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Sammanfattning 
Sex och samlevnadsundervisning skall liksom all undervisning i skolan baseras på forskning 
och beprövad erfarenhet. Denna kunskapsöversikt redovisar resultat från ett antal 
internationella studier om undervisning i sex och samlevnad. Alla studier kommer från den 
internationella tidskriften Sex Education och behandlar ämnet ur ett lärarperspektiv. Det som 
lyfts fram och diskuteras är lärares kunskaper, synsätt och attityd till sex och 
samlevnadsundervisning, vidare diskuteras hur lärare förhåller sig till den diskurs som råder i 
den befintliga kontexten. Lärares kunskaper kring ämnet påverkar deras attityd och vilja till 
undervisning. Kompetensutveckling bör ske kontinuerligt då ämnet står under ständig 
förändring. Andra resultat som belyses är att undervisningen i sex och samlevnad oftast 
fokuserar på biologiska och hälsorelaterade områden och att frågor rörande bland annat 
normkritiskt tänkande och lust och njutning får stå tillbaka. Det är inte bara utmaningar och 
tillgångar på det personliga och mellanmänskliga planet som påverkar undervisningen i sex 
och samlevnad. Lärare lyfter också fram hur undervisningen påverkas av diskurser på 
organisations och samhällsnivå. Brist på intresse, politisk styrning, ekonomiska resurser och 
fortbildning är några av de parametrar som lyfts och som påverkar sex och 
samlevnadsundervisningen i en eller annan riktning enligt forskningen. Flertalet resultat pekar 
på att de framgångsfaktorer och utmaningar som finns gällande undervisning i sex och 
samlevnad i stora drag följer samma mönster som tidigare forskning pekat på.    
 
Denna kunskapsöversikt syftar till att sammanställa vetenskapliga studier för att ge en 
översiktsbild kring forskningen avseende lärares syn på sex och samlevnadsundervisning, 
vidare syftar översikten till att peka på de utmaningar och framgångsfaktorer som lärare lyfter 
fram i samband med undervisningen i sex och samlevnad.  
 
Metoden som vi valt vid genomförandet av denna kunskapsöversikt bygger i stora drag på 
Nilholms (2017) metod Systematic Mapping and Analysis of Research Topographies 
(SMART). SMART är ett systematiskt sätt att söka, kartlägga och analysera det som tidigare 
forskning har kommit fram till inom ett specifikt område.  
 
  



 

Förord 

Vi har under vår utbildning till grundskolelärare med inriktning mot arbete i grundskolans 
årskurs 4-6 läst olika tillval, Marie har läst samhällsorienterande ämnen och Anna-Karin 
naturvetenskap och teknik. Kunskapsområdet sex och samlevnad återfinns på ett flertal ställen 
i de kursplaner som ingår i de ämnen som våra respektive tillval omfattar, detta tillsammans 
med att skribenterna har upplevt utmaningar i konkreta undervisningssituationer gjorde att vi 
valde att göra vår kunskapsöversikt inom kunskapsområdet sex och samlevnad.  

Med undantag då vi på egen hand läst diverse litteratur, har vi bokstavligt talat suttit vid 
varandras sida under hela arbetsprocessen och detta har bland annat bidragit till konstruktiva, 
livliga och kreativa diskussioner, dessutom har det medfört att vi har kunnat lyfta varandra när 
motivation och inspiration saknats. För att öka reliabiliteten har båda läst samtliga artiklar 
oberoende av varandra men texten har producerats och bearbetats gemensamt. Vår 
förhoppning med detta arbete är att det kan ge läsaren en inblick i det viktiga, intressanta, 
spännande och ämnesövergripande kunskapsområde som sex och samlevnad är.    
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INLEDNING  

Sex och samlevnad är något som berör själva livet, av den orsaken verkar det rimligt att detta 
område har lyfts in i ramen för skolans undervisning. I rapporten Undervisning i sex och 
samlevnad – ett idématerial (Wallin & Andersson 2012) lyfter Wallin (2012) fram i sitt 
kapitel En forskningsöversikt om undervisning i sex och samlevnad (Wallin 2012) bland annat 
att innehållet i undervisningen under åren har präglats av den diskurs som varit rådande i 
samhället.  

Utbildningen försöker förgäves, men med rätta, vara det instrument som i ett samhälle som vårt 

gör det möjligt för varje individ att få tillgång till vilken typ av diskurs som helst. Vi vet mycket 

väl att fördelningen av utbildning, liksom vad utbildningen tillåter och förhindrar, följer de linjer 

som dragits upp genom distansering, motsättningar och sociala strider. Varje utbildningssystem är 

ett politiskt medel för att upprätthålla eller förändra tillägnelsen av diskurser och därmed också de 

kunskaper och den makt de bär med sig (Foucault 1993).  

Ovanstående citat är hämtat ur Diskursens ordning skriven av den franske filosofen och 
idehistorikern Michel Foucault. Foucault uppmärksammade världen på att det fanns en rad 
diskurser i samhället. I olika sammanhang skapas olika sätt att tala och uttrycka sig, efter en 
tid blir vissa åsikter dominerande och skapar den norm och den diskurs som råder inom ett 
kunskapsområde. De som ägnar sig åt sex och samlevnad måste förhålla sig till det sätt att tala 
och de normer som råder inom området. Diskurs, i denna kunskapsöversikt, avser de sätt att 
tala och uttrycka sig som råder inom kunskapsområdet sex och samlevnad i de sammanhang 
där lärare befinner sig.  

Dagens läroplan belyser att all undervisning ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet och det gäller även sex och samlevnadsundervisning. Det skall påpekas att läraren 
ständigt måste hålla sig uppdaterad så att undervisningen vilar på aktuell vetenskaplig 
kunskap (Wallin 2012). Syftet med denna kunskapsöversikt är att sammanställa vetenskapliga 
studier för att ge en översiktsbild kring forskning avseende lärares syn på sex och 
samlevnadsundervisning, vidare syftar översikten till att peka på de utmaningar och 
framgångsfaktorer som lärare lyfter fram i samband med undervisningen i sex och samlevnad.  

Kunskapsöversikten inleds med en bakgrund där utvecklingen av sex och 
samlevnadsundervisningen i Sverige beskrivs från mitten av 1950-talet fram tills idag och vad 
som menas med ämnesintegrerad undervisning i sex och samlevnad. Enligt tidigare forskning 
är lärares attityder, intentioner, personliga egenskaper och utbildningsnivå några av de 
faktorer som påverkar sex och samlevnadsundervisningen i en eller annan riktning dessa och 
ytterligare iakttagelser redovisas också under bakgrund.  
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Den metod vi har valt att inspireras av redogörs för under nästkommande avsnitt och där 
beskrivs även hur litteratursökning gått till samt vilka sökstrategier som använts, vidare 
förklaras också hur urvalsprocessen gått till. De forskningsartiklar som ligger till grund för 
vår kunskapsöversikt kommer uteslutande från tidskriften Sex Education och är publicerade 
mellan åren 2009-2018. Sex Education är en internationell ledande tidskrift med gott 
renommé som publicerar peer-reviewed granskade artiklar från hela världen rörande 
undervisning inom områdena sex, sexualitet och sex och samlevnad. Vårt urval av artiklar 
härstammar enkom från den anglosaxiska delen av världen, så underlaget i vår 
kunskapsöversikt kan inte sägas vara representativt ur ett globalt perspektiv. Urvalet 
motiveras av att svensk sex och samlevnadsundervisning och forskning kring ämnet främst 
påverkas av diskurser och influenser från den delen av världen.    

Under avsnittet kartläggning och analys presenteras en övergripande beskrivning av artiklarna 
med fokus på de resultat som redovisas och likheter och skillnader belyses.  

Kunskapsöversikten avslutas med en diskussion där vi diskuterar och drar slutsatser utifrån de 
resultat som framkommit i forskningsartiklarna, detta sätts i relation till tidigare forskning och 
yrkesutövning inom området. Metodens begränsningar och tillgångar samt framtida 
forskningsområden lyfts också fram under avsnittet diskussion. 

Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) innebär reliabilitet, i vilken 
utsträckning samma mätning ger samma resultat om den återupprepas. En metod för att 
bedöma ett arbetes reliabilitet är interbedömarreliabilitet, vilket kan undersökas då två 
personer oberoende av varandra analyserar och kategoriserar samma data (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström 2013, s. 104). Båda författarna till den här kunskapsöversikten har 
läst samtliga forskningsartiklar oberoende av varandra och analyserat och kategoriserat 
innehållet för att sedan producera ett gemensamt resultat.  

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s.62) definierar begreppet validitet som ett 
instruments förmåga att mäta det som är planerat att mätas. I vårt fall skulle man kunna likna 
instrumentets förmåga med det insamlade underlaget i forskningsöversikten och det som 
planerats att mäta är syfte och frågeställning. Med andra ord, i vilken utsträckning har det 
insamlade underlaget i forskningsöversikten förmått att besvara syfte och frågeställning? Vi 
menar att vår forskningsöversikt har god validitet, då urval och inkluderingskriterier grundar 
sig på syfte och frågeställning.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Denna kunskapsöversikt syftar till att sammanställa vetenskapliga studier för att ge en 
översiktsbild kring forskningen avseende lärares syn på sex och samlevnadsundervisning, 
vidare syftar översikten till att peka på de utmaningar och framgångsfaktorer som lärare lyfter 
fram i samband med undervisningen i sex och samlevnad. För att uppnå vårt syfte skapades 
följande frågeställningar. 
 

