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Förord 

 

Först och främst vill vi tacka de tillmötesgående och öppenhjärtiga rektorer som ställt upp på 

att bli intervjuade, utan deras medverkan hade denna uppsats inte blivit till. Vi vill också rikta 

ett tack till våra handledare, Jette Trolle-Schultz Jensen och Ole Olsson som har stöttat och 

guidat oss under arbetets gång. Ytterligare ett tack till våra nära och kära som har uppmuntrat 

och stöttat oss under denna tid.  

 

Vi har delat upp vissa av arbetsuppgifterna i uppsatsen. Greta har haft huvudansvar för 

inledning och relevant forskning och Linda har haft huvudansvar för teori- och 

metodavsnittet. Anledningen till att vi har valt att göra så är att vi haft begränsat med tid och 

mycket litteratur att fördjupa oss i. Vår förhoppning är att detta arbetssätt ska ge ett bättre 

slutresultat. Vi har dock alltid läst och bearbetat varandras textmaterial innan den slutgiltiga 

versionen infogats i uppsatsen. Övriga avsnitt i uppsatsen såsom syfte, intervjuguide, resultat, 

analys och diskussion har vi bearbetat och skrivit tillsammans. Linda har dock skrivit 

merparten av texten i analysdelen. Greta intervjuade rektorerna medan Linda medverkade 

som stöd och skötte det tekniska. Därefter transkriberade Linda de fyra intervjuerna. 



  

Sammanfattning 

 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, står det att rektorn har, när det gäller 

gymnasieskolan, ett särskilt ansvar för att elever ska få kunskaper om sex och samlevnad samt 

att kunskapsområden ska samordnas, inkludera flera ämnen och utgöra en helhet för eleven. 

Enligt skollagen ska alla elever ha rätt till en likvärdig utbildning. Om inga tydliga mål ställs 

upp av skolledaren och ingen samordning finns för sex- och samlevnadsundervisningen så 

finns det en risk att inte alla elever får ta del av den. Den avgörande faktorn för hur och om 

undervisningen i sex och samlevnad sköts, är hur väl rektorn tar sitt ansvar, styr och 

samordnar det hela. 

 

Uppsatsen handlar om hur olika gymnasierektorer talar kring och tolkar sitt speciella ansvar 

för sex- och samlevnadsundervisningen samt hur de har konkretiserat sitt ansvar. För att 

undersöka det har vi valt att göra en kvalitativ studie där vi har intervjuat rektorerna. Vi är i 

uppsatsen inspirerade av diskursanalys och hermeneutik. Rektorernas tolkningar har format 

olika diskurser som vi i undersökningen kommer att jämföra med varandra och med 

skolverkets rapport nr 180. Intervjuerna har transkriberats till text och analysen av texten har 

pendlat mellan del och helhet för att på så sätt få en större förståelse för hur rektorerna talar 

kring sitt speciella ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen. 

 

De fyra rektorernas tolkningar har format två olika diskurser. Den ena kännetecknas av, i det 

närmaste obetydlig, utbud av sex och samlevnad. Inga måldokument finns nedskrivna och 

ingen styrning finns från rektorerna. Den andra diskursen kännetecknas av att rektorerna utför 

en viss styrning mot lärare eller elevhälsopersonal samt att de har en viss medvetenhet om sitt 

ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen. Det finns inga måldokument nedskrivna för 

undervisningen. Kunskapsområdet sex och samlevnad riktar sig mot både samlevnadsområdet 

och det biologiska området. Framför allt sker arbetet i projektform och med temadagar. De 

här två diskurserna har även jämförts med skolverkets rapport nr 180.  

 
 
 
Nyckelord: Rektorer, sex och samlevnad, diskurs, hermeneutik, Lpf 94 
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Inledning  

 

Under vår utbildning till gymnasielärare i biologi respektive naturkunskap på 

lärarprogrammet vid Högskola i Halmstad har vi fått en kort introduktion i skolämnet sex och 

samlevnad. I biologistudierna på lärarprogrammet ingår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) 

bestående av praktik ute på skolor, seminarier med anknytning till praktiken och även olika 

uppgifter i samband med den. En av uppgifterna under VFU- perioden, i kursen Biologi 1-30 

hp, var att ta reda på hur VFU-skolan eller VFU- handledare hanterar skolämnet sex och 

samlevnad. Dessutom har en av oss vid två lektionstillfällen fått direktiv och handledning av 

VFU-läraren på högskolan om hur man kan arbeta med sex och samlevnad, riktad mot 

grundskolans senare år.  

 

Som blivande gymnasielärare är vi intresserande av hur sex- och samlevnadsundervisningens 

är upplagd och av hur den organiseras på gymnasiet. Den här uppsatsen handlar om hur 

gymnasierektorer uttrycker sig kring sitt ansvar för att ge upplysning och kunskap om sex och 

samlevnad, samt hur de har realiserat ansvaret på sin skola (syfte s. 19) . Enligt läroplanen för 

de frivilliga skolformerna, Lpf 94, som bland annat styr gymnasiets verksamhet, framkommer 

följande. 

 

Rektorn har när det gäller gymnasieskolan… ett särskilt ansvar för 

att/…/  

• eleverna får kunskaper om sex och samlevnad /…/  

 (Skolverket, 1994, Lpf 94, s. 17) 

 

 

 I Lpf 94 finns inga tydliga riktlinjer för hur denna undervisning ska bedrivas och genomföras. 

 

I vissa kurser på gymnasiet, som bland annat barn- och fritidsprogrammet, 

omvårdnadsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet, ingår undervisning om sex och 

samlevnad. I några av kärnämnenas kursplaner är det tänkbart att tolka in sex och samlevnad, 

men för övrigt saknas det vägledning och mål för undervisningen i styrdokumenten. Frånvaro 

av styrning i läroplanen ger rektorn ett stort tolknings- och handlingsutrymme och det kan 

leda till stor variation på undervisningen. (Skolverket, 1999) 
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I Skolverket (2001) framhålls att denna valfrihet kan vara både positiv eller negativ. Beroende 

på hur den hanteras kan det antingen vara till fördel eller nackdel för eleverna. Fördel 

eftersom det finns möjlighet att anpassa undervisningen efter elevernas behov och önskningar. 

Nackdel då det inte finns några tydliga mål om vad som ska uppnås och vilket uppdrag som 

skolan har. Uppdraget blir diffust och otydligt. (Skolverket, 2001) 

 

Enligt skollagen ska alla elever ha rätt till en likvärdig utbildning. Om skolledaren inte sätter 

upp tydliga mål, och samordnar sex- och samlevnadsundervisningen, finns det en risk att den 

inte kommer alla elever till godo. Innehåll, kvalitet och perspektiv kommer att bero på hur 

läraren lägger upp undervisningen och vilka områden som läraren prioriterar. (Skolverket, 

1999) 

 

Vi har valt att inrikta oss på att undersöka och belysa hur rektorer uttrycker sig runt sitt ansvar 

för sex- och samlevnadsundervisningen samt hur undervisningen ser ut på de olika valda 

gymnasieskolorna. När vi hade valt inriktningen för examensarbetet om sex- och 

samlevnadsundervisningen på gymnasiet fanns det en del uppsatser skrivna om skolämnet, 

dels ur ett elevperspektiv och dels ur ett lärarperspektiv. Men ingen uppsats kunde hittas som 

hade riktat fokus mot den som har ansvaret för sex- och samlevnadsundervisningen - rektorn. 

 

Bakgrund 

I det här avsnittet belyser vi först sexualupplysningens framväxt i Sverige ur ett historiskt 

perspektiv avseende de delar som har anknytning till läraren och skolans värld och därefter 

följer en genomgång av hur den obligatoriska sex- och samlevnadsundervisningen kom att bli 

skolans ansvar. Slutligen belyses hur rektorns roll har förändrats från att vara en statlig 

tjänsteman till pedagogisk ledare. 

 

Historiskt perspektiv på sexualupplysning. 

Upplysning om sex har alltid förekommit i någon form. Den har förmedlats på olika sätt dels 

genom muntlig tradition, i konstnärlig form eller i skrift. Däremot så har det förekommit olika 

attityder till information om sex och sexualitet under historiens lopp. På 1700-talet, under 

upplysningstiden, fanns det en öppen, fri och bejakande syn på människors sexualitet.  

