.   

 

Konsekvensen av sex- och samlevnadsundervisningen är ett intressant och viktigt område att 

diskutera. Det råder ingen osäkerhet om att området är bortprioriterat. Resultatet visar att 

samlevnadsundervisningen är den del som blir mest lidande. En lärare uttryckte sig ”Det är det som 

handlar om porrfilmer och allt detta, eller sex och något sånt. Det är inte så viktigt faktiskt, så jag 

går inte igenom det”. Detta är ett exempel på hur ett kunskapskrav som inte följs upp kan ge 

okunskaper på samhällsnivå. Får inte elever undervisning i samlevnad kan det ge följder så som 

människor som inte respektera andra, oförmögna att ha en relation eller kunna acceptera att 

människor är olika. I studien vittande några lärare om att det oftast var flickor av kulturella skäl 

som inte var tillåtna att prata öppet om sex och samlevnadsfrågor något som stödjer argumentet för 

hur viktigt ämnet är i skolan.  

 

6.2.4.2  Generella problem och möjliga lösningar 

Varför ser det då ut som det gör i sex och samlevnadsundervisningen? Det finns tre tänkbara 

förklaringar och troligen är det en kombination av dem alla. Den första förklaringen som även 

Nordemark (2011) har poängterat är otydliga styrdokument. Denna studie har visat på flera 

exempel där lärare har gått ifrån styrdokumenten och därför kan detta vara en tänkbar förklaring. 

Skolverket (2000) har visat att skolor sällan har tydliga mål och syften med undervisningen och att 

det därför sällan sker en granskning av undervisningen. Sker det ingen utvärdering på skolnivå är 

det svårt att se vad lärare tycker är svårt att få med i sin undervisning eller om det finns några 

missförstånd vid tolkning av kursplaner. En lösning är därför att rektor följer sin arbetsuppgift om 

att utvärdera undervisningen i sex och samlevnad och på så vis kunna utreda var det finns 

kunskapsluckor och tillsätta den expertis som behövs (Skolverket 2011c) 

Den andra förklaringen till varför det finns stora brister i sex- och samlevnadsundervisningen är att 

alla lärare inte får de kunskaper de behöver på lärarutbildningen. I flera studier (Bengstdotter et al. 

2009; Carlsson & Jönsson 2006; Nylund 2008; Löv 2016) inklusive denna har det visat sig vara 
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obefintlig eller mycket bristande undervisning för lärarstudenter om sex och samlevnads innehåll 

men också metodiken där till. Den undervisning som givits har handlat om könsorgan och 

befuktning men ingenting om samlevnad och hur man på didaktiska sätt kan undervisa i detta 

(Bengstdotter et al. 2009; Carlsson & Jönsson 2006; Nylund 2008; Löv 2016). Det råder inga tvivel 

om att det finns en koppling mellan lärares trevande sex- och samlevnadsundervisning och 

utbildningens misslyckade för lärarstudenters om ämnet. För att sex- och samlevnadsområdet ska 

ta plats i lärarutbildningen behöver ämnets frånvaro och efterfrågan uppmärksammas som till 

exempel i studier lik denna. Sex och samlevnad behöver få ta plats i utbildningarna och då med 

kvalificerade föreläsare som är medvetna om hur ämnet påverkar samhället.  

 

Tredje förklaringen är också kopplat till lärares utbildning men då i form av fortbildning. Resultatet 

pekar på att inte många lärare vet att det finns fortbildningar eller att de har fått möjlighet att gå på 

någon, vilket även Phalén (2007) fann i sin studie, trots att fortutbildningar ses som ett komplement 

till den otillräckliga lärarutbildningen. Ansvarig för att lärare får någon fortbildning är rektor på 

skolan som också ska utvärdera vilken sorts fortbildning som behövs i varje enskilt fall (Skolverket 

2011c). Precis som Carlsson och Jönsson (2006) och Johnsson (2012) är övertygade av så skulle 

en fortbildning kunna vara en lösning på lärares osäkerhet och oerfarenhet av att undervisa om sex 

men framförallt samlevnad. Det krävs självklart fortbildningar med olika inriktningar som kan 

hjälpa lärare med deras missuppfattningar och fördomar och ge dem didaktiska verktyg att bedriva 

en sex- och samlevnadsundervisning av god kvalitet.  