- Vad kännetecknar forskning avseende lärares syn på sex och samlevnadsundervisning 
och vilka utmaningar och framgångsfaktorer inom undervisningen lyfts fram?  

 

BAKGRUND   
Sex och samlevnadsundervisning i Sverige 

Wallin (2012) menar att dominerande åsikter och typiska sätt att uttrycka sig i olika 
sammanhang efter en tid har skapat den norm och den diskurs som råder inom området sex 
och samlevnad. Attityder, förhållningssätt, åsikter och diskurser förändras ständigt i ett 
samhälle, detta medför således att även normer förändras. Tittar man på hur sex och 
samlevnadsundervisningen har förändrats historiskt i Sverige kan man se hur normer och 
diskurser influerat undervisningen. 

Skolverket (2014) beskriver hur sexualundervisning infördes som obligatoriskt ämne år 1955, 
undervisningen var moraliserande och avhållsamhet var den riktning som framhölls som den 
korrekta. Under 70-talet blev synen på sexualitet friare och män och kvinnor blev mer 
jämställda, detta medförde att undervisningen flyttade sitt fokus från att sex var något som 
tillhörde äktenskapet till att det även kunde förekomma utanför denna institution. Begreppet 
samlevnad infördes, inte bara på grund av ovanstående utan också för att få en balans och en 
samsyn inom ett kontroversiellt område (Skolverket 2014). 

Centerwall (2005) beskriver att när hiv/aids identifierades i början av 80-talet blev 
sexualupplysningen delvis en fråga om överlevnad och precis som tidigare när problem 
uppstår förväntas undervisningen förebygga dessa. Efter några år, och då den största oron lagt 
sig, blev betoningen på undervisningen något annorlunda, man hade då insett att det 
föreskrivande förhållningssätt som följde i kölvattnet av identifikationen av hiv/aids inte gav 
de resultat som önskades. Vikten av relationen mellan undervisande lärare och elever 
påpekades och man försökte finna sätt att planera och driva undervisningen tillsammans med 
eleverna. Sex och samlevnadsundervisning började nu ses som en naturlig del av elevens 
utveckling till en självständig individ (Centerwall 2005, ss.43-45).  

1999 utför skolverket (Skolverket 2014) en kvalitetsgranskning av sex och 
samlevnadsundervisningen, resultatet från granskningen av de undersökta skolorna visar 
bland annat att undervisningen kännetecknas av: 
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• obalans mellan frisk- och riskperspektiv 
• stora variationer inom och mellan skolor och brist på likvärdighet 
• undermålig elevmedverkan 
• omedvetet genusperspektiv 
• otydlig styrning av rektor 

Denna granskning och en uppföljande som gjordes 2005 samt att skolverket underströk vikten 
av frågor rörande jämställdhet, värdegrund och mänskliga rättigheter bidrog till att sex och 
samlevnadsundervisning kom att integreras i ett flertal av de ämnen som nu ingår i den 
rådande Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (Lgr 11 2018).  

Skolinspektionen (2018) har så sent som 2018, på uppdrag av regeringen, genomfört en 
granskning av 450 skolor där syftet var att påpeka förbättringsområden, bidra till utveckling 
samt visa på framgångsfaktorer inom sex och samlevnadsundervisningen. Granskningen visar 
att lärarna behöver mer stöd och verktyg, exempelvis följer bara en av fyra rektorer upp 
lärarnas kompetens och det saknas kompetensutveckling. Undervisningen är ämnesintegrerad 
men det saknas ett systematiskt utvecklingsarbete och en koppling till värdegrunden. Vidare 
är undervisningen ojämnt fördelad och bara hälften av eleverna görs delaktiga. Till sist 
konstaterar man att det finns stora brister i undervisningen angående normer och HBTQ 
frågor. Systematiskt utvecklingsarbete, rektorer som följer upp och erbjuder relevant 
kompetensutveckling, regelbundna möjligheter att reflektera över normer samt att lärare ger 
elever möjligheter till reellt inflytande på undervisningen ses som framgångsfaktorer 
(Skolinspektionen 2018). Det kan tilläggas att första och andra delen i Lgr 11 (Lgr 11 2018) 
har reviderats under 2018 och då har det förtydligats att skolans uppdrag är ”att främja 
jämställdhet och motverka könsmönster som kan begränsa eleverna” (Lgr 11 2018, s.2).  

Relationer, kärlek, ansvar, jämställdhet, könsroller, identitet, värderingar, etiskt 
förhållningssätt, människans pubertet, sexualitet och reproduktion är begrepp och 
kunskapsområden som mer eller mindre frekvent återkommer under centralt innehåll i ett 
flertal av kursplanerna i Lgr 11 (Lgr 11 2018). Inom ämnet biologi för årskurs 4-6 står det 
exempelvis att elever skall få undervisning i: ”Människans pubertet, sexualitet och 
reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar” (Lgr 11 
2018, s.166), vidare lyfts det fram i centralt innehåll för ämnet religion att: ”vardagliga 
moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, 
sexuell läggning samt utanförskap och kränkning” (Lgr 11 2018, s.218), skall behandlas. 
”Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet” och ”hur 
sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur” (Lgr 11 2018, ss.226-227) är 
några av de punkter som rör sex och samlevnadsundervisning under centralt innehåll i ämnet 
samhällskunskap.  

Grundskolans styrdokument föreskriver således att kunskapsområdet ska behandlas inom ett 
flertal ämnen och att undervisningen ska ske övergripande och integrerat. I övergripande mål 
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och riktlinjer står det “att läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven får 
möjlighet att arbeta ämnesövergripande” (Lgr 11 2018, s.13). Rektor bär det yttersta ansvaret 
för att se till att ämnesövergripande kunskapsområden som exempelvis sex och samlevnad 
integreras i undervisningen. (Lgr 11 2018, s.17).  

Enligt Skolverket (2014) består undervisningen i sex och samlevnad av tre delar vilka 
tillsammans främjar en helhetssyn. De åskådliggör detta genom nedanstående triangel. 

  

 

Figur 1. Sex och samlevnadsundervisningens olika delar (Skolverket 2014). 

Lärarna skall låta elever resonera om sex och samlevnad inom sitt läroämne. Elever skall ges 
möjlighet att reflektera över hur synen på sexualitet har berört och berör individers 
livsmöjlighet och samhällen. Värden och normer är ytterligare aspekter som elever skall göras 
medvetna om. Det är detta som avses med ämnesintegrering och ämnesövergripande arbete 
och skall ses som grunden i undervisningen.  

Fånga frågan i flykten är ett annat sätt att ta upp sex och samlevnad. När som helst under en 
skoldag kan det uppstå funderingar på och diskussioner om kunskapsområdet och då bör man 
som pedagog fånga de tillfällen och uppmuntra till fortsatta samtal.  

Den tredje delen handlar om att anordna specifika lektioner eller temadagar där man 
exempelvis kan ta hjälp av externa aktörer, såsom elevhälsan och ungdomsmottagningen. 
Detta blir ett tillfälle för eleverna att fördjupa sig inom kunskapsområdet (Skolverket 2014). 

En utgångspunkt 

Vi kommer här beskriva resultat från En forskningsöversikt om undervisning i sex och 
samlevnad (Wallin 2012) som Wallin presenterar i rapporten Undervisning i sex och 
samlevnad – ett idématerial (Wallin & Andersson 2012). Wallin (2012) belyser forskning ur 
ett flertal perspektiv alltså inte bara ur ett lärarperspektiv. Hennes forskningsöversikt visar 
resultat från internationell forskning och från fem svenska doktorsavhandlingar. Tidigare 
forskning pekar på att det finns knapphändigt med svenska studier inom kunskapsområdet sex 
och samlevnad, varpå tonvikten i hennes forskningsöversikt bygger på internationell 
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forskning. Den övervägande delen av den internationella forskningen har hon hämtat från 
artiklar i den vetenskapliga tidskriften Sex Education och forskningen kommer huvudsakligen 
från anglosaxiska delar av världen vilket inte skapar ett globalt perspektiv. Urvalet motiveras 
av att svensk sex och samlevnadsundervisning och forskning kring ämnet främst påverkas av 
diskurser och influenser från den delen av världen.    

Översikten ger en omfattande bild över vilken forskning som är utförd fram till och med 2008 
och vilka resultat den har kommit fram till. Kortfattat kan man konstatera att forskningen 
uppvisar följande resultat: 

Wallin (2012) beskriver hur sex och samlevnadsundervisning skapar en ökad kunskap hos 
elever men att det är en utmaning att bryta de synsätt och normer som finns. Elevens behov 
bör sättas i centrum för en framgångsrik undervisning, och en balans mellan ett lust- och 
riskperspektiv bör finnas. En enkelspårig sex och samlevnadsundervisning som belyser 
avhållsamhet innan äktenskapet leder inte till ett minskat riskbeteende. Skolan upplevs ofta 
som en plats där det ges saklig information, vilket har visat sig ha en viktig innebörd speciellt 
för pojkar (Wallin 2012, ss.32-33) 

Wallin (2012) redogör vidare att lärares attityder, intentioner, personliga egenskaper och 
utbildningsnivå är några av de faktorer som påverkar sex och samlevnadsundervisningen i en 
eller annan riktning. Läraren spelar alltså en avgörande roll för vilken inlärning som sker, 
dock bör läraren hålla sig uppdaterad, då ämnet står i ständig förändring. Flera studier belyser 
vikten av lärares engagemang och att det sker en kontinuerlig kompetensutveckling för att 
erbjuda eleverna en varierad och lustfylld undervisning (Wallin 2012, s.33). 