Fortplantning och sex var en befallning från Gud och sågs som något positivt och gott. Carl 

von Linné beskriver på ett frispråkigt sätt och i målande ordalag under en föreläsning, för sina 
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läkarstudenter, om hur ett samlag mellan man och kvinna går till. Under 1800-talet kom 

sexualiteten att omgärdas av regler och det fanns en sträng syn på sexuella aktiviteter. Det var 

allmänt accepterat att onani var en osund vana som måste bekämpas. (Centerwall, 2005a) 

  

Foucault (2002) visar att lärare blev engagerade i att få stopp på onanin, som de betraktade 

som en farsot, som de unga ägnade sig åt. Centervall (2005a) påpekar att det började ställas 

krav på sexualupplysning eftersom man på den tiden trodde att masturbation orsakade många 

allvarliga sjukdomar hos unga människor. (Foucault, 2002, Centervall, 2005a) 

 

För att hindra barn och unga från att onanera, rekommenderade man 

övervakning, gymnastik, fosterlandskärlek, och religiositet, men ”kroppsaga” 

var inte att rekommendera.  Man borde heller inte tala allmänt om onani, för att 

inte väcka den björn som sover, men spåra upp unga som kunde misstänkas 

onanera. Man kan säga att även detta var sexualupplysning. Lärare, läkare, 

präster och föräldrar engagerades i kampen mot onani. (Centerwall, 2005a s.28) 

 

På 1890-talet började den kvinnliga gynekologen och feministen Karolina Widerström att 

utbilda lärarinnor i sexualhygien (Levin, 1997). I början av 1900-talet fick eleverna på 

Stockholms högre flickskola vara med om den första organiserade sexualundervisningen, den 

leddes av Karolina Widerström. Innehållet i den fokuserade på fakta och på kunskap om 

kroppsutveckling och pubertet. Det centrala var fortplantning, inte lust eller njutning, och 

avhållsamhet stod för det moraliska förhållningssättet. Samtidigt som det fanns ett behov av 

att upplysa fanns det också en rädsla för att upplysningen skulle väcka de ungas sexualdrift. 

(Centerwall, 2005a) 

 

Under 1920-talet skedde en förändring i inställningen till sexualiteten, då blev det allmänt 

accepterat att ha sex enbart för njutnings skull. En ökad mängd med sociala problem 

uppmärksammades under samma tid. Ett bekymmer var spridningen av könssjukdomar, som 

diskuterades och utreddes relativt genomgripande. För att förhindra spridning av dessa 

sjukdomar höjdes krav på att skolan skulle ta ansvar för sexualundervisning. 

Skolöverstyrelsen uppmärksammade år 1925 behovet av en skrift om sexualfrågor och 

hygien. Men tiden var ännu inte inne för obligatorisk sexualundervisning i skolan. 

(Skolverket, 1999)  
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Ett ökat samhälleligt tryck för att införa sexualundervisning i skolan kom från RFSU 

(Riksförbundet för sexuell upplysning), politiker, enskilda individer och kvinnoförbund. 

Bristande kunskap om sexualitet som orsakade problem i form av könssjukdomar, oönskade 

graviditeter och illegala aborter godtogs inte längre. Det fanns för övrigt också skolböcker 

som ingående tog upp ämnet sexualkunskap. (Centerwall, 2005a)   

 

Alla var inte lika positivt inställda till att skolan skulle ansvara för sexualundervisningen. 

Motståndet kom främst från kyrkan, en del föräldrar och andra människor som oroade sig för 

hur undervisningen skulle påverka de ungas sinnen. Det fanns dessutom ett känslomässigt 

motstånd mot att informera barnen om detta ämne eftersom de unga kunde få inblick i sina 

föräldrars sexualliv. ( Bygdeman & Lindahl, 1994) 

 

1942 års handledning 

1942, kom en kungörelse från Kungl. Maj:t som uppmanade till att sexualundervisning skulle 

ingå i folkskolans naturkunnighet och hembyggdsundervisning. Senare samma år, efter 

Kungl. Maj:ts beslut, kom den första lärarhandledningen för folkskolans sexualundervisning. 

Undervisningens fokus låg på hälsa och reproduktion.(Centerwall, 2005a)  

 

I Gustavsson Lundberg (2007) framkommer det också att sexualundervisningen var 

faktacentrerad, normativ och byggd på en kristen värdegrund med fokus på sexuell 

avhållsamhet före äktenskapet. Enligt Bygdeman och Lindahl, (1994) föll detta väl ut och 

många rektorer och folkskolelärare stödde idéerna med sexualundervisning. (Gustavsson 

Lundberg, 2007, Bygdeman & Lindahl, 1994) 

 

Obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning i skolan.  

1955 var Sverige först i världen med att införa obligatorisk sexualundervisning i skolan. 

(Centervall, 2005b) 

 

Intentionen i statliga dokument som rör skolan utgår med självklarhet från att 

skolans sexualupplysning i sig leder till goda handlingar och ansvarsfulla 

medborgare. Innehållet i och formen för denna upplysning har däremot växlat 

över tid. (Skolverket, 1999 s.54)  
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1956 års handledning 

Året efter att den obligatoriska sexualundervisningen infördes, kom en ny handledning från 

Kungl. Skolöverstyrelsen . I den underströks det att det främsta skälet till att skolan skulle 

ansvara för undervisningen berodde på att barnens föräldrar inte ansågs vara tillräckligt 

kvalificerade för att utföra denna uppgift.  Andra orsaker framhölls också, såsom olika 

förutsättningar, bristfälliga kunskaper hos föräldrarna och generationsklyftan mellan de unga 

och föräldrarna. Syftet med handledningen var att ge unga människor kunskap, och förutom 

detta att fostra dem så att de skulle kunna ta förståndiga beslut för att skydda sig mot 

sexualitetens negativa sidor. Lärarna fick rollen som fostrare. Handledningen framhöll att 

skolan förespråkade sexuell avhållsamhet under ungdomsåren.  Lärarna fick mycket utförlig 

och noggrann vägledning om vad som skulle sägas och tas upp på lektionerna. Handledningen 

hade ett problematiserande perspektiv på sexualiteten. (Centerwall, 2005b) 

 

Målet var att få ungdomarna att leva ett sunt och gott liv, och detta kunde uppnås med 

information om rätta värderingar och rätt kunskap. (Gustavsson Lundberg, 2007) 

 

1977 års handledning 

1977 års handledning kom inte att kallas en handledning i sexualundervisning utan beskrivs 

som en handledning i samlevnadsundervisning för att visa på ett nytt bredare perspektiv. En 

skillnad mot tidigare års handledningar var att skolan inte skulle moralisera kring olika 

företeelser och sätt att leva. Inställningen var ” frihet under ansvar”. Handledningen var mer 

verklighetsskildrande än tidigare handledningar och hade anpassats efter ungdomars 

levnadsförhållande. Sexuella relationer mellan unga accepterades. Syftet med handledningen 

var att stärka ungas förmåga att ta ansvar, skydda sig och att stödja elever och ungdomar i 

deras utveckling.  Läraren skulle förhålla sig objektiv och inte ta ställning i olika frågor. 

Statistik och fakta blev viktiga beståndsdelar i undervisningen.(Centerwall, 2005b) 

 

 Bygdeman & Lindahl (1994) tar upp en betydelsefull utgångspunkt i handledningen, som 

lärarna skulle ta hänsyn till i sin undervisning, att den sexuella debutåldern varierar mycket. 

Ingen skulle känna sig pressad till att ha sexuella relationer. Både de sexuellt erfarna eleverna 

och de av eleverna som inte hade haft några sexuella relationer skulle alltså känna sig 

respekterade och bekväma med undervisningen. Handledningen gav också tydliga anvisningar 

till lärarna om arbetssätt och innehåll i undervisningen. (Bygdeman & Lindahl, 1994) 
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Skolverket (1999) konstaterar att det då endast fanns en liten möjlighet för skolorna att 

anpassa undervisningen efter elevernas behov. Gustavsson Lundberg (2007) sammanfattar att 

målet med handledningen är att skolan ska bidra till en öppen och fördomsfri inställning till 

ungdomars syn på sex- och samlevnadsfrågor. (Skolverket, 1999, Gustavsson Lundberg, 

2007) 

 

Referensmaterialet ”Kärlek känns! Förstår du”, 1995 - Den aktuella ”handledningen” 

De senaste läroplanerna kom 1994. Lpo 94 - läroplanen för den obligatoriska skolan och Lpf 

94  - läroplanen för de frivilliga skolformerna där gymnasiet ingår. Enligt Lpf 94 har rektorn 

ett särskilt ansvar för att eleverna får kunskaper om sex och samlevnad. Men den ger ingen 

information om vilka områden inom sex och samlevnad som ska tas upp, och den säger inte 

heller något om upplägget eller utformning på undervisningen. 

 

Enligt Centerwall, (1995) är sedan många år sex- och samlevnadsfrågor accepterade som ett 

nödvändigt kunskapsområde i skolan, som både kan och bör integreras i flera olika 

skolämnen. Det uppstod ett behov av att få vägledning för hur sex - och 

samlevnadsundervisningen skulle utformas i enlighet med den nya läroplanen. 1995 kom det 

därför en vägledning till rektorer och lärare i form av ett referensmaterial från Skolverket, 

som tagits fram på uppdrag av regeringen. Referensmaterialet är ingen läraranvisning och ska 

inte styra undervisningen som tidigare handledningar gjort, utan det ska fungera som en 

inspirationskälla.  Boken heter ”Kärlek känns! Förstår du” och är författad av Erik 

Centerwall. En huvudtes i materialet, som också återfinns i den förra handledningen, är att 

både de sexuellt erfarna eleverna och de av eleverna som inte har haft några sexuella 

relationer ska känna sig respekterade och bekväma med undervisningen. En skillnad från 

1977 års handledning jämfört med dagens referensmaterial, är att fokus har skiftat från 

information till dialog. Materialet vill stimulera till diskussioner och samtal om betydelsefylla 

ämnen som sexualitet, kärlek, familj och samhörighet. Samtalet är i centrum i framställningen 

eftersom det har visat sig vara den bästa pedagogiska modellen för en framgångsrik sex- och 

samlevnadsundervisning. Eleverna behöver utgå från sina egna erfarenheter och tankar om 

dessa ämnen för att känna att undervisningen är engagerande och betydelsefull. (Centerwall 