 

6.2.5 Avslutande ord  

Samtliga lärare i studien påpekar att undervisningen i sex och samlevnad hade blivit bättre om de 

hade fått mer tid till området. Ämnet behöver prioriteras och det ligger inte bara på lärarna.  Dels 

behöver rektor följa upp sitt ansvar om att utvärdera och kvalitetssäkra undervisningen och ge 

lärare möjlighet att vidareutbilda sig. Dels behöver lärarstudenter få verktyg till att handskas med 

sex och samlevnad så att det inte behöver vara ett känsligt ämne som får flera lärare och elever att 

tveka på att genomföra undervisningsområdet.  

 

I denna studie har vi kunnat visa på att sex- och samlevnadsundervisningen har flera problem och 

utmaningar som måste lösas. Det är ett väldigt viktigt ämne som måste prioriteras. För att göra det 

behövs en större insikt i hur undervisningen bedrivs och hur lärare resonerar kring ämnet. I framtida 

studier skulle fokus kunna ligga på varför lärare tillåter sig bortse från styrdokumenten i sex och 

samlevnad, även intervjuer med elever skulle kunna göras för att få en bredare kunskap om hur 

ämnet upplevs av dem och även omfattande observationer om hur lärares undervisning i sex och 

samlevnad går till för att få en insikt i vilka specifika områden i sex och samlevnad som behöver 

utvecklas. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 

Samtyckesblankett 

Du är inbjuden att delta i en intervjustudie om lärares didaktiska val i sex- och samlevnads-

undervisningen. Denna studie är vårt examensarbete i ämnet biologi och syftar till att få en 

förståelse för hur undervisningen i sex- och samlevnad fungerar i såväl högstadiet som i gymnasiet. 

Innan du bestämmer dig för om du vill delta i intervjustudien eller inte behöver du information om 

vad studien går ut på och hur den kommer att genomföras, vilket följer nedan. 

Studiens syfte och genomförande 

Flera studier visar att det är viktigt med undervisning i sex- och samlevnad i skolan, och enligt 

skolinspektionen är det stor variation på hur denna undervisning genomförs. Sex- och 

samlevnadsundervisning kan dessutom upplevas som utmanande för lärare, och framför allt för 

naturkunskaps- och biologilärare eftersom de enligt kursplanerna ska beröra detta.  

Syftet med studien är att få en bred bild av hur sex- och samlevnadsundervisningen går till på 

högstadiet och på gymnasiet. Vi vill undersöka vilka didaktiska val lärare gör i sin undervisning 

och var de samlar underlag för detta. Vi är även intresserade av hur lärare upplever undervisning 

av sex- och samlevnad. För att ta reda på detta kommer intervjuer att genomföras med biologilärare 

på högstadiet samt gymnasielärare i naturkunskap och biologi. 

Intervjun kommer att ta mellan 30 och 60 minuter och kommer att spelas in för att ingen 

information ska gå förlorad. Informationen som lämnas ut under intervjun kommer inte att lämnas 

ut till någon obehörig, och den kommer heller inte att kunna kopplas till dig personligen. Om du 

önskar ta del av resultaten från denna studie eller har övriga frågor kan du kontakta någon av oss. 

Kontaktinformation finns nedan. 

Deltagande i studien är helt frivilligt, vilket innebär att intervjun kan avbrytas när som helst. Du är 

välkommen att ställa frågor om något känns oklart, såväl under intervjun som före och efter. 