Enligt Wallin (2012) har det visat sig att kvaliteten på undervisningen i sex och samlevnad 
kräver ständiga utvärderingar, både summativ och formativ. Forskning stödjer också att 
undervisningsinslag av externa specialister kan bidra positivt till undervisningen då ämnet 
verkar tvärvetenskapligt.  

Många samhällen präglas av kulturell mångfald och det är av vikt att undervisning i sex och 
samlevnad inte undviker kontroversiella områden såsom exempelvis normer, frågor rörande 
HBTQ och könsroller. Ett normkritiskt perspektiv bör ingå som en naturlig del av 
undervisningen (Wallin 2012, s.33). 

METOD 

Vi har valt att inspireras av Nilholms (2017) Systematic Mapping and Analysis of Research 
Topographies (SMART) metod för att genomföra vår kunskapsöversikt. Metoden är inte följd 
till punkt och pricka utan, vilket vi påtalar, använts som inspiration. I SMART följer man sex 
steg då man utför sin undersökning. 
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Figur 2. Arbetsgången i en konkret undersökning med SMART metoden. 

I första steget definierar man det forskningsområde man är intresserad av (Nilholm 2017, s.8), 
i vårt fall valde vi kunskapsområdet sex och samlevnad beroende på att vi har studerat olika 
tillval under vår utbildning till grundskolelärare med inriktning mot arbete i grundskolans 
årskurs 4-6. Kunskapsområdet sex och samlevnad återfinns på ett flertal ställen i de 
kursplaner som ingår i de ämnen som våra respektive tillval omfattar. 

Steg två innebär att man skall identifiera den forskningsarena man är intresserad av. Det kan 
exempelvis vara en svensk, nordisk, europeisk eller en global arena (Nilholm 2017, s.9). På 
grund av att tillgången på svensk forskning inom området är tämligen begränsat och att 
svensk sex och samlevnadsundervisning främst influeras av forskning från västvärlden blev 
vår forskningsarena den anglosaxiska delen av världen. 

Det tredje steget innebär att man gör ett urval av de arbeten som anses som mest 
betydelsefulla (Nilholm 2017, s.9). Vi beskriver vårt urval utförligare under avsnittet urval (se 
sidan 9). 

Kartläggning innebär att man grundligt och systematiskt tar reda på vad de arbeten man valt 
ut handlar om. Det kan exempelvis röra sig om vilka metoder, teorier och urval som forskarna 
har använt sig av eller vilka resultat de har kommit fram till. I analyssteget analyserar man 
någon eller några av de aspekter som lyfts i kartläggningen (Nilholm 2017, s.9). Detta arbetes 
kartläggning och analys redovisas dels som en sammanhängande text under kapitlet 
kartläggning och analys (se sidan 11) samt i en matris (se bilaga 1).  

Det sista steget, diskussion, innebär enligt Nilholm (2017, s.9) att man diskuterar 
forskningsfältets svaga och starka sidor utifrån ett valt teoretiskt perspektiv. Vi har under 
avsnittet diskussion valt att dra slutsatser och diskutera de resultat som framkommer i 
forskningsartiklarna och detta sätts i relation till tidigare forskning och yrkesutövning, vidare 
har vi lyft metodens tillgångar och begränsningar samt belyst framtida forskningsområden (se 
sidan 15).  

Litteratursökning och sökmetoder  

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) menar att litteratursökning kan ske på 
olika sätt, antingen genom datasökning eller manuellt, det vanligaste är att man gör båda och 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss.74-75). Det finns ytterligare ett sätt att 
söka information och det är att använda sig av konsultation, detta har inte nyttjats i vår 

Definiera Identifiera Välj ut Kartlägg Analysera Diskutera
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undersökning. Det finns en rad databaser att tillgå, en del är avgiftsbelagda andra gratis. Eric, 
Google Scholar, Diva (Portal) och Libris är vanliga databaser som används vid sökning inom 
områdena pedagogik, psykologi och sociologi. 

Under vårt förarbete fann vi en rapport framtagen vid institutionen för didaktik och 
pedagogisk profession vid Göteborgs universitet. Rapporten som heter Undervisning i sex och 
samlevnad - ett idématerial (Wallin & Andersson 2012) innehöll ett flertal kapitel. Kapitel 1 
(Wallin 2012) innehöll en forskningsöversikt om undervisning i sex och samlevnad.   

Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.74) kan ett sätt att söka manuell 
information vara att studera ett arbetes referenslista. Vid översyn av Wallins (2012) En 
forskningsöversikt om undervisning i sex och samlevnad referenslista, framträdde att ett stort 
antal primärartiklar var publicerade i tidskriften Sex Education. Sex Education är en 
internationell ledande tidskrift som publicerar peer-reviewed artiklar från hela världen rörande 
undervisning inom områdena sex, sexualitet och sex och samlevnad. Det finns ytterligare 
tidskrifter inom området men då Sex Education har ett mycket gott renommé och publicerar 
forskning från alla världens hörn så valde vi att enkom välja artiklar ur denna tidskrift.   

Samtliga artiklar som publiceras i tidskriften har genomgått en noggrann peer-review 
granskning och går även att återfinna i databasen Eric (ProQuest). Wallin (2012) har tittat på 
forskning fram till och med år 2008 och då föll det sig naturligt att titta på den forskning som 
har utförts efter 2008 och fram tills idag.  

Urval 

Då vårt syfte var att sammanställa vetenskapliga studier för att ge en översiktsbild kring 
forskning avseende lärares syn på sex och samlevnadsundervisning gick vi manuellt igenom 
samtliga artiklar publicerade i Sex Education mellan åren 2009-2018 med fokus på vårt syfte. 
Mellan åren 2009 och 2018 har tidskriften getts ut 54 gånger, varje utgåva innehåller 5 till 11 
artiklar. Det sammanlagda antal artiklar som getts ut under ovan nämnda tidsperiod är 421 st. 
Inkluderingskriterierna för urvalet var: 

• peer-reviewed granskade 
• årtal 2009-2018 
• engelska eller svenska 
• fokus på lärarperspektiv 
• avse grundskolan (F-9) 
• ursprung i den anglosaxiska delen av världen 

Genomgång av samtliga 421 artiklar resulterade i att 12 artiklar valdes ut. Vid närmare 
granskning levde inte fyra upp till nyss nämnda inkluderingskriterier och exkluderades 
således. Två av dem exkluderade artiklarna berörde lärarstudenters perspektiv, en utvärderade 
lärares och elevers syn på skolsköterskor (generellt) och den sista handlade om lärare som var 
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verksamma på gymnasiet. Åtta artiklar levde upp till inkluderingskriterierna och de ligger till 
grund för vår kartläggning. De artiklar som ingår i kunskapsöversikten presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1. Översikt av de artiklar som ingår i kunskapsöversikten. 

Författare Artikelnamn Publiceringsdata Databas 

Abbot, Keeley, Ellis 
Sonja, J & Abbot 
Rachel. 

‘We’ve got a lack of family 
values’: an examination of 
how teachers formulate and 
justify their approach to 
teaching sex and 
relationships education 

Sex Education, 16:6, ss. 678-691. 
2016. 

 

Primo  

Burns, Sharyn & 
Hendriks, Jacqueline 

Sexuality and relationship 
education training to primary 
and secondary school 
teachers: an evaluation of 
provision in Western 
Australia 

Sex Education, 18:6, ss. 672-688. 
2018. 

Primo 

Cohen, Jacqueline, N, 
Byers, Sandra, E & 
Sears, Heather, A  

Factors affecting Canadian 
teachers' willingness to teach 
sexual health education 

Sex Education, 12:3, ss. 299-316. 
2012. 

Primo 

Depauli, Claudia & 
Plaute, Wolfgang 

Parents’ and teachers’ 
attitudes, objections and 
expectations towards 
sexuality education in 
primary schools in Austria 

Sex Education, 18:5, ss. 511-526. 
2018. 

Primo 

Eisenberg, Marla, E, 
Madsen, Nikki, 
Oliphant, Jennifer, A & 
Resnick, Michael 

Policies, principals and 
parents: multilevel challenges 
and supports in teaching 
sexuality education 

Sex Education, 12:3, ss. 317-329. 
2012. 

Primo 

Martinez, José, L, 
Carcedo, Rodrigo, J, 
Fuertes, Antonio, 
Vicario-Molina, Isabel, 
Fernández-Fuertes, 
Andrés, A & Orgaz 
Begoña  

Sex education in Spain: 
teachers' views of obstacles 

Sex Education, 12:4, ss. 425-436. 
2012. 

Primo 

Preston, Marilyn, J ‘They're just not mature right 
now’: teachers' complicated 
perceptions of gender and 
anti-queer bullying 

Sex Education, 16:1, ss. 22-34. 2016. Primo 

Smith, Amanda, 
Fotinatos, Nina, Duffy 
Bernadette & Burke 
Jenene 

The provision of sexual health 
education in Australia: 
primary school teachers' 
perspectives in rural Victoria 

Sex Education, 13:3, ss. 247-262. 
2013. 