1995) 

 

I det nya referensmaterialet är individen och varje elevs utveckling i fokus. Målet med sex 

och samlevnadsundervisningen är att stödja varje enskild elevs utveckling till en egen individ, 
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som kan fatta egna välgrundade beslut utifrån sitt eget etiska ställningstagande.(Centerwall 

2005b) 

 

Samtidigt har perspektivet på undervisningen förändrats från läraren till eleven. Det har 

bidragit till att lärarens roll också har ändrats. Förr var läraren experten som satt inne med all 

kunskap och alla svar och som skulle förmedla det till eleverna. I den nya handledningen får 

läraren rollen som en samtalspartner där elevernas egna erfarenheter är utgångspunkten för 

dialogen. (Gustavsson Lundberg, 2007) 

 

Rektors roll  

Skolverket (1998) beskriver den organisatoriska förändring som skedde i skolan 1991. Skolan 

var statligt styrd fram till år 1991 och rektorn fungerade som en statlig tjänsteman, som skulle 

känna till skolans grundläggande bestämmelser och kunna tyda och tolka dessa.  Han/hon 

hade inte någon tydlig chefsställning över lärarna, som hade stor självbestämmanderätt i 

förhållande till rektorn.(Skolverket, 1998) 

 

Skolverket (2001) beskriver att rektorns arbetsuppgifter främst var administrativa och 

byråkratiska. När skolan decentraliserades och ansvaret för den flyttades från staten till 

kommunerna, kom också rektors uppdrag att förändras och formen för rektorsfunktionen att 

regleras. Rektorn blev en kommunalt anställd tjänsteman. Rektorns roll och arbetsuppgifter 

kom att påverkas ytterligare, när de senaste läroplanerna infördes år 1994. Då förändrades 

rektorsrollen på ett genomgripande sätt. Rektorn fick en helt ny funktion i den ”nya” skolan 

som, - pedagogisk ledare. Rollen att vara pedagogisk ledare innebär ett nytt chefskap, att leda 

skolan, lärarna och undervisningen enligt målen i läroplanen. (Skolverket, 2001)  

 

Augustinsson & Brynolf (2009) visar att staten inte helt har släppt kontrollen över skolan, 

utan att den fortfarande har juridisk myndighet att styra den och rektorn, genom förordningar, 

lagar och regler. Läroplanen för de frivilliga skolformerna - Lpf 94 är ett av de nationella 

styrdokument som, regering och riksdag, styr den kommunala gymnasieskolan. Rektorn har 

alltså två uppdragsgivare, ett dubbelt huvudmannaskap, det vill säga under både stat och 

kommun. Det har lett till en mer komplex styrning av rektorns förpliktelser. 

Gymnasierektorns uppdrag skildras relativt detaljerat i Lpf 94. Dessutom måste rektorn också 

förhålla till kursplaner, programmål, betygskriterier och timplaner som påverkar 

arbetsuppdraget i skolan. Verksamheten berörs också av statliga lagar och dokument av 
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allmän karaktär, kommunala bestämmelser och fackliga avtal. (Augustinsson & Brynolf, 

2009) 

 

Styrningen av skolan sker genom olika påbud som lagar, förordningar och 

rekommendationer. Det finns troligen ingen annan chefsgrupp som har så många 

faktorer att förhålla sig till som omvärlden håller rektor ansvarig för. 

(Augustinsson & Brynolfsson, 2009 s.169) 

 

Enligt Skolverket (2000) framställs rektorns arbetsområden, inom både svensk och 

internationell forskning, som ett tredelat uppdrag, Skolverket (1998) beskriver uppgifterna 

som administrativa, organisatoriska och pedagogiska. Scherp (1998) beskriver rektorns 

verksamhet på ett snarlikt sätt, skolledare som antingen är inriktade på att skapa goda 

relationer till personalen, fokusera på det administrativa och organisera, eller på att realisera 

pedagogiska idéer. Olika rektorer prioriterar olika arbetsområden.(Skolverket, 2000, 1998, 

Sherp, 1998) 

 

Mårdén (1996) redogör, i Rektorers tänkande. En kritisk betraktelse av skolledarskap, för 

rektorers egen uppfattning om vilka åtaganden som ingår i skolledarskapet. Rektorerna som 

ingick i studien menar att deras huvuduppgifter är att utöva makt, att operationalisera målen, 

att effektivisera skolan samt att vara medveten, framsynt och anpassningsbar i den 

förändringsbenägna skolmiljön. Rektorer genomför och slutför de olika arbetsuppgifterna, 

genom att agera, ibland som ledare för verksamheten, eller i en stödjande funktion för sin 

personal. (Mårdén, 1996) 

 

Rektors pedagogiska uppdrag har hamnat i fokus under de senaste åren, även om rektor också 

har ansvar för de administrativa och organisatoriska delarna av sina arbetsuppgifter. Att vara 

pedagogisk ledare innebär att ha ansvar för att utveckla skolans verksamhet samt att vara chef 

över skolans personal och ha ansvar över dess budget.(Augustinsson & Brynolf, 2009)  

 

Rapp (2009) menar att det pedagogiska ledarskapet i skolan, kräver att rektor måste vara väl 

insatt i skolans styrdokument, känna till målen i dem och på ett handlingskraftigt sätt leda 

skolan och personal så att eleverna når de nationellt uppsatta målen. För att nå dit krävs det ett 

nära ledarskap av rektorn, vilket innebär att rektorn har god kommunikation, nära samarbete 
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och god kontakt med skolans personal.  Detta kan ge rektorn bra förutsättningar för att styra 

verksamhet på den egna skolan. (Rapp, 2009) 

 

Ett pedagogiskt ledarskap innebär sammanfattningsvis att rektor ska påverka sin 

personal att utveckla sin undervisning genom att inte bara stödja, stimulera, 

entusiasmera utan också korrigera lärarna, för att nå de mål och följa de riktlinjer 

som styr skola. (Augustinsson & Brynolf, s.178) 

 

Ytterligare ett viktigt moment i det pedagogiska ledarskapet, och som är rektors ansvar, är att 

följa upp och utvärdera skolans och elevernas resultat. (Rapp, 2009) 

 

Skolverket (1998, 2001) föreslår att rektorn ska delegera en del av det administrativa och 

pedagogiska ledningsansvaret, för att i stället fokusera på att styra, dra upp riktlinjer och 

prioritera. Rektorn bör styra, genom att utvärdera och följa upp skolans verksamhet samt 

genom kompetensutveckling av personalen. Rektorn bör för övrigt sätta fokus på taktiska 

frågor samt vidareutveckling och kvalitetsutveckling av verksamheten. (Skolverket 1998, 

2001) 

 

 

 

Relevant forskning 

 

Det finns inte mycket forskning som behandlar rektors ansvar för undervisningen om sex och 

samlevnad i den svenska gymnasieskolan. Två skrivelser från Skolverket, om ämnet, 

presenteras samt en del forskning om skolans betydelse för sex- och samlevnadsupplysning. 

Forskning om rektors nya roll, uppdrag och ansvar i dagens skola enligt läroplanen Lpf 94 

kommer också att belysas. 

 

Skolan och undervisning om sex och samlevnad 

Det finns många forum där unga kan skaffa sig information om sex och samlevnad. Enligt 

Forsberg (2000) är skolans ställning tämligen stark som informationskälla, men den 

konkurrerar om uppmärksamheten med en mängd andra aktörer. Ungdomarna själva anser att 

de främst får information från tidningar, skolan och andra medier. En del elever, framförallt i  
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vissa mångkulturella skolor, anser att de får mest information från tv-program och från 

pornografiskt material. (Forsberg, 2000)  

 

I ungdomar och sexualitet – en kunskapsöversikt år 2000 tar Forsberg (2000) upp två exempel 

på forskning som visar varifrån ungdomar själva anser att de får kunskap om sexualitet ifrån.  

På uppdrag av Lafa (Landstinget förebygger aids, Stockholm) genomfördes i Sverige en 

enkätundersökning bland 4 559 ungdomarna, som var mellan 16 och 25 år. Resultatet av 

undersökningen publicerades i artikeln, Skolan bäst på information om sex, i tidskriften Insikt 

nr 2, 1999 (Lafa, Stockholms läns landsting.) Den visade att så många som 67 % av de 

tillfrågade ansåg att de framför allt fått kunskap om preventivmedel, STD (sexuellt 

överförbara sjukdomar) och sexualitet i skolan. Dessutom tyckte 33 % av dem att de fick den 

bästa informationen i skolan. 1999 gjordes en studie vid Uppsala universitet, Ungdomars syn 

på gymnasieungdomars sexualvanor ett tioårsperspektiv. Den undersökningen visade på 

andra resultat. Skolan och lärarna hamnade först på tredje plats vad gäller att bäst förmedla 

kunskap om sexualitet. (Forsberg, 2000) 

 

Enligt Mattson i (Forsberg, 2000) har den svenska skolans undervisning, om sex och 

samlevnad, länge haft en stabil ställning.  (Forsberg, 2000) 

  

Information om sex och samlevnad är ett stort och tidlöst behov och intresse hos ungdomar. I 

skolan kan ungdomar få möjlighet att fylla detta behov. Om kravet inte tillgodoses där 

kommer de att söka kunskap på andra ställen. Forsberg (Forsberg, 2000) påstår att skolans 

position är utsatt för konkurrens och att dess tidigare stabila ställning som informationskälla 

inte längre är självklar. (Forsberg, 2000) 

 

Vid sidan av skolan spelar olika medier stor roll som informationskälla och får, 

liksom sannolikt pornografin, en relativt sett större roll i de områden där skolan 

inte prioriterar arbetet med sexualitet och samlevnad (Forsberg 2000 s. 27). 