 

Marlene Nygren 

Mail: mn222rh@student.lnu.se 

Telefon: 0723011305 

Fakulteten för naturvetenskap 

Linnéuniversitetet 
 

Matilda Österdahl 

Mail: mo222qs@student.lnu.se 

Telefon: 0766233356 

Fakulteten för naturvetenskap 

Linnéuniversitetet  
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Intyg om informerat samtycke 

Jag har läst informationen ovan om intervjustudien om lärares didaktiska val i sex- och 

samlevnadsundervisningen. Jag samtycker härmed frivilligt att delta i studien under de 

förutsättningar som beskrivs ovan. 

 

…………………………………………………………. 

Datum och ort 

 

……………………………..……………………..……………………………… 

Namn 

 

……………………………..…………………..………………………………… 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
Bakgrund 
1. Hur länge har du varit lärare? 

 

2. Vilka ämnen undervisar du i? 

• Gymnasium: vilka program undervisar du? 

 

3. Hur brukar du göra när du undervisar om sex- och samlevnad? 

• Är det någon skillnad på om du undervisar i naturkunskap och biologi? 

 

4. Vilka kunskaper i ämnet tycker du att eleverna ska ha efter avslutad kurs? 

• I så fall, varför? 

• Är det något område som du anser extra viktigt för eleverna att få kunskap i? Varför då? 

• Är det områden du väljer att inte ta upp? Varför/varför inte? 

 
Tema 1: Vad gör lärare för didaktiska val i sin undervisning kopplat till sex- och samlevnadsundervisning? 
5. Kan du ge konkreta exempel på vad du gör för didaktiska val (val och verktyg) i din 

undervisning? 

• Hur går detta till? (Katederundervisning, gruppuppgifter eller dylikt?) 

• På vilket sätt tycker du att detta sätt är till hjälp för eleverna? 

• (Har du alltid gjort på detta sätt? Om inte, hur gjorde du tidigare?) 

• (Om du haft möjlighet, skulle du gjort på ett annat sätt?) 

 
Tema 2: Vad grundar de sina didaktiska val i? 
6. Vad baserar du dessa val på? 

• Läroböcker, erfarenheter, utbildning osv. 

• Varför? 

• Om lärobok: vilken bok?  

• Om lärobok: används andra verktyg? Varför/varför inte? 

 

7. Har du alltid lagt upp undervisningen på detta sätt?  

• Varierar du med olika klasser? 

 

8. Pratar du med andra lärare och/eller med rektorn om sex- och samlevnadsundervisning? 

• Hur pratar ni om det i så fall? 

• Kommer ni fram till gemensamma undervisningsmetoder/värderingar eller dylikt? 

• Hjälper det dig i din undervisning? 

 

9. Var har du fått kunskap om hur du ska bedriva undervisning i sex- och samlevnad? 

 
Tema 3: Hur utvärderar lärare sin undervisning i ämnet? Hur bedömer de att undervisningen ger eleverna den kunskap 

de behöver/bör ha? 
10. Hur anser du att eleverna upplever ämnet? 

• Vad tror du att det beror på? 

 

11. Har du stött på problem i din undervisning i sex- och samlevnad?  
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• Om ja, vad gjorde du för att möta dessa problem? 

• Har du försökt förebygga sådana problem, och i så fall hur? 

• (Är det någon gång elever tycker att det är pinsamt? Försvårar detta i så fall 

undervisningen?) 

 

12. Hur utvärderar du hur undervisningen har gått? 

• Resultat, elevutvärdering osv.? 

• Om de ber eleverna utvärdera, hur görs detta? Muntligt, skriftligt osv. 

 

13. Hur tycker du att din undervisning i sex- och samlevnad varit? Dvs. når undervisningen 

upp till dina förväntningar? 

1- Nej  2- Bristande  3- Bra   4- Mycket bra 

 

14. Är det något mer du vill tillföra inom detta område som du känner att jag/vi har missat 

att fråga om? 

 

15. Har du några frågor? 

 