Primo 
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KARTLÄGGNING OCH ANALYS 

Vi kommer under kartläggning och analys göra en övergripande beskrivning av artiklarna och 
analysera dessa med fokus på de resultat som presenteras. Kartläggningen inleddes med en 
noggrann genomläsning av samtliga artiklar och studiernas syfte, urval, metod och resultat 
kartlades i en matris (se bilaga 1). Enligt Erikson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) är 
det viktigt att jämföra likheter och skillnader i de vetenskapliga artiklarna för att skapa nya 
kategorier. Ett analysarbete leder till en uppdelning av det undersökta materialet där varje del 
undersöks enskilt, materialet delas sedan upp för att till slut syntetiseras på ett nytt sätt 
(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s.163). Under kartläggningen och 
analysens gång upptäcktes att resultaten i vissa artiklar hade mer fokus på lärares kunskaper, 
synsätt och inställning medan andra hade sin inriktning mot hur lärare förhåller sig till den 
diskurs som råder i den kontext de befinner sig och vilka utmaningar och tillgångar det finns 
på flera plan. Denna upptäckt ledde till nedanstående huvudkategorier.  

Lärares kunskaper, synsätt och inställning 

Lärares kunskaper, attityder, inställningar och förhållningssätt till sex och 
samlevnadsundervisning är av väsentlig vikt och påverkar på ett eller annat sätt 
undervisningens kvalitet (Wallin 2012, s.30).  

Ibland när den ordinarie klassläraren känner sig oförberedd och ovillig att undervisa i sex och 
samlevnad använder man sig av externa aktörer i undervisningen. Så är fallet i ett flertal 
skolor i Ballarat som ligger i delstaten Victoria i Australien. I Smith, Fotinatos, Duffy och 
Burke (2013) kvantitativa studie framkommer att ca 80 procent av skolorna använder sig av 
externa aktörer i sin undervisning, och då man frågar om hur de vill att det skall se ut i 
framtiden önskar över hälften att all undervisning skall handhas av extern aktör och endast en 
liten andel önskar få hjälp med att utveckla sin egen läroplan (Smith et al. 2013, ss.254-255). 
Brist på självförtroende, utbildning och bekvämlighet är de största orsakerna till att man väljer 
externa aktörer, ytterligare orsaker är oro för föräldrars åsikter, tidsbrist och upplevelse av 
försämrad elev-lärare relation. Det som var av minst vikt var brist på resurser och avsaknad av 
internt stöd (Smith et al. 2013, ss.255-256). På frågan vilka resurser som krävs för att 
tillhandahålla ett framgångsrikt program för sex och samlevnadsundervisning på grundskolan 
svarade en majoritet att de önskade fortsätta med nuvarande arrangemang. Läroplanresurser, 
lärarutbildning och ett ämnesövergripande synsätt var andra faktorer som efterfrågades (Smith 
et al. 2013, s.257).  

Medan lärarna i studien ovan känner viss brist på vilja, självförtroende och utbildning visar en 
annan studie från Australien (Burns & Hendriks 2018), som är utförd fem år senare, att 
deltagarna i den studien är mer positivt inställda, har en större vilja och känner sig mer 
bekväma med att undervisa i sex och samlevnad.  
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Burns och Hendriks (2018) har i en blandad metodstudie kommit fram till att praktiserande 
låg- mellan och högstadielärare generellt har en positiv syn till sex och 
samlevnadsundervisning. Flertalet av de 143 deltagarna menar att egna värderingar, attityder 
och förhållningssätt påverkar undervisningen och övervägande delen känner sig bekväma med 
att undervisa i sex och samlevnad. De har hög självuppskattning och anser att de flesta 
områden inom sex och samlevnadsundervisning är viktiga (Burns & Hendriks 2018, ss.679-
680). De kortsiktiga konsekvenser som en tvådagars utbildning inom sex och samlevnad får 
för lärare har också undersökts. Resultat från detta visar att även om respondenterna redan har 
en mycket positiv inställning till sex och samlevnadsundervisning, bidrar utbildning i någon 
mån ytterligare positivt till deras inställning (Burns & Hendriks 2018, ss.681-683).  

Australien är ett stort land och det går naturligtvis inte att tro att samtliga lärares attityder, 
inställningar och deras förhållningssätt till undervisningen borde korrelera med varandra men 
det är intressant att det är så stora variationer i resultaten från de båda australiensiska 
undersökningarna. Skolinspektionen i Sverige har konstaterat i sin undersökning från 2018 
(Skolinspektionen 2018) att undervisningen i sex och samlevnad är ojämlik i Sverige och så 
skulle även kunna vara fallet i Australien. Det skall tilläggas att det har skett förändringar i 
läroplanen i Australien mellan de år då ovanstående undersökningar är gjorda och detta skulle 
kunna vara en av otaliga orsaker till variationen. 

Lärares generellt positiva inställning till sex och samlevnadsundervisning som framkommer i 
Burns och Hendriks (2018) undersökning är något som delas av de pedagoger som deltagit i 
österrikarna Depauli och Plautes (2018) studie. Depauli och Plaute har utfört en kvantitativ 
undersökning där de ville ta reda på lågstadielärares och vårdnadshavares attityder, 
förväntningar och invändningar angående sexualundervisning bland annat med utgångspunkt i 
Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer. 939 lågstadielärare fick svara på ett 
frågeformulär on-line. Det framkom att de tillfrågade lärarna ansåg att det var positivt och 
viktigt med framgångsrik sexualundervisning på lågstadiet, dock bör undervisningen vara 
åldersanpassad. Människokroppen och dess funktion, kroppslig hygien och vuxnas ansvar för 
barns säkerhet var de ämnen som man ansåg hade störst vikt (Depauli & Plaute 2018, ss.518-
521). Respondenterna uppskattade att sexualundervisningen tog ca 10h per år i anspråk och 
att undervisningen främst handlade om känslor, människokroppen och dess utveckling samt 
sexualitet, hälsa och välbefinnande. Genital sexualitet, sexualitet kopplat till migration samt 
sexualitet i samband med handikapp var frågor som fick minst utrymme i undervisningen 
(Depauli & Plaute 2018, ss.516-518).  

Lågstadielärare i Depauli och Plautes (2018) undersökning anser att det är positivt, viktigt och 
framgångsrikt att börja med sex och samlevnadsundervisning redan på lågstadiet, dessa tankar 
delas av de pedagoger som ingår i Cohen, Byers och Sears (2012) studie. I en kvantitativ 
studie från Kanada undersöker Cohen, Byers och Sears (2012) lärares kunskaper och de 
jämförs sedan med viljan att undervisa i sex och samlevnad. I studien ingick 294 lärare från 
30 olika skolor och de undervisade på olika stadier (förskola till och med årskurs 8). Det 
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framkom av forskningen att de flesta lärare ansåg att en bred sex och samlevnadsundervisning 
var viktig och att den skulle starta redan på förskolenivå. De flesta hade någon form av 
erfarenhet i att undervisa i sex och samlevnad men generellt hade lärarna med ringa 
utbildning i ämnet svaga kunskaper om de områden som ingick, dessa lärare var också mindre 
villiga att undervisa kring känsliga områden såsom lust och sexuell läggning. Lärare bli ofta 
tillfrågade om att undervisa i sex och samlevnad utan att ha någon stabil grund att stå på och 
även om kursplanen finns som stöd har lärarna inte möjlighet att undervisa i ämnet på ett sätt 
som blir positivt för eleverna (Cohen, Byers och Sears 2012, ss.304-311). 

Utmaningar och tillgångar på flera plan 

Synen på och vad man skall undervisa om i sex och samlevnad präglas generellt ofta av den 
diskurs som råder i samhället, det kan exempelvis röra sig om vår syn och vårt förhållande till 
könsnormer och sexualitet (Wallin 2012, ss.22-23). 

I en studie (som är en del i ett större projekt) från South Yorkshire i England, gjord av Abbott, 
Ellis och Abbott (2016), undersöks hur lärares diskurser och attityder kring undervisningen i 
SAMS påverkas av samhällets förväntningar på ett normkritiskt förhållningssätt. Åtta stycken 
högstadielärare deltog i en semi strukturerad intervju, där data initialt transkriberades och 
senare analyserades utifrån ett analytiskt ramverk. På frågor rörande innehåll och 
tillvägagångssätt framkommer att lärare har fokus på de biologiska och hälsorelaterade 
områdena och lägger mindre vikt vid områden såsom lust, njutning och normkritiskt tänkande 
(Abbott, Ellis & Abbott 2016, s.682). Sexuell hälsostatistik, ungdomars sårbarhet (särskilt 
unga kvinnor) och den kontext ungdomarna befinner sig i används som argument för att 
befästa sin undervisning (Abbott, Ellis & Abbott 2016, ss.683-688).  