 

Även Centerwall (1995) framhåller att skolan har en viktig uppgift att fylla i sex- och 

samlevnadsundervisning. Den är ett bra komplement till den information om sex och 

samlevnad som eleverna får hemifrån. (Centerwall, 1995) 

I Nationella kvalitetsgranskningar 1999 beskriver Skolverket (1999) gymnasieelevers 

inställning till sex och samlevnadsundervisning. Undervisningen får inte bli för lik den som 
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de fått på grundskolan, eftersom de då tappar intresset. De anser att de redan har fått 

tillräckligt med kunskap och information, och vill inte höra samma sak igen. Det gäller i 

stället att ge gymnasieeleverna möjlighet att fördomsfritt bearbeta, diskutera och samtala om 

de fakta och den information som de har. En stor del av eleverna på gymnasiet uppskattar inte 

s.k. värderingsövningar. De tycker att det blir för mycket lek i undervisningen och kände sig 

inte tagna på allvar utan kände sig förbarnsligade. Istället önskade de ha seriösa och vuxna 

samtal. (Skolverket, 1999) 

 

Behovet att få stöd i sitt växande, att få reflektera över identitet, sexualitet, 

kärlek, jämställdhet – det är tidlöst. Det nya i dagens samhälle är bland annat 

det stora utbudet av information via tidningar, TV, videos, Internet etc. Skolan 

har här en viktig uppgift som en arena för reflektion och fördjupade samtal om 

dessa bilder för att eleverna ska få redskap till egna ställningstaganden 

(Skolverket, 1999 s.98). 

 

Lärare kan utgå från böcker, tidningsartiklar, insändare, annat material och elevernas egna 

erfarenheter, för att få inspiration till intressanta diskussioner och samtal. (Skolverket, 1999) 

 

Skolverkets kvalitetsgranskning 1999 

På regeringens uppdrag granskade Skolverket kvaliteten på tre kunskapsområden där rektor 

har ett särskilt ansvar för att dessa genomförs i ämnesövergripande teman, införlivas i andra 

skolämnen eller realiseras på annat sätt. Granskningen resulterade i en rapport, Skolverket 

(1999) Nationella kvalitetsgranskningar1999 – Skolverkets rapport nr 180. De granskade 

kunskapsområdena är sex- och samlevnadsundervisningen, undervisning om alkohol, tobak 

och andra droger samt arbetet mot kränkande behandling och mobbing. I detta sammanhang, 

tas bara undervisningen om sex och samlevnad med. Utbildningsinspektörerna granskade 

kvaliteten på skolverksamheten på både kommunala och fristående skolor och i olika 

skolverksamheter som fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, gymnasiet och 

gymnasiesärskolan. Totalt granskades 83 skolor i 20 kommuner, varav 29 stycken 

gymnasieskolor. Inspektörerna intervjuade både ansvarig personal och elever på skolorna. 

Intervjuer, iakttagelser och relevant dokumentation från respektive skola ligger till grund för 

den analys och de slutsatser som rapporterna innehåller. Materialet utvärderades ur fyra 

perspektiv och kvaliteten på undervisningen har bestämts utifrån dessa kriterier. Det första är 

jämställdhetsperspektivet där jämställdheten kopplades till om pojkar och flickor 
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uppmärksammas på olika sätt, till den lärande miljön samt till identitet och sexualitet. Det 

andra som granskades var om skolan lade tonvikten vid ett risk-/sjukdoms eller 

hälsofrämjande perspektiv. Om undervisningen varnar för sjukdomar och risker eller om den 

stöttar det som är bra. Det tredje var elev/vuxen perspektivet där det undersöktes hur mycket 

inflytandet eleverna hade på undervisningen. Är det eleverna eller lärarens erfarenheter, 

frågor och tankar som styr undervisningen? Till sist granskades synen på lärande. En fråga är 

om eleverna blev informerade av läraren eller om det fanns möjlighet till egna tankar, 

synpunkter, samtal och reflektion om dessa frågor. (Skolverket, 1999) 

 

Enligt Nilsson (2005) tillkom också senare ett styrningsperspektiv som en central del av 

granskningen. Där skolornas styrning, dokumentation, mål, kompetensutveckling, 

samordning, utvärdering och uppföljning av undervisningen i sex och samlevnad bedömdes. 

(Nilsson 2005)         

                                                    

Skolverket (1999) beskriver att, hur väl skolorna uppfyllde dessa kriterier låg senare till grund 

för hur skolorna betygsattes beträffande undervisning om sex och samlevnad. Skolorna 

bedömdes på kvaliteten och tillgången på undervisning och delades in i tre kategorier. Grupp 

1, 2 och 3 (se s. 15). (Skolverket 1999) 

 

Sammanfattningsvis finns det en mycket stor variation på undervisningen om sex och 

samlevnad både mellan skolor och inom varje enskild skola. Det leder till att eleverna inte har 

samma möjligheter att skaffa sig kunskaper inom ämnet. Bara ett fåtal skolor har lokalt 

nedskrivna mål för undervisningen. Undervisningen samordnas inte och det finns inte heller 

någon dokumentation över vad som är gjort inom området. Av de undersökta skolorna på 

gymnasiet är det bara sex av skolorna som har obligatoriska kurser för alla.  Den avgörande 

faktorn för hur och om undervisningen sköts, är hur väl rektorn tar sitt ansvar, styr och 

samordnar det hela. (Skolverket, 1999) 

 

I Genusperspektiv i skolan – om kön, kärlek och makt skriver Gustavsson Lundberg (2007) att 

både utredarna och de intervjuade framhöll att den bästa sex- och samlevnadsundervisningen 

bygger på att ge eleverna möjlighet att samtala, diskutera och reflektera över egna och andras 

erfarenheter och åsikter. (Gustavsson Lundberg, 2007) 

Sex år efter kvalitetsgranskningen 1999, inför publiceringen av boken Hela livet - 50 år med 

sex – och samlevnadsundervisning, gjordes en uppföljning av Agneta Nilsson. Hon är en av 
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författarna till boken och även skribent till sex- och samlevnadsrapporten i Skolverkets 

kvalitetsgranskning 1999. Hon arbetar dessutom som undervisningsråd vid Myndigheten för 

skolutveckling. För att se vad som hade hänt på dessa år valdes 10 grundskolor och 10 

gymnasieskolor, som hade ingått i kvalitetsgranskningen. Skolor från de tre 

bedömningsgrupperna fanns representerade. Rektorerna på respektive skola intervjuades för 

att få vetskap om hur de uttryckte sig kring undervisningen. Skolornas undervisning i sex och 

samlevnad värderades därefter av Agneta Nilsson och av rektorn på respektive skola, efter 

samma kriterier som vid kvalitetsgranskningen 1999, för att bedöma kvaliteten på 

undervisningen och för att kunna avgöra till vilken av de tre grupperna skolan klassificerade 

sig. Uppföljningen presenterade en komplex bild med både positiva och negativa resultat. 

Kvalitetsgranskningen har haft betydelse och påverkat inställningen hos en del skolledare. 

Den största förändringen har skett vid de skolor där rektorn har tagit itu med en svag styrning 

av sex- och samlevnadsundervisningen.  En del rektorer har startat en process för att uppnå 

högre kvalitet i undervisningen. I utvecklingsarbetet har de har haft nytta av de konkreta råd 

som framkom i kvalitetsgranskningen. På andra skolor har utvecklingen stått stilla och inte 

mycket har hänt. Flera av skolorna i grupp 3 är kvar där, vilket Nilsson anser tyder på ett 

bristande engagemang från rektor att uppmärksamma ungdomars behov av att samtala om och 

reflektera över sex- och samlevnadsfrågor. Rektorn har prioriterat andra områden i dessa 

skolor. Ytterligare så har en del skolor tappat i position och halkat ned får en högre grupp till 

en lägre. Ekonomiska skäl och byte av rektor på skolan har varit bidragande orsaker enligt 

skolledarna. (Nilsson, 2005)  

 

Till rektor - en skrift från skolverket om kvalitetsgranskningen 

Två år efter kvalitetsgranskningen 1999, kom skriften Till rektor – ”min uppgift är att knyta 

ihop det” från Skolverket (2001). Materialet är i första hand avsett för rektorer och är en 

sammanfattning av kvalitetsgranskningens viktigaste resultat. Syftet var att belysa den 

dåvarande situationen inom de kvalitetsgranskade områdena i den svenska skolan. De 

tänkvärda slutsatser som kom fram i kvalitetsgranskningens rapport presenteras, och i 

skrivelsen ges det också goda råd om hur skolan ska kunna vidareutveckla 

undervisningsområdet sex och samlevnad.  Skolverkets förhoppning är att det kommer att 

leda till skolutveckling, med ett väl genomtänkt, långsiktigt och kontinuerligt arbete kring 

dessa frågor, och inte bara enstaka punktinsatser. Dessutom tar skrivelsen upp kriterier och 

perspektiv som kännetecknar en sex- och samlevnadsundervisning av god kvalitet. En 



 

 14 

avgörande faktor, för att alla elever ska få tillgång till en omfattande och varierad 

undervisning i sex och samlevnad, är hur väl rektor tar ansvar för att styra och organisera den. 

Kvaliteten och tillgången på undervisning om sex och samlevnad är alltså beroende av 

rektorns agerande. En av de viktigaste slutsatserna i kvalitetsgranskningen och dessutom en 

av anledningarna till att denna skrivelse till rektor gavs ut, är att göra rektor medveten om 

detta förhållande. En av rektorns ansvarsuppgifter är att se till att det finns nedskrivna mål för 

undervisningen och att det också sker någon form av dokumentation av vad som faktiskt görs 

på skolan. Det är nödvändigt för att senare kunna utvärdera de insatser och resultat som 

skolan uppnår. Rektorn har ett uppföljningsansvar. Undervisningen bör läggas upp på ett 

varierat sätt och ge eleverna möjlighet att samtala och reflektera med varandra utan att mötas 

av moraliseringar och normativa åsikter. Speciellt elever på gymnasiet vill bli bemötta med 

respekt genom att få tillgång till professionell och seriös undervisning. Skrivelsen kan fungera 

som en vägledande handbok framför allt för rektorer men även som en inspirationskälla för 

lärarna som ofta har det konkreta ansvaret för undervisningen. (Skolverket, 2001) 

 
 

Skäl för undersökningen 

Det var 11 år sedan som Skolverkets undersökning gjordes 1999. Två år efter Skolverkets 

granskning utkom en skrift som var avsedd främst för rektorerna. Skriften, som också den var 

skriven av Skolverket, innehöll de viktigaste resultaten som kvalitetsgranskningen 1999 hade 

kommit fram till. Våra skäl till att utföra vår undersökning är först och främst för att få en 

uppföljning då kvalitetsgranskningen genomfördes för så lång tid sedan. Vi vill därför se om 

det, under den tid som gått, har skett någon förändring mot hur det såg ut då. Vårt andra skäl 

till varför vi utför undersökningen är för att den skrift som riktade sig till rektorerna har varit 

tillgänglig för rektorerna och övrig personal och vi vill se om det finns några spår från det 

materialet. 
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Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka och belysa hur rektorer talar om och tolkar sitt ansvar för 

sex- och samlevnadsundervisningen samt hur de har konkretiserat sitt ansvar. Rektorernas 

tolkningar och beskrivningar kommer att forma diskurser på de olika skolorna. 

 

Diskurserna innesluts av ramar som avgränsar diskurserna till hur rektorerna på de olika 

skolorna uttrycker sig kring sitt ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen samt hur de 

beskriver sex- och samlevnadsundervisningens upplägg på sin skola. 

 

De diskurser som tolkas ut kommer även att sättas i relation till Skolverkets rapport nr 180 

Nationella kvalitetsgranskningar 1999 om sex- och samlevnadsundervisningen. 

 

Frågeställningar 

• Vilka diskurser framträder då olika rektorer uttalar sig om sitt ansvar för sex- och 

samlevnadsundervisningen samt hur undervisningen är organiserad. 

• Finns det några skillnader eller likheter mellan diskurserna? 
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Metod 

 

Undersökningen är inspirerad av diskursanalys. Metoden valdes för att ge perspektiv åt och 

problematisera rektorers tolkningar av sitt ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen 

samt deras beskrivning av sex- och samlevnadsundervisningens uppbyggnad. Vi kommer att 

undersöka vilka diskurser som finns på skolorna, enligt de diskursiva ramar som vi har ställt 

upp, samt hur diskurserna är uppbyggda och förhåller sig till varandra.  

 

Undersökningen är också inspirerad av hermeneutik då det, bland annat, redan förekommer en 

viss förförståelse för det som uppsatsen berör. Genom att tolka mindre delar av 

empiriunderlaget och sedan sätta det i relation och sammanhang till helheten kommer en 

djupare förståelse att formas som därigenom används för att på nytt tolka de mindre delarna. 

 

Tanken med undersökningen är att få en djupare förståelse för vilka diskurser som existerar 

på de olika skolorna samt att se hur de är uppbyggda. Genom att jämföra de utvalda skolornas 

diskurser med Skolverkets rapport nr 180 Nationella kvalitetsgranskningar 1999 hoppas vi 

kunna få en aktuell bild av hur skolorna i Halmstad förhåller sig till de undersökta skolorna i 

Skolverkets rapport. På så sätt kanske undersökningen kan leda till upplysning även bland 

rektorerna på gymnasieskolorna i Halmstad som då, förhoppningsvis, kan ha nytta av 

undersökningen på olika sätt.  

 

Diskursanalys som teori och metod 

Nationalencyklopedin definierar ordet diskurs som samtal och dryftning, när det används i 

vardagen. Människans verklighetsuppfattning styrs av många olika diskurser. Beroende på 

vilken diskurs människan befinner sig i styr den vårt sätt att tänka och förhålla oss till 

verkligheten på olika sätt. Om två aktörer missförstår varandra beror det på att de två 

aktörerna befinner sig i två olika diskurser. (NE, 2010)  

 

I antologin Mer än kalla fakta skrev Ingrid Sahlin att: 

 

Diskurser betecknar, konstruerar och konstituerar den sociala verkligheten 

genom att ge den mening, samtidigt som de formas av och uttrycker aspekter 

av denna verklighet. De har därmed ett dialektiskt förhållande till den sociala 

strukturen (Sahlin, s. 85, 1999). 
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I studien skapas och beskrivs diskursiva ramar. På så sätt har en version, en tolkning, av 

verkligheten vid den tidpunkten och på den platsen utformats. Den framtolkade verkligheten 

är, samtidigt som den konstruerats, även en gestaltning av verkligheten. Vi är medvetna om 

att vi är med och skapar diskurserna på de olika skolorna och därför har influera dem, 

samtidigt som vi undersöker diskurserna och framställer våra tolkningar av verkligheten. 

    

Ovanstående stycke grundar sig i det som Börjesson och Palmblad (2007) skriver nämligen att 

begreppet diskurs kan diskuteras som följande: Beroende på vilket perspektiv som föreligger 

så kan verkligheten framträda på olika sätt. Verkligheten är inte entydig eftersom all kunskap 

kan ses som konstruerad av sociala faktorer. Såväl språk som bilder konstruerar vår värld och 

är inte statiska utan betraktas som en fortgående handling vilket kan problematiseras. Om nu 

verkligheten alltid har en mängd olika variationer beroende på vilket perspektiv som 

föreligger, hur ska man då veta vilken av dem som ska belysas? Vilken verklighet är den 

rätta? Diskursanalysens grundfråga blir att se vad som kvalificerar sig som sant vid en viss 

tidpunkt och på en speciell plats. Genom att jämföra fenomen mellan dåtid och nutid kan 

framställningen av diskursiva ramar undersökas och förstås. Människan befinner sig i och 

förhåller sig till många olika diskurser och det är med hjälp av dem som hon kan förstå och 

förhålla sig till olika fenomen och händelser i hennes omgivning. (Börjesson & Palmblad, 

2007)  

 

Vi har valt diskursanalys för vi tror att beroende på hur rektorerna diskuterar runt sitt ansvar 

för sex- och samlevnadsundervisningen, samt hur de beskriver att undervisningen är 

organiserad på deras skolor så konstruerar det olika diskurser. Diskurserna kan sedan jämföras 

med varandra och med den rapport som Skolverket gjorde 1999. 

 

I enlighet med vad Sahlin (1999) beskriver att diskurs kan omfatta såväl tal som skrift samt 

handlingsmönster, så kommer vår undersökning att beröra tal, skrift och handlingsmönster, i 

den mån vi får tillgång till det, då det där finns ett samband som kan leda till förståelse för 

intervjupersonernas sätt att tänka. 

 

De diskursiva ramarna som har ställts upp i undersökningen, sluter sig kring hur rektorerna 

diskuterar runt sitt ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen samt hur de talar om och 

beskriver hur sex- och samlevnadsundervisningen är organiserat på sin skola. Genom att 

utföra de begränsningarna kan undersökningen studera och jämföra de diskurser som 
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rektorerna skapar. Alla diskurser som omfattas av undersökningen har begränsats med samma 

ramar samt att diskurserna även har jämförts med diskurser som författarna tolkat fram ur 

Skolverkets rapport nr 180 Nationella kvalitetsgranskningar 1999. 

 

De tre diskurserna i Skolverkets rapport 180 

I skolverkets rapport hade tre kategorier, tre grupper tolkats fram som ett resultat för hur väl 

skolan uppfyllde de kriterier som rapporten hade lagt fram. De tre kategorierna anser vi är tre 

olika diskurser som finns ute på de undersökta skolorna. En del i undersökningen är att se om 

de skolor som ingår i vår studie kan placeras in i någon av de tre diskurserna. 