Preston (2016) har gjort en undersökning som i mångt och mycket påminner om Abbott, Ellis 
och Abbott (2016) studie och precis som deras är denna studie en del av ett större arbete. 
Författaren avser utforska hur sexualkunskapslärare bidrar till att de är en del av det system 
som reglerar synen på sexualitet och könstillhörighet, vidare att utröna lärares förhållningssätt 
till elever som inte tillhör heteronormen och i vissa fall mobbas på grund av att de ifrågasätter 
den norm som råder (Preston 2016, s.24). 15 lärare från sex olika delstater i USA vilka 
undervisar i sexualkunskap på mellan- eller högstadiet, har under en semistrukturerad intervju 
fått svara på frågor. Lärarna uttrycker en känsla av att de i sitt ledarskap har ett ansvar för att 
styra ungdomar i riktning mot ett ”hälsosamt beteende” vidare var deras intention att erbjuda 
en undervisning som var öppen för att diskutera sexualitet och sex oavsett normer men en viss 
diskrepans framkommer då resonemangen ofta faller in i könsbestämda stereotyper (Preston 
2016, ss.26-28). Deltagarna sade sig ha en vilja att stödja alla elever oavsett kön, sexuell 
läggning, etnicitet eller klass, dock visade deras utsagor från intervjuerna att man upprätthöll 
uppfattningar och attityder som eventuellt hade potential att skada eleverna. De flesta lärarna 
sa sig ta mobbning på grund av kön och sexuell läggning på allvar, emellertid förnekade de i 
flera fall att det ens förekom (Preston 2016, ss.28-30).   
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I en kvantitativ studie av Martinez et al. (2012) utvärderas lärares uppfattningar kring de 
begränsningar och hinder som finns relaterat till sex och samlevnadsundervisning. Den skiljer 
sig från de båda föregående inte bara för att det är en kvantitativ studie utan här uttrycker 
också deltagarna att hindren och utmaningarna för en god sex och samlevnadsundervisning 
ligger mer på en organisatorisk och samhällelig nivå. Undersökningen omfattade 3760 lärare 
vilka undervisar elever i divergerande åldrar (3-18 år). Resultatet från studien visar på hinder 
som förekommer både på samhälls-, skol- och lärarnivå. Generellt saknas det tillsyn av sex 
och samlevnadsundervisning i praktiken, och intresset för ämnet är skralt i många skolor. Det 
huvudsakliga hindret är det faktum att sex och samlevnad verkar som ett ämne i sig istället för 
att verka ämnesintegrerat. Dessutom saknas lämplig utbildning och det finns en bred variation 
gällande lagstiftning om sex och samlevnadsundervisning i landets olika regioner. Studiens 
resultat summeras genom att konstatera att en sex och samlevnadsundervisning som är 
planerad, av god kvalitet, verkar systematiskt och är sammanhängande, endast är möjlig om 
regeringen spenderar tillräckligt med resurser. Sex och samlevnadsundervisningen spelar en 
central och naturlig roll för att främja alla elevers sociala- och emotionella utveckling. Det 
behöver finnas ett existerande utbildningsprogram för sex och samlevnadsundervisning som 
är tillgängligt och tillräckligt. En slags verksamhetsförlagd praktik är lämplig och bör vara 
omfattande. (Martinez et al. 2012, ss.425-426). 

Då det kommer till undervisning i sex och samlevnad finns det utmaningar och tillgångar på 
flera olika plan, det framkommer om inte annat i ovanstående studie från Spanien (2012). 
Detta är något som även tydliggörs i en kvalitativ studie från Minnesota USA. Eisenberg, 
Madsen, Oliphant & Resnick (2012) har undersökt vilka utmaningar och tillgångar det finns 
på fyra olika nivåer samt vad man kan göra för att stärka stödet till lärare i deras profession på 
samtliga plan. I studien ingick 41 lärare som undervisar i sex och samlevnad på mellan och 
högstadiet. De plan som pekas ut är det personliga, det mellanmänskliga, det organisatoriska 
och det samhällsövergripande. På det mellanmänskliga planet pekades interaktionen med 
vårdnadshavare ut både som en tillgång och en utmaning (Eisenberg et al. 2012, ss.321-322). 
Vårdnadshavare hade även påverkan på det organisatoriska planet, både på gott och ont. Tid, 
ekonomiska resurser och tillgång till fortbildning var utmaningar som framkom på det 
organisatoriska planet. Lärarna upplevde också att det finns svårigheter på det organisatoriska 
planet p.g.a. elevernas olika etniska och kulturella bakgrund samt deras varierande nivå av 
fysisk och känslomässig mognad (Eisenberg et al. 2012, ss.322-323). Politisk styrning kan 
vara både en tillgång och en nackdel, respondenterna har tilltro till att politiska beslut kan leda 
till en positiv utveckling av sex och samlevnadsundervisningen samtidigt påpekar de att 
fokuset just nu ligger på ämnen såsom språk och matematik och att andra ämnen får hamna i 
skuggan av dessa (Eisenberg et al. 2012, ss.323-324). Det finns stora utmaningar kring 
påverkan av media och sociala attityder kring sexualitet. Övervägande delen av deltagarna i 
studien tyckte att en stor förändring behöver ske gällande den nationella lagstiftningen för sex 
och samlevnadsundervisningen, då den till och med nästintill förbjuds i vissa områden 
(Eisenberg, Madsen, Oliphant & Resnick 2012, ss.321-325). 
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Sammanfattning av resultaten 

Generellt kan man säga att de studier som har sitt fokus på lärarnas kunskaper, synsätt och 
inställning till sex och samlevnad visar att flertalet lärare har en positiv inställning till ämnet 
och anser att det är viktigt med undervisning i sex och samlevnad. I två av studierna (Depauli 
& Plaute 2018 och Cohen, Byers och Sears 2012) framhålls att det är gynnsamt att börja med 
undervisningen redan på lågstadiet, undervisningen bör dock vara åldersanpassad enligt de 
lärare som deltagit i Depauli och Plautes (2018) studie. Det är av stor betydelse att lärare 
innehar de kunskaper som krävs för att undervisa i ämnet och detta kopplas till viljan att ta sig 
an undervisningen på ett sätt som gynnar eleverna. Utan en egen stabil grundutbildning i sex 
och samlevnad minskar lärares självförtroende och undervisningen kan helt komma att 
ersättas av externa aktörer vilket framkommer i Smith et al. (2013) undersökning. I Burns och 
Hendriks (2018) efterforskning framkommer att redan positivt inställda pedagoger förstärks i 
sin inställning genom kompetensutveckling.  

Studien från England (Abbott, Ellis & Abbott 2016) och studien från USA (Preston 2016) 
tittar på hur samhällsdiskursen påverkar lärare på det personliga och mellanmänskliga planet. 
Resultaten pekar på att undervisning i sex och samlevnad oftast fokuserar på biologiska och 
hälsorelaterade områden, normkritiskt tänkande, lust och njutning är ämnen som får stå 
tillbaka. Det föreligger en viss diskrepans mellan lärares intentioner att förhålla sig 
normkritiskt och vad de egentligen förmedlar. Diskrepansen förklaras bland annat genom att 
man hänvisar till sexuell hälsostatistik, den kontext som elever befinner sig i och i vissa fall 
även förnekar att det förekommer utsatthet hos de elever som inte känner sig tillhöra 
heteronormen.     

Hur den rådande samhällsdiskursen påverkar sex och samlevnadsundervisningen på flera plan 
tas upp i Eisenberg et al. (2012) undersökning. De menar att det finns utmaningar och 
tillgångar på samtliga plan. På det mellanmänskliga planet lyfter man bland annat att 
interaktionen med vårdnadshavare ses både som en tillgång och en utmaning. Brist på tid, 
ekonomiska resurser och tillgång till utbildning är utmaningar på det organisatoriska planet 
och på det samhällsövergripande planet menar deltagarna att politisk styrning kan vara både 
positivt och negativt. I den spanska studien (Martinez et al. 2012) har man också tittat på sex 
och samlevnadsundervisningen på flera plan, deltagarna i Martinez et al. (2012) undersökning 
har dock ett större fokus på begränsningar. Lärarna menar att de huvudsakliga hindren för en 
fungerande sex och samlevnadsundervisning är att området skall bedrivas ämnesintegrerat 
och att det saknas ett tillgängligt och tillräckligt gediget utbildningsprogram.   

DISKUSSION 

Denna kunskapsöversikt har som syfte att bearbeta frågeställningar kring hur lärare ser på 
undervisning i sex och samlevnad, vidare att peka på de utmaningar och framgångsfaktorer 
som kan skönjas i bearbetad forskning vad gäller sex och samlevnadsundervisning. Ett urval 
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av studier från olika anglosaxiska länder sammanställdes. Kartläggning leder till en djupare 
förståelse för resultaten och bidrar också till att resultaten kan diskutera och förklaras. 

Resultatdiskussion 

Vilket vi tidigare har nämnt har Wallin (2012) i sin forskningsöversikt kommit fram till att 
lärares attityder, intentioner, personliga egenskaper och utbildningsnivå är några av de 
faktorer som påverkar sex och samlevnadsundervisningen i en eller annan riktning. Läraren 
spelar alltså en avgörande roll för vilken inlärning som sker, dock bör läraren hålla sig 
uppdaterad, då ämnet står i ständig förändring. Vi kan konstatera att resultat från forskning 
mellan åren 2009-2018, med avseende på lärares kunskaper, synsätt och inställning till sex 
och samlevnad är samstämmig med de resultat som Wallin (2012) redovisar i sin 
forskningsöversikt. 