 

Första kategorin kännetecknas av att rektorn styr upp och samordnar sex- och 

samlevnadsundervisningen och integrerar ämnet i olika skolämnen. Undervisningen utgår från 

elevernas behov och är rik och varierad. Samtliga elever har tillgång till undervisningen samt 

att det på skolan finns nedskrivna mål för undervisningen. (Skolverket, 1999)  

 

Andra kategorin kännetecknas av stor variation på undervisningen inom sex och samlevnad. 

Undervisningen som fanns var av god kvalitet, men alla elever hade inte tillgång till den då 

det saknades styrning från rektorn. Valbara kurser fanns inom ämnet som endast de som valde 

kursen fick nytta av. Inga mål fanns nedskrivna och ingen samordning mellan olika lärares 

undervisning i ämnet. (Skolverket, 1999) 

 

Kategori tre kännetecknas av en nästan utebliven sex- och samlevnadsundervisning. Endast 

några få besök på ungdomsmottagningen eller enstaka temadag på skolan förekom. 

(Skolverket, 1999) 

 

Det är, enligt Skolverkets rapport, hur väl rektorn styr och samordnar undervisningen som är 

den avgörande faktorn för hur och om undervisningen sköts (Skolverket, 1999). 

 

Hermeneutik 

Hermeneutik har utvecklats från det grekiska ordet hermeneuein, som betyder tolka, förkunna. 

Ordet hermeneutik innebär idag läran om förståelse och inbegriper både vad förståelse är och 

hur förståelse ska uppnås. (Birkler 2008)  
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I vår uppsats är vi inspirerade av hermeneutik. Då vårt syfte med uppsatsen är att undersöka 

och belysa hur rektorer talar om och tolkar sitt ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen 

samt hur de har konkretiserat sitt ansvar genom att tolka det intervjumaterial som vi får ut 

under studien, anser vi att hermeneutik är passande för vår uppsats när vi analyserar vårt 

material. Genom att tolka mindre delar av vårt empiriunderlag och sedan sätta det i 

förhållande och samband till helheten kommer en djupare förståelse att formas som ligger 

som grund för att på nytt tolka de mindre delarna.  

 

Ovanstående stycke grundar sig i hur Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver hermeneutik. 

Ett av hermeneutikens grundteman är att för att förstå den lilla delen måste den sättas in i ett 

större sammanhang och det gäller även omvänt, då helheten bara kan förstås om man studerar 

delarna. På så sätt har tanken om den hermeneutiska cirkeln uppkommit. Då man i en cirkel 

alltid kommer tillbaka till början har hermeneutiker löst det genom att omvandla cirkeln till en 

spiral. Det finns två hermeneutiska huvudinriktningar: den objektiverande och den aletiska. I 

den objektiverande hermeneutiken undersöks delen för att sedan sättas i samband med 

helheten. Därigenom fås en större förståelse för helheten varvid delen återigen fokuseras för 

vidare tolkning. Genom att fortsätta så resulterar det, över tid, i en djupare förståelse för 

bådadera. I den aletiska hermeneutiken sker pendlingen istället mellan förförståelse och 

förståelse. Förståelse, i det här fallet, är inte något utöver det vanliga utan är något som alla 

människor besitter för att kunna förhålla sig till sin omvärld. (Alvesson & Sköldberg, 2008)  

 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver även en grundcirkel där den aletiska och den 

objektiverande cirkeln kan kombineras eller alterneras emellan så att de berikar varandra eller 

konfronterar varandra då det existerar en mängd olika tolkningsmöjligheter. (Alvesson & 

Sköldberg, 2008) 

 

Hermeneutik inbegrep tidigare enbart texter från juridik och religioner samt litterära texter. 

Det har genom åren utvecklats och hermeneutik inbegriper nu även diskurser och handlingar. 

(Kvale & Brinkmann, 2009) 
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Kvale & Brinkmann skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun (2009): 

 

Av hermeneutiken kan kvalitativa forskare lära sig att analysera sina 

intervjuer som texter och till exempel se bortom intervjusituationens här och 

nu och ägna uppmärksamhet åt den kontextuella tolkningshorisont som 

förmedlas genom historien och traditionen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 67). 

 

Då intervjuer har använts i vår undersökning som underlag för tolkning kommer hermeneutik 

väl till användning. I undersökningen har mindre delar från intervjuunderlagen jämförts med 

varandra och sedan satts i relation till helheten i alla intervjuer. Efter det har nästa del 

undersökts och tolkats och de tolkningarna har på nytt ställts i relation till helheten. 

 

Metodval  

Vi har valt att använda en kvalitativ inriktning i vår undersökning. Enligt Patel och Davidsson 

(2003) är kvalitativ forskning då det insamlade materialet är i form av, bland annat, 

kvalitativa intervjuer och då undersökningsproblemet handlar om att förstå och tolka 

underliggande mönster hos olika fenomen, som människors upplevelser. Kvantitativ forskning 

är då datan som insamlas är mätbar och då statistiska metoder kan användas för att analysera 

och bearbeta resultaten. (Patel & Davidsson, 2003) 

 

Denscombe (2009) påpekar dock att de förutsättningar som associeras med de två olika 

inriktningarna inte kan skiljas helt åt utan är till viss begränsning gemensamma. Om ändå 

skillnader mellan de två inriktningarna skall markeras ska man enligt Denscombe (2009) 

känna till att skillnaderna grundar sig på en förenkling. (Denscombe, 2009)  

En kvalitativ inriktning förknippas med detaljerade beskrivningar av fenomen, småskaliga 

djupgående studier, delvis partisk inblandning från forskaren samt att designen på forskningen 

förändras under undersökningens gång. (Denscombe, 2009)  

 

Då vi vill beskriva, förstå och tolka hur rektorer tolkar och reflekterar runt sitt speciella ansvar 

gällande sex- och samlevnadsundervisningen på olika gymnasieskolor, har en kvalitativt 

inspirerad undersökning valts. Det empiriska underlaget består av intervjuer från ett begränsat 

antal rektorer inom Halmstad kommun. Den kvalitativa inriktningen valdes, bland annat, till 

följd av hur Kvale och Brinkmann (2009) uttrycker det:   
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Den kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger ett privilegierat 

tillträde till människors upplevelse av den levda världen (Kvale & Brinkmann, 

s. 45, 2009).    

 

Semistrukturerade intervjuer, som är till viss del styrda och till viss del öppna, har legat som 

grund för undersökningen. Intervjuguiden (se bilaga 1, s 67) är uppbyggd med frågor som 

belyser olika teman.  

 

Det som skiljer semistrukturerade intervjuer från strukturerade intervjuer är att vid 

semistrukturerade intervjuer är frågornas ordningsföljd flexibelt samt att den intervjuade får 

fritt spelrum för att kunna utveckla idéer och tankegångar fritt. (Denscombe, 2009)      

 

Intervjuguiden, i undersökningen, var uppbyggt av frågor, teman, och fungerade som en 

checklista för att frågorna skulle kunna appliceras på alla personer som omfattades av 

undersökningen. På så vis behandlade alla de berörda intervjupersonerna samma teman. 

 

Trost (2005) belyser vikten av att inte ha ett för strukturerat frågeformulär utan att ha en lista 

med frågeområden. Det för att den intervjuade ska ha en möjlighet att prata fritt. Han påpekar 

också att frågeguiden inte bör innehålla för många frågor då materialet ska behandlas efteråt; 

ju mer material som samlas in desto mer ska bearbetas. Han menar även att de som intervjuas 

inte ska bli besvärade med alltför många frågor. Intervjuguiden kan förändras från intervju till 

intervju. Det som är viktigt att tänka på då är att intervjuguiderna är jämförbara och att de 

berör samma teman. (Trost, 2005) 

 

Vår intervjuguide innehåller lite mer precisa frågor än vad som kanske kan räknas till en 

semistrukturerad intervju enligt det Trost beskriver i Kvalitativa intervjuer. Vi har ändå valt 

att bygga upp intervjuguiden på det föreliggande sättet då det för undersökningen är viktigt 

att frågorna som intervjuguiden innehåller blir besvarade. Det som utmärker att det är en 

semistrukturerad intervju är flexibiliteten i frågornas följd samt att personen som intervjuas 

hela tiden kommer att få möjlighet att tala fritt och utveckla sina tankegångar. 

 

Procedur 

Rektorerna som intervjuades kontaktades med ett introduktionsbrev (se bilaga 2, s. 69) via 

mail där de blev informerade om att intervjun skulle handla om deras syn på sex- och 
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samlevnadsundervisningen i gymnasieskolan. De som inte svarade på mailet kontaktades via 

telefon för att kunna ge besked på om de ville medverka i undersökningen eller inte.  

 

De blev inte informerade i detalj på vad undersökningen ville belysa och det gjordes medvetet 

så att deras svar skulle bli så spontana som möjligt. De fick inte intervjuguiden skickad till sig 

innan intervjun. Vi tror att om intervjuguiden skickas innan intervjun genomförs så kan de 

som intervjuas få hög förförståelse för syftet med undersökningen. Vi tror att det finns både 

nackdelar och fördelar med det. En nackdel är att rektorerna inte har haft möjlighet att 

förbereda sig på frågorna som kommer att ställas under intervjun. Svaren blir därför kanske 

inte så uttömmande då den som intervjuas inte kommer på allt som rör frågorna. En fördel är 

att den som intervjuas inte har haft tid att försköna sina svar eller reflektera kring dem på så 

sätt att de väljer att utesluta vissa delar eller omforma sina spontana tankar. Ovanstående har 

vi själva kommit fram till efter att ha tolkat de etiska reglerna från Vetenskapsrådets (2002) 

skrivelse Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vi 

beslutade att fördelarna uppväger nackdelarna och därför har inte intervjuguiden skickas ut.   

 

Fyra rektorer intervjuades individuellt och varje intervju genomfördes med två intervjuare. Vi 

ansåg det vara det mest fördelaktiga då vi kunde stötta och komplettera varandra under 

intervjun samt då vi inte har någon erfarenhet av att intervjua sedan tidigare. Att vara två 

intervjuare när en positionsinnehavare intervjuas anses även som artigt enligt Trost (2005).  

 

Rektorerna intervjuades individuellt och inte i grupp på grund av att syftet med 

undersökningen är att ta reda på vilken diskurs den enskilde rektorn formar och sedan jämföra 

de olika uppkomna diskurserna med varandra.  

 

Om intervjun skulle ske i grupp menar Trost (2005) att det kan vara svårt att urskilja olika 

åsikter. De intervjuades svar skulle kunna bli färgade av situationen och de skulle lätt, till 

slut, kunna komma överens om en gemensam åsikt trots att de individuellt skulle ha olika 

åsikter. Gruppintervjuer fungerar därför bäst för att skapa idéer, men inte för att komma åt 

åsikter eller attityder. (Trost, 2005) 

 

Vid intervjun användes dator med inspelningsfunktion och en mikrofon. Det var för att 

intervjun skulle kunna spelas in och transkriberas ordagrant så att allt som sades skulle kunna 

analyseras så riktig som möjligt.     
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En annan fördel är att intervjuaren inte behöver föra anteckningar om hela samtalet utan kan 

koncentrera sig på den som intervjuas. De anteckningar som har producerats under intervjuns 

gång kan vara oläsliga efter intervjun och i värsta fall inte duga som material. Ofta måste den 

som intervjuar vara tränad och van vid att föra anteckningar för att metoden ska fungera. 

(Trost, 2005)  

 

Då vi inte har någon tidigare erfarenhet av att leda intervjuer togs beslutet att använda dator 

med inspelningsfunktion samt mikrofon då inga pålitliga anteckningar antogs kunna 

produceras under intervjuprocessen. Intervjuguiden var uppbyggt på det befintliga sättet på 

grund av att vi inte skulle komma av oss under intervjun samt att vi inte skulle glömma bort 

något tema.  

 

Intervjuguiden var också inspirerad av vad Patel och Davidsson (1991) kallar för tratt-teknik, 

att intervjun börjar med stora, öppna frågor för att därefter övergår till mer specifika frågor 

(Patel & Davidsson, 1991). 

    

För att kunna göra ett abstrakt fenomen mätbart måste det operationaliseras. Enligt Bjereld 

m.fl. (2009) ska de frågeställningar som undersökningen utgår ifrån och de begrepp som 

används, preciseras. För att veta om operationaliseringen har lyckats används begreppen 

validitet och reliabilitet. Operationaliseringen har lyckats då forskarna undersöker det de ska 

undersöka och att undersökningen har genomförts med noggrannhet och precision. (Bjereld 

m.fl., 2009) 

 

Utifrån frågeställningarna har en intervjuguide framställts som ska göra undersökningens 

syfte mätbart och analyserbart. Frågeställningarna berör hur diskurserna ser ut på de olika 

skolorna och hur de förhåller sig till varandra. 

 

För att kunna undersöka det har diskursiva ramar ställts upp för att tydliggöra inom vilket 

område undersökningen utförs och därefter har frågeställningarna brutits ner till 

intervjuteman. De teman som valts inkluderar, bland annat, hur de olika skolornas sex- och 

samlevnadsundervisning är utformat och hur den är organiserad samt om det finns några 

måldokument. Alla teman genomsyras av en vilja att ta reda på rektorns roll och ansvar i det 

hela.   
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Urval 

Undersökningen omfattar fyra rektorer från fristående och kommunala gymnasieskolor i 

Halmstad Kommun.  

 

Denscombe (2009) beskriver två tekniker: sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 

Enligt honom används sannolikhetsurval då man tror att det som ingår i urvalet kan 

representera hela populationen. Om icke-sannolikhetsurval används grundas det på att 

forskaren inte kan veta, eller att forskaren inte eftersträvar, att de som ingår i urvalet ska 

representera hela populationen. (Denscombe, 2009) 

 

Urvalskriterierna benämns även enligt Denscombe (2004) som representativt urval, som 

motsvaras av sannolikhetsurval och särskilda kännetecken, som motsvaras av icke-

sannolikhetsurval. Representativt urval används när man gör kvantitativa undersökningar och 

har tillgång till mycket material. Urval som grundar sig på särskilda kännetecken används ofta 

vid kvalitativ forskning då forskningsmetoden ofta begränsar bredden på undersökningen och 

istället inriktar sig på att undersöka några få fall närmare. Objekten som ska ingå i 

undersökningen väljs då ut på grund av att forskaren anser att objektens speciella egenskaper 

är av intresse. (Denscombe, 2004) 

 

Då undersökningen inte kan representera en större population av gymnasieskolor kommer 

urval inte att genomföras enligt urvalstekniken representativt urval, sannolikhetsurval. 

 

Urvalet var från början utfört enligt urvalstekniken särskilda kännetecken, icke-

sannolikhetsurval och var format så att en bred variation av gymnasium omfattades av 

forskningen. Vi hade valt ut fem rektorer som vi frågade om de ville medverka i intervjun. Då 

flera av dem valde att inte medverka fick vi utöka vårt urval till ytterligare fyra rektorer. Efter 

att alla hade svarat hade fyra rektorer valt att medverka i vår studie. Då många av rektorerna 

nekade till att medverka fick urvalsteknikerna frångås och fler gymnasieskolor inkluderades. 

Urvalet blev då att de rektorer som ville medverka var de som blev utvalda till att medverka i 

undersökningen.  
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Etik 

Vetenskapsrådet (2002) har ställt upp fyra allmänna huvudkrav som forskaren ska ställa sig 

till. Det första kravet omfattar att forskaren ska informera om undersökningen, förklara att det 

är frivilligt att medverka i undersökningen och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. 

Det andra kravet innefattar att samtycke att medverka i undersökningen ska inhämtas av 

forskaren. Det inbegriper även att de som medverkar i undersökningen ska kunna avbryta sin 

medverkan utan att det får negativa följder för dem samt att de som medverkar inte får 

utsättas för påverkan eller påtryckningar av forskaren. Det tredje kravet är att identiteterna hos 

de som medverkar ska hållas anonyma. Det fjärde kravet är att allt som insamlas om de som 

medverkar ska endast användas till forskningen och inte till något annat. (Vetenskapsrådet, 

2002) 

 

Kvale tillsammans med flera forskare tar upp problematiken med att ge för mycket 

information om undersökningen. Genom att ge undersökningspersonerna för mycket 

information om undersökningen kan det leda till att forskningens syfte och mål kan äventyras 

samt att den intervjuade blir styrd i sina svar och åsikter. (Kvale, 1997, Trost, 2005, 

Denscombe, 2009) 

 

Rektorerna som intervjuades informerades om att det var frivilligt att ställa upp på intervjun, 

att de fick dra sig ut när de ville, att allt som sades och gjordes enbart skulle användas till 

undersökningen samt att det skulle användas konfidentiellt. Rektorerna informerades även om 

att intervjumaterialet skulle förstöras efter undersökningens slut. 

 

För att kunna säkerhetsställa rektorernas anonymitet fick varje rektor representeras av en 

bokstav. Eftersom att det enbart finns nio gymnasieskolor i Halmstad Kommun kan även 

detaljer som rektorernas kön medföra att deras identiteter kan spåras. Vi har därför valt att 

inte ta med detaljer om rektorerna för att kunna försäkra att deras identiteter inte upptäcks.   

 

Rektorerna blev medvetet inte insatta till fullo i vad undersökningen skulle handla om då det, 

för undersökningens syfte, var viktigt att svaren blev så naturliga och äkta som möjligt. 

Rektorerna fick, om de ville, de transkriberade intervjuerna skickade till sig så att de skulle 

kunna godkänna dem och de fick även, om de var intresserade, en kopia av den färdiga 

undersökningen.  
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Reliabilitet och validitet  

Kvale (1997) kallar begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet för ”den 

positivistiska treenigheten” och skriver att traditionella forskare använder begreppen för att 

kunna ogiltigförklara kvalitativ forskning. Han fortsätter med att vissa forskare med kvalitativ 

inriktning helt ignorerar begreppen och andra återgår till att använda begreppens vardagliga 

betydelse: trovärdighet, pålitlighet, tillförlitlighet. (Kvale, 1997) 

 

Även Denscombe (2004) påpekar att vissa forskare med kvalitativ inriktning menar att 

begreppen validitet och reliabilitet är ett positivistiskt begrepp och ignorerar dem. Han skriver 

också att de flesta forskare med kvalitativ inriktning inte ignorerar begreppen helt utan 

använder dem till viss del. Forskare med kvalitativ inriktning kan dock inte använda 

begreppen identiskt med hur kvantitativt inriktade forskare använder dem. Begreppen måste 

omarbetas för att passa den kvalitativa forskningen bättre. (Denscombe, 2004)  

 

Trost (2005) skriver att för att få hög reliabilitet, tillförlitlighet, så måste situationen vara 

standardiserad, vilket är mer görligt när en kvantitativ studie genomförs, men inte när en 

kvalitativ studie genomförs. Han menar att människor och situationer inte är konstanta utan 

förändras hela tiden. Det är därför inte möjligt att få precis samma svar när man ställer en 

fråga vid två olika tillfällen. Han fortsätter med att trovärdigheten är ett stort problem när man 

utför kvalitativa undersökningar. Forskaren måste kunna visa att den datan och de analyser 

som gjorts är trovärdiga. För att kunna visa det är det viktigt att, bland annat, diskutera kring 

och reflektera över de etiska ställningstaganden som gjorts. Det kan även i avrapporteringen 

finnas en bifogad lista över de intervjufrågor som har använts så att de som läser 

undersökningen själva kan avgöra trovärdigheten. För att bedöma en undersöknings validitet, 

giltighet, ska det som avses att undersökas även vara det som undersöks. (Trost, 2005).  