Pedagoger är generellt positivt inställda till undervisning inom kunskapsområdet sex och 
samlevnad, vilket framgår i Burns och Hendriks (2018), Depauli och Plaute (2018) och 
Cohen, Byers och Sears (2012) studier. De som inte upplever sig ha tillräckliga egna 
kunskaper tar gärna hjälp av externa aktörer, vilket är tydligt i undersökningen från Ballarat i 
Australien (Smith et al. 2013). Skolverket (2014) menar att det är gynnsamt att ta hjälp av 
externa aktörer men menar att detta bara är en del av helheten. Lärares egna kunskaper 
påverkar förmågan och villigheten att undervisa inom kunskapsområdet sex och samlevnad, 
det framkommer av flera studier. Det är framförallt brist på kunskap inom områden som rör 
olika sexuella läggningar och normkritiskt tänkande som gör att dessa frågor får träda tillbaka. 
Det står dock klart att kompetensutveckling inom området är en faktor som bidrar positivt till 
ökad förmåga och villighet, det framkommer exempelvis i Burns och Hendriks (2018) 
metodstudie. Relevant kompetensutveckling är något som även Skolinspektionen (2018) 
pekar på som en framgångsfaktor inom sex och samlevnadsundervisningen. Vi har undersökt 
vilka fortbildningsmöjligheter det finns för lärare inom detta område och vi har kommit fram 
till att utbudet är tämligen begränsat. Då vi drar oss till minnes kan vi konstatera, att vi som 
lärarstudenter, har fått utbildning i ämnesområdet vid några tillfällen, bland annat en gång 
från en extern aktör från RFSL 

Det är intressant att se att flera studier pekar på att lärare anser att det är relevant att börja med 
sex och samlevnadsundervisning på lågstadiet och att den bör vara åldersanpassad. Det vore 
lätt att tänka att lågstadieelever är “för unga” för den sortens undervisning men nu handlar ju 
sex och samlevnadsundervisning om så mycket mer än pubertet, samlag och könssjukdomar. 
Relationer, kärlek, identitet, värderingar och etiskt förhållningssätt är alla begrepp och 
kunskapsområden som återfinns under centralt innehåll i Lgr 11 (Lgr 11 2018) och detta är 
områden som alla människor berörs av oavsett ålder. Det är därför förståndigt att lyfta fram 
dessa områden redan tidigt i skolan och vi delar de undersökta lärarnas åsikter att det är 
relevant med adekvat undervisning i tidig ålder.  
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Wallin (2012) menar, med utgångspunkt i Foucaults tankar, att pedagoger behöver begrunda 
och vara medvetna om de normer och åsikter som de förmedlar i sin undervisning, risken är 
annars att de stänger ute och i värsta fall diskriminerar elever som inte känner sig hemma i 
den norm som uppfattas som den “normala” (Wallin 2012). 

Det blir tydligt i studierna från England (Abbott, Ellis & Abbott 2016) och USA (Preston 
2016) att trots goda intentioner så finns en risk i att bedriva undervisning som stänger ute, 
diskriminerar och i värsta fall till och med skadar elever. Tidigare forskning visar att många 
samhällen präglas av kulturell mångfald och att det är viktigt att undervisningen i sex och 
samlevnad inte undviker kontroversiella områden såsom exempelvis normer, HBTQ frågor 
och könsroller, ett normkritiskt perspektiv bör ingå som en naturlig del av undervisningen 
(Wallin 2012). Skolinspektionen (2018) pekar på att det finns brister i undervisningen rörande 
normer och HBTQ frågor. Vad kan det bero på att lärare undviker vissa ämnen som upplevs 
som kontroversiella och/eller extra känsliga? Svaren från lärare i Abbott, Ellis och Abbott 
(2016) och Preston (2016) studier visar att det bland annat beror på:  

• brist på kunskap och avsaknad av kompetensutbildning  
• oro för vårdnadshavares reaktioner 
• känsla av att man vill leda eleverna till ett ”hälsosamt beteende” 
• förnekelse av att det är nödvändigt utifrån den kontext man befinner sig i 
• man känner sig obekväm.  

En av de stora utmaningar man har som pedagog är att utbildningen i sex och samlevnad skall 
vara adekvat och tillgänglig för samtliga elever och inte bara för den grupp som ses tillhöra 
normen. Här gäller det att vara objektiv i sin undervisning och bygga på den vetenskap och 
beprövad erfarenhet som finns tillgänglig.   

Relationer, hur väl man känner sina elever och lärares omsorg att tillgodose elevers 
individuella behov är faktorer som påverkar undervisningen eller som Gytz Olesen och 
Møller Pedersen (2004) uttrycker det: 

Den omsorg pedagoger och sjuksköterskor utvecklar i sitt dagliga värv består av en bestämd 
ledning och organisation av lust, önskningar, behov, sociala relationer, människokroppen osv., 

som bara kan bli användbar om man har så exakt kunskap om barnet som möjligt (Gytz Olesen & 

Møller Pedersen 2004, ss.15-16).  

Med avstamp i ovanstående rader inser man att goda relationer och kunskap om elever är en 
av nycklarna till en framgångsrik undervisning och man förstår även vilken makt och vilket 
omfattande ansvar lärare har.   

Relationer till elever och vårdnadshavare är något som lyfts både som en tillgång och en 
utmaning i flera undersökningar, bland annat tar Smith et el (2013) upp att lärare upplever att 
relationen till elever kan försämras vid undervisning i sex och samlevnad. Utifrån enstaka 
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tillfällen under verksamhetsförlagd utbildning och vikariat kan vi bekräfta att relationer kan 
försämras då det framförallt inte funnits förutsättningar att ”hinna sätta i kontakten”. Goda 
relationer är väsentligt inom all undervisning men kanske än mer betydelsefullt inom detta 
ämnesområde, då de frågor som tas upp kan vara av känslig karaktär och väcka starka känslor 
beroende på elevers egna erfarenheter. Det kan exempelvis vara så att man pratar om sexuella 
övergrepp och det visar sig att någon elev varit utsatt för det, i det fallet bör man som lärare ta 
ansvar för de reaktioner och den process som man eventuellt har satt igång hos eleven. Vi 
tänker att om man känner sina elever och har ett bra förhållande till dem blir utmaningarna i 
undervisningen inom detta område mindre. Relationen till vårdnadshavare kan vara något mer 
utmanande då man inte har samma dagliga kontakt med dessa och därför inte känner dem på 
samma sätt som deras barn. Det är dock angeläget att försöka skapa så goda relationer som 
möjligt för att detta gynnar både elever och undervisningen.   

Vi har fram tills nu främst diskuterat de utmaningar och tillgångar som finns på det personliga 
och mellanmänskliga planet. På det organisatoriska och samhälleliga planet finns naturligtvis 
också möjligheter och brister. Både mellan länder men även inom ett lands gränser kan 
förutsättningarna för undervisningen i sex och samlevnad se olika ut. Respondenterna i 
Eisenberg et al (2012) studie uttrycker bland annat att det behövs en stor förändring i den 
nationella lagstiftningen, då sex och samlevnadsundervisning nästintill förbjuds i vissa 
områden i USA. Åsikterna delas av deltagarna i den spanska undersökningen (Martinez et al. 
2012) där man menar att det inte finns någon sammanhållen lagstiftning utan det råder en bred 
variation gällande sex och samlevnadsundervisning i landets olika regioner. Brist på intresse, 
politisk styrning, ekonomiska resurser och fortbildning är några av de parametrar som leder 
till begränsningar i sex och samlevnadsundervisningen enligt forskningen. I Sverige har vi 
gemensamma nationella riktlinjer för undervisningen och detta är en styrka men trots det visar 
skolinspektionens kartläggning från 2018 (Skolinspektionen 2018) att det finns brister i 
likvärdigheten i undervisningen inom landet. De styrmedlen som lärare har att förhålla sig till 
har uppkommit ur rådande samhällsdiskurser och otaliga politiska processer och är hela tiden 
i förändring (åtminstone i ett demokratiskt samhälle). Lärare är ålagda att följa det innehåll 
som återfinns i styrmedlen men samtidigt har lärare en stor grad av autonomi. Lärare är 
individer med olika inställningar attityder och synsätt och det vore naivt att tro att inte detta 
skulle påverka undervisningen på ett eller annat sätt. På grund av ovanstående går det inte att 
se de personliga, mellanmänskliga, organisatoriska och samhällsmässiga planen som enskilda 
öar med sina egna tillgångar och utmaningar, då individer och diskurser på samtliga plan 
påverkar varandra och formar den sex och samlevnadsundervisning som råder i skolan.   

Metoddiskussion 

En sammanställning av tidigare forskning leder till en forskningsöversikt, detta kan i sig inte 
ses som någon ny forskning utan är en metod att sammanställa den forskning som redan 
existerar inom ett område. Den som skriver en forskningsöversikt gör det utifrån ett visst 
synsätt och framställer tidigare forskning på ett visst sätt. Nilholm (2017) menar att en 
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forskningsöversikt kan ses som en makthandling, då viss forskning hamnar i blickfånget 
medan annan marginaliseras. En forskningsöversikt kan ha flera ändamål, bland annat kan 
den användas av studenter för att få en introduktion inom ett ämne, vidare kan den vara en bas 
för fortsatt forskning inom samma ämnesområde. I vårt fall har delar av Wallins (2012) 
forskningsöversikt fungerat som en bas för vår kunskapsöversikt. Vår kunskapsöversikt har 
både begränsningar och tillgångar. En utmaning är att vi inte har haft obegränsat med tid, 
vilket har medfört att forskningsfältet blivit förhållandevis smalt. Det kan, i och för sig, ses 
som en tillgång då man har större möjligheter att gå något mer på djupet inom ett smalt 
område jämfört med om forskningsområdet är brett.  

Språkliga tillkortakommande kan också ses som en begränsning då samtliga artiklar är 
skrivna på engelska och även om vi behärskar engelska kan det medföra att det kan uppstå 
små misstolkningar. Samtliga artiklar kommer från en och samma tidskrift, detta kan ses som 
en begränsning, samtidigt är Sex Education en av de internationellt ledande tidskrifterna inom 
området där forskare över hela världen publicerar sin forskning. Studien består endast av 
forskning från den anglosaxiska delen av världen och detta är en begränsning om man önskar 
att få ett globalt perspektiv, å andra sidan influeras svensk sex och samlevnadsundervisning 
och forskning kring ämnet främst av den delen av världen. Avsaknad av svenska 
forskningsinfluenser kan ses som en nackdel men vi kunde inte hitta en enda granskad 
forskningsartikel efter 2009 som levde upp till våra inkluderingskriterier. Vi ser det som en 
tillgång att vi har varit två författare då detta ökar interbedömarreliabiliteten eftersom två 
personer oberoende av varandra analyserar och kategoriserar samma data. Metod och 
sökprocesser kan upprepas och beskrivs tydligt i kunskapsöversikten vilket leder till ökad 
reliabilitet. Vi menar att vår forskningsöversikt har en god validitet, då urval och 
inkluderingskriterier grundar sig på syfte och frågeställning. 

Framtida forskning 

Endast i en av artiklarna som vi har tagit del av presenteras det behov av fortsatt forskning. 
Depauli och Plaute (2018) menar att ett centralt område för framtida forskning är att 
undersöka hur man bäst skapar en förståelse och ett förtroende mellan familjen och skolan för 
att uppnå en god sex och samlevnadsundervisning. Vidare menar författarna att man bör 
utforska vilka exakta kvalifikationer som gör att vissa lärare upplever sig ha ett större 
självförtroende i sexualundervisningen. Även om det finns en del internationell forskning 
angående lärares synsätt, inställning och kunskaper kring sex och samlevnadsundervisning 
tänker vi att det saknas svensk forskning inom detta område. Svensk undervisning influeras 
förvisso av forskning från de anglosaxiska länderna men kontexten och diskurserna skiljer sig 
åt mellan länderna. Detsamma gäller även forskning angående hur lärare ser på hur 
utbildningen påverkas av olika faktorer på det personliga, mellanmänskliga, organisatoriska 
och samhällsmässiga planet. I Sverige skall sex och samlevnadsutbildningen bedrivas 
integrerat och ämnesövergripande och ett framtida forskningsområde skulle kunna vara hur 
lärare förhåller sig till detta. Hur lärare bedömer elevernas kunskaper inom ämnesområdet 
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framgår inte i någon av artiklarna så detta är ytterligare en arena att titta vidare på. Det vore 
intressant att undersöka hur lärare förhåller sig till undervisningen utifrån aspekten att det 
finns kulturella skillnader inom och mellan elevgrupper. Hur sex och 
samlevnadsundervisningen framställs i olika läromedel och vilken påverkan övriga 
informationskällor har, såsom exempelvis sociala medier, är ytterligare arenor att undersöka. 
Har exempelvis Metoo debatten, som fick internationell spridning hösten 2017, påverkat 
undervisningen i sex och samlevnad? Detta är bara ett axplock av de otaliga områden inom 
sex och samlevnad som man skulle kunna välja att kartlägga och forska vidare kring. 
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BILAGA 1 
 

Studie Syfte Urval Metod Resultat 
Sexuality 
and 
relationship 
education 
training to 
primary and 
secondary 
school 
teachers: an 
evaluation 
of provision 
in Western 
Australia – 
Sharyn 
Burns &  
Jacqueline 
Hendriks   
 
Australien 
2018 

Att kartlägga ett 
flertal parametrar 
(uppfattningar, 
attityder och 
åsikter) som 
lärare har inom 
området sex 
och samlevnad 
samt utforska de 
kortsiktiga 
konsekvenserna 
som en tvådagars 
utbildning inom 
sex och 
samlevnad får för 
lärare. 
 
(Utbildningen är 
framtagen för att 
stödja pedagoger 
då man skall 
införa 
SAMS i läroplanen 
2017) 

143 
praktiserand
e 
låg/mellan- 
och 
högstadielär
are från 
Västra 
Australien. 
(118 från 
statliga 
skolor) 

Undersökningen 
har gjorts tre 
olika år 
(2014, 
2015, 2016) 
Blandad 
metodstudie 
med flera olika 
utvärderingspara
metrar. Före 
utbildningen 
genomfördes en 
formativ 
utvärdering. 
Före och efter 
utbildningen 
gjordes en 
processutvärderin
g och en 
kortsiktig 
konsekvensutvär 
dering. 
On-line 
undersökning 
kvantitativ 
metod, 
rangordna 
ämnen på en 
skala 1-5 samt 
en 
självuppskattning 
kring 
kompetensen 
inom SAMS. 
 

Formativ 
utvärdering: 
Positiv 
attityd till SAMS. 
Egna värderingar, 
attityder och 
förhållningssätt 
påverkar 
undervisningen och 
övervägande delen 
känner sig bekväma 
med 
att undervisa i sex 
och samlevnad. De 
har hög 
självuppskattning 
och anser att de 
flesta områden inom 
sex och 
samlevnadundervisni
ng är viktiga. 
 
Processutvärdering 
(learning study) 
Deltagande i 
tvådagarskursen 
bidrar 
positivt till de flesta 
utvärderingsparamet
rarna. 
Resultat från detta 
visar att även om 
respondenterna 
redan har en mycket 
positiv inställning till 
sex och 
samlevnadsundervis
ning, bidrar 
utbildning i någon 
mån ytterligare 
positivt till deras 
inställning. 

Parents’ and 
teachers’ 
attitudes, 
objections 
and 
expectations 

Att undersöka 
lärares och 
föräldrars 
attityder, 
invändningar och 
förväntningar 

939 
lågstadie- 
lärare. (1038 
vårdnadshav
are till elever 
i 

Kvantitativ 
metod: Lärare 
och 
vårdnadshavare 
har fått svara på 
ett on-line 

Viktigt med 
sexualundervisning 
på lågstadiet. (ingen 
skillnad mellan 
manliga och 
kvinnliga lärare, 



 

 
 

towards 
sexuality 
education in 
primary 
schools in 
Austria – 
Claudia 
Depauli & 
Wolfgang 
Plaute 
 
Österrike 
2018 

angående 
sexualundervisnin
g på lågstadiet i 
Österrike.  

åldern 6-9 
år.) 
Både män 
och 
kvinnor i 
båda 
grupperna 
men en 
explicit 
övervikt på 
kvinnor. (för 
lärarna 91,6 
% 
kvinnor, 8,4 
% män). 

frågeformulär 
där de har blivit 
ombedda att 
rangordna olika 
ämnen på en 
skala 1-5 ( 1= 
väldigt viktigt, 5= 
inte alls viktigt). 
Kvalitativ metod: 
Det fanns 
möjlighet att ge 
individuella 
kommentarer 
efter varje 
frågeställning, 
dock redovisas 
inget resultat 
ifrån dessa. 

detta kan 
ifrågasättas pga. 
skev könsfördelning i 
studien) 
 
De frågor som var 
mest relevanta att 
lyfta i 
undervisningen var 
människokroppen 
och dess funktion, 
kroppslig hygien och 
vuxnas ansvar för 
barns säkerhet. 
 
Undervisningen bör 
vara åldersanpassad. 
 
Lämpliga läromedel 
är av vikt för att 
kunna erbjuda en 
god 
sexualundervisning 
 
(Vi har endast 
presenterat 
resultatet från 
lärarnas svar, då 
detta var vårt syfte) 
 
  

Factors 
affecting 
Canadian 
teachers' 
willingness 
to teach 
sexual health 
education                                        
- Jacqueline 
N. Cohen, E. 
Sandra Byers 
& Heather A. 
Sears 
 
Kanada        
2012   
                                                   

Syftet med 
studien är att se 
om det finns ett 
samband mellan 
låg- och 
mellanstadielärar
es 
kunskaper/egen 
utbildning och 
deras vilja att 
undervisa i sex 
och samlevnad. 
Vidare syftar 
studien till att visa 
vilken uppfattning 
lärarna har kring 
vilka faktorer som 
påverkar deras 
vilja till sex och 
samlevnadsunder
visning. 

294 stycken 
lärare, 
förskola – 
åttondeklass
, i 30 stycken 
skolor i en 
liten 
kanadensisk 
provins. 
 
53 % - 
förskola – åk 
5 
47 % - åk 6 – 
8 
 
75 % - 
kvinnor 
25 % - män 
 

Enkätundersöknin
g och en 
kvantitativ 
metod. 
 
Det gjordes en 
granskning av 
lärares utsagor 
gällande deras 
vilja till att förse 
skolor med sex 
och 
samlevnadsunder
visning. 

Det framkom att de 
flesta lärare ansåg 
att en bred sex och 
samlevnadsundervis
ning var viktig och 
att den skulle starta 
redan på 
förskolenivå. De 
flesta (85%)  hade 
någon form av 
erfarenhet i att 
undervisa i sex och 
samlevnad men 
generellt hade 
lärarna med ringa 
utbildning i ämnet 
svaga kunskaper om 
de områden som 
ingick, dessa lärare 
var också mindre 
villiga att undervisa 



 

 
 

41 % - 40 
årsåldern 
23 % - 30 
årsåldern 
23 % - 50 
årsåldern 
 
 

kring känsliga 
områden såsom lust 
och sexuell läggning.  
Lärare blir ofta 
tillfrågade att 
undervisa i sex och 
samlevnad utan att 
ha någon stabil 
grund att stå på och 
även om kursplanen 
finns som stöd har 
lärarna inte 
möjligheten att 
undervisa i ämnet på 
ett sätt som blir 
positivt för eleverna. 

The 
provision of 
sexual 
health 
education in 
Australia: 
primary 
school 
teachers & 
perspectives 
in rural 
Victoria – 
Amanda 
Smith, Nina 
Fotinatos, 
Bernadette 
Duffy & 
Jenene 
Burke 
 
Australien 
2013 

Att genomföra en 
undersökning 
gällande 
tillhandahållandet 
av PSHE (puberty 
and sexual health 
education) i lokala 
Ballarats 
grundskolor. 
Detta genom att 
undersöka det 
nuvarande och 
kommande 
upplägget av 
PSHE, vilka 
faktorer som 
påverkar framtida 
PSHE- 
utbildningsmodell
er samt de 
viktigaste hindren 
som lärare möter 
som PSHE-lärare. 

83 skolor 
(rektorer, 
biträdande 
rektorer 
samt 
lärare i 
årskurs 
5 och 6). 
(Brist, vi kan 
inte avgöra 
vilka som 
svarat vad) 

Intervju i 
kombination 
med ett 
frågeformulär  
( 5st frågor) 

Nuvarande situation: 
Alla skolor 
tillhandhöll PSHE 
undervisning. 
80% av skolorna 
använde sig av en 
externa aktör för 
undervisning i PSHE. 
(lärarna bedrev 
själva även 
undervisning 
parallellt). 
Framtida situation: 
60% önskar att all 
undervisning skall 
handhas av externa 
aktörer. 4% ville ha 
stöd från BCH 
(Ballarat Community 
Health) för att skapa 
sin egen läroplan. 
12% tyckte att det 
skulle vara 
oförändrat. (vad 23% 
tyckte framgår inte) 
Faktorer som 
efterfrågas för en 
framtida 
utbildningsmodell: 
Läroplansresurser, 
lärarutbildning och 
ett 
ämnesövergripande 
synsätt var faktorer 
som efterfrågades. 
(70% var nöjda med 



 

 
 

nuvarande 
arrangemang).  
 
De hinder som lärare 
upplever: bristande 
självförtroende och 
utbildning samt att 
de känner sig 
obekväma.  
Negativa effekter 
elev-lärarrelation, 
brist på tid, 
föräldrars åsikter, 
resursbrist samt brist 
på internt stöd. 

‘We’ve got a 
lack of 
family 
values’: an 
examination 
of how 
teachers 
formulate 
and justify 
their 
approach to 
teaching sex 
and 
relationships 
education – 
Keeley 
Abbott, 
Sonja J Ellis 
& Rachel 
Abbott 
 
England 
2016 

Att undersöka 
lärares diskurser 
och attityder 
kring hur 
undervisningen i 
sex och 
samlevnad 
påverkas av 
samhällets krav 
på 
normkritisk 
tänkande. 
(Bidra till tidigare 
forskning) 

8 stycken 
högstadielär
are  
( 3st 
män/5st 
kvinnor) 

Kvalitativ metod: 
Semi 
strukturerad 
intervju  
( både 
respondenten 
och intervjuaren 
är aktiva). 
Intervjun 
spelades in och 
transkriberades 
(med hjälp av 
Jeffersonian 
transkriptionssys 
tem). 
Data analyseras 
utifrån ett 
analytiskt 
ramverk. 

På frågor rörande 
innehåll och 
tillvägagångssätt 
framkommer att de 
har 
fokus på de 
biologiska och 
hälsorelaterade 
områdena och lägger 
mindre vikt vid 
områden såsom lust, 
njutning och 
normkritiskt 
tänkande. 
De utgår från sexuell 
hälsostatistik för att 
befästa varför deras 
undervisning är 
inriktad 
på hälsoaspekter och 
avhållsamhet (STI, 
och oönskade 
graviditeter). 
Sexuell hälsostatistik, 
ungdomars 
sårbarhet (särskilt 
unga kvinnor) och 
den kontext 
ungdomarna 
befinner sig i 
används som 
argument för att 
befästa sin 
undervisning. 
 
 



 

 
 

‘They’re just 
not mature 
right now’: 
teachers’ 
complicated 
perceptions 
of gender 
and anti- 
queer 
bullying – 
Marilyn J. 
Preston 
 
USA 
2016 

Att utforska  
hur 
sexualkunskapslär
are bidrar till att 
de är en del av 
det system som 
reglerar synen på 
sexualitet och 
könstillhörighet, 
vidare att utröna 
lärares 
förhållningssätt 
till elever som 
inte tillhör 
heteronormen 
och i vissa fall 
mobbas på grund 
av att de 
ifrågasätter den 
norm som råder. 
(Studien är en del 
av ett större 
projekt) 

15 stycken 
sexualkunska
pslärare 
(undervisar 
antingen på 
mellan eller 
högstadiet) 
från sex olika 
delstater i 
USA. 
12st 
kvinnor/3st 
män 

Kvalitativ metod: 
Semi 
strukturerade 
intervjuer 
mellan 30-90 
minuter långa. 
GT (Ground 
Theory) ligger till 
grund för 
kodningsprocesse
n. 

Lärarna uttrycker en 
känsla av att de i sitt 
ledarskap har ett 
ansvar för att styra 
ungdomar i riktning 
mot ett 
”hälsosamt 
beteende”. 
Lärarnas intention 
var 
att erbjuda en 
undervisning som 
var 
”öppen” för att 
diskutera sexualitet 
och 
sex oavsett normer 
men en viss 
diskrepans 
framkommer då 
resonemangen ofta 
faller in i 
könsbestämda 
stereotyper.  
Deltagarna sade sig 
ha en 
vilja att stödja alla 
elever oavsett kön, 
sexuell läggning, 
etnicitet eller klass 
dock visade  
deras utsagor från 
intervjuerna att 
man upprätthöll 
uppfattningar och 
attityder som 
eventuellt hade 
potential att 
skada eleverna. 
De flesta lärarna sa 
sig 
ta mobbning på 
grund 
av kön och sexuell 
läggning på allvar 
men 
förnekade i många 
fall att det ens 
förekom. 

Sex 
education in 
Spain: 

Den här studien 
syftar till att ge en 
överblick över det 

Stickprovet 
omfattade 
3760 lärare 

Empirisk 
datainsamling. 
Enkätundersöknin

Resultatet från 
studien visar på 
hinder som 



 

 
 

teachers’ 
views of 
obstacles – 
José L. 
Martínez, 
Rodrigo J. 
Carcedo, 
Antonio 
Fuertes, 
Isabel 
Vicario-
Molina, 
Andrés A. 
Fernández-
Fuertes & 
Begoñja 
Orgaz 
 
Spanien 
2012 

aktuella läget för 
sex och 
samlevnadsunder
visning I Spanien, 
vidare syftar 
studien till att visa 
på de svårigheter, 
begränsningar 
och framtida 
möjligheter som 
finns kopplat till 
ämnet. 

från alla 
provinser i 
Spanien. Alla 
från 
undervisning
sgrupperna: 
3-6 åringar 
6-12 åringar 
12-16 
åringar 
16-18 
åringar 
 
1269 män 
2491 kvinnor 
Medelålder= 
42,66 
Medelvärde 
på antal 
arbetade 
år=17,1 

g och Kvantitativ 
metod: 
 
 
Den här studien 
använder 
ramverket ”Eccles 
and Roeser’s 
framework” 
(1999) 

förekommer både på 
samhälls-, skol- och 
lärarnivå. Generellt 
saknas det tillsyn av 
sex och 
samlevnadsundervis
ning i praktiken, och 
intresset för ämnet 
är skralt i många 
skolor. Det 
huvudsakliga hindret 
är det faktum att sex 
och samlevnad 
verkar som ett ämne 
i sig istället för att 
verka 
ämnesintegrerat. 
Dessutom saknas en 
lämplig utbildning 
och det finns en bred 
variation gällande 
lagstiftning om sex 
och 
samlevnadsundervis
ning i landets olika 
regioner.  
 

Policies, 
principals 
and parents: 
multilevel 
challenges 
and supports 
in teaching 
sexuality 
education – 
Marla E. 
Eisenberg, 
Nikki 
Madsen, 
Jennifer A. 
Oliphant & 
Michael 
Resnick 
 
 
USA 2012 

Syftet med den 
här studien är att 
utröna vilka 
utmaningar och 
tillgångar det  
finns kring sex 
och 
samlevnadsunder
visning på flera 
olika plan/nivåer. 

41 stycken 
sex och 
samlevnadsl
ärare.  
(mellan- och 
högstadielär
are) 
Uppdelade i 
sju stycken 
fokusgruppe
r.  
Det fanns en 
stor 
variation i 
antalet 
undervisade 
år. Lärare 
från tätorts-, 
förorts- och 
små 
byskolor, 
samt lärare 
från stora 
och små 
skolor, från 

En kvalitativ 
metod. 
Datainsamling via 
inspelad intervju. 
 
 

Resultatet visar att 
då det kommer till 
undervisning i sex 
och samlevnad finns 
det utmaningar och 
tillgångar på flera 
olika plan i 
samhället. De plan 
som pekas ut är det, 
personliga, det 
mellanmänskliga, det 
organisatoriska och 
det 
samhällsövergipande
. På det 
mellanmänskliga 
planet pekades 
interaktionen med 
vårdnadshavare ut 
både som en tillgång 
och en utmaning. 
Vårdnadshavare 
hade även påverkan 
på det 
organisatoriska 



 

 
 

allmän- och 
privatskolor. 
Alla 
deltagare 
undervisade 
för tillfället i 
sex och 
samlevnad. 
 

planet, både på gott 
och ont. Tid, 
ekonomiska resurser 
och tillgång till 
fortbildning var 
utmaningar som 
framkom på det 
organisatoriska 
planet. Lärarna 
upplevde också att 
det finns svårigheter 
pga elevernas olika 
etniska och 
kulturella bakgrund 
samt deras 
varierande nivå av 
fysisk och 
känslomässig 
mognad. Politisk 
styrning kan vara 
både en tillgång och 
en nackdel, fokus 
läggs på andra stora 
ämnen. Det finns 
stora utmaningar 
kring ungas påverkan 
av media och sociala 
attityder kring 
sexualitet. 
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