 

Denscombe (2004) skriver att en undersöknings validitet grundas i hur väl datan och 

analyserna förhåller sig till verkligheten, hur väl förankrad forskningen är i verkligheten och 

hur relevant den är. Ett sätt att bedöma en undersöknings validitet är att jämföra 

forskningsresultaten med andra forskningsresultat. De forskningsresultat som undersökningen 

jämförs med måste då vara utformade på samma sätt och med samma syfte. Andra aspekter 

som ska begrundas är hur precis datan är och hur detaljerad den är. Ju högre detaljgrad det 

insamlade materialet har desto bättre grund för meningsfulla analyser. (Denscombe, 2004) 
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Vi har i undersökningen, i den mån det gått för att inte inkräkta på rektorernas anonymitet, 

försökt att vara så tydliga och precisa som möjligt i hur undersökningen har gått till, vilket vi 

anser ökar graden validitet och reliabilitet. Vi har även bifogat intervjuguiden så att läsarna 

själva kan bedöma huruvida syftet för undersökningen har uppfyllts samt om 

frågeställningarna har blivit korrekt behandlade.  

 

Vi har även varit uppmärksamma på hur intervjuguiden har varit konstruerad och under vilka 

omständigheter intervjun genomfördes för att kunna utgå från en större helhet.  

 

Det som står skrivet i ovanstående stycke anser Denscombe (2004) är viktigt samt att betänka 

interaktionseffekten. Den betyder att vissa saker, som forskarens och den intervjuades kön, 

ålder med mera, kan påverka ärligheten och uppriktigheten i svaren. (Denscombe, 2004) 

 

Då en redogörelse för rektorernas ålder och kön och andra personliga kännetecken skulle 

kunna äventyra deras anonymitet har vi tagit dem i beaktan, men de kommer inte att redovisas 

på så sätt att rektorernas identitet avslöjas.   

 

Kvale (1997) skriver att en undersöknings validitet inte är något som ska behandlas i ett 

kapitel för sig utan är något som ska betänkas och finnas med genom hela undersökningen 

och fungera som en kvalitetskontroll (Kvale, 1997). 

 

Vi har valt att belysa vår studies reliabilitet och validitet i ett enskilt kapitel och har även 

genom hela forskningsförloppet haft undersökningens tillförlitlighet och giltighet i tankarna 

när vi har genomfört, utformat och beskrivit alla delar av vår studie.  

 

Då undersökningen är inspirerad av hermeneutik kan det finnas risk för att de som läser 

uppsatsen kommer att tolka delarna på ett annat sätt än hur undersökningen gestaltar dem då 

analysen i undersökningen har utgått från hela empiriunderlaget. För att minimera den risken 

kommer delarna att vara förankrade i helheten i så stor mån som möjligt så att inte betydelsen 

av delarna hamnar utanför sin kontext.  

 

Vi vet också att vår bakgrund och förförståelse kan färga analysen och påverka den så att 

slutsatserna blir vinklade. Då vi är medvetna om det kommer stor försiktighet att iakttas under 

hela tolkningsprocessen.    
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Generaliserbarhet är ett begrepp som ger forskare med kvalitativ inriktning huvudbry. Istället 

för generaliserbarhet beskriver Denscombe (2009) om ett alternativ som kallas överförbarhet. 

De som läser forskarens undersökning får då istället själva avgöra om informationen går att 

applicera på andra liknande fall. (Denscombe, 2009) 

 

Då vår undersökning innehåller material från endast ett fåtal fall så anser vi att slutsatserna 

inte går att generalisera, men att det går att överföra till andra liknande fall.   

 

Kritiska reflektioner  

Under kritiska reflektioner kommer vi att belysa de svårigheter som kan uppstå med 

användandet av diskursanalys och hermeneutik. Här vill vi också diskutera för- och nackdelar 

med kvalitativa analyser samt diskutera och belysa sådant som kom upp under och efter 

undersökningen vad gäller urval och intervjuerna med rektorerna. 

 

Diskursanalysens komplexitet 

Howarth (2007) skriver att diskursteoretiker inte kan framhärda att den empirin som 

framkommit är riktig och sann samt generaliserbar utan diskursteoretiker intresserar sig för att 

förstå, beskriva och förklara processer. (Howarth, 2007).  

 

En och samma händelse kan uppfattas olika av olika personer. Händelsen kan också beskrivas 

på olika sätt av samma person. En person kan ha en åsikt ena gången och i ett senare tillfälle 

en något motsägande åsikt. På grund av det kan det med all säkerhet aldrig fastställas att något 

är sant eller inte. Istället ställs frågor som när? Hur? I vilket sammanhang? (Alvesson & 

Sköldberg, 2008)  

 

Diskurser kan ses som gränser som bestämmer vad som är socialt acceptabelt och vad som 

inte är det. Diskurser visar sig inte av sig själva. Det är forskaren som lyfter fram diskursen. 

Situationen eller fenomenet kan lyftas fram på många olika sätt och det beror på forskaren. 

Det finns en mängd olika vinklingar och fokus som forskaren kan utgå ifrån för att presentera 

empiriunderlaget. Genom att undersöka diskurser uppnås en förståelse för sammanhang och 

en diskursanalytiker måste alltid vara öppen för tolkningsmöjligheter. (Börjesson, 2003) 
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Vi kan inte med all säkerhet säga att det vi har kommit fram till är den absoluta sanningen. 

Det vi i vår undersökning vill, är att beskriva och belysa hur rektorerna talar om och tolkar sitt 

ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen samt hur de konkretiserar sitt ansvar. För att 

visa hur vi har gjort för att komma fram till våra resultat har vi beskrivit de diskursiva ramar 

som vi ställt upp i undersökningen, vi har redogjort för de intervjufrågor som vi använt oss av 

samt beskrivit en utförlig resultat- och analysdel. Vi har därför försökt att tydliggöra hur och 

vad våra tolkningar grundar sig på.  

 

Trots våra försök till att tydliggöra hur vi har gått tillväga betyder inte det att andra tolkar 

intervjuerna på samma sätt. Därav kan vi inte säga att våra resultat är den absoluta sanningen. 

Vi har dock under undersökningens gång hela tiden varit öppna för nya tolkningsmöjligheter 

och vi anser att vi har lyckats med att beskriva en version av verkligheten.  

 

Hermeneutiska tolkningsmöjligheter 

Människan kan aldrig ställa sig utanför sig själv och beskåda något. Hur människan tolkar 

något färgas alltid av den historia hon har. Det finns flera sätt att tolka världen, och de 

företeelser som finns i den, och det erkänner hermeneutiken. Därmed är det inte sagt att alla 

tolkningar uppfattas som likvärdiga. Precis som i diskursanalysen framhäver hermeneutiken 

att en forskare kan arbeta med sitt material på olika sätt, förstå det på olika sätt och tolka det 

på olika sätt. (Ödman, 2007)  

 

Ödman (2007) skriver: ”Hermeneutiken kan med andra ord vara skeptisk i förhållande till sig 

själv, den kan både skapa, upplösa och återskapa kunskap”. Att tolka något är att försöka 

förstå det som lagts framför en. Ingen tolkning är objektiv utan tolkningen färgas, i högre eller 

mindre grad, av tidigare erfarenheter och fördomar. För att undgå att feltolka måste 

tolkningen baseras på förförståelse för fenomenet som undersöks och se att här finns fler än 

en tolkningsmöjlighet samt förhindra att fördomar färgar tolkningen. (Ödman, 2007) 

 

För att förhindra att våra tolkningar ska färgas av fördomar och liknande har vi under hela 

processen strävat efter att hitta olika perspektiv på empiriunderlaget. Våra tolkningar är våra 

egna och möjligheten finns att andra hade tolkat materialet annorlunda då tolkningar är 

sammanlänkade till vår förförståelse, vår bakgrund. Resultatet och analysen är noga arbetad 

med för att vi ska kunna beskriva och förklara våra tolkningar till läsaren, men också för att 
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läsarna själva ska kunna göra sina egna tolkningar. Om bra vi har lyckats med våra tolkningar 

är upp till läsaren att avgöra. 

 

Kvalitativ analys 

Det finns ett par fördelar respektive nackdelar med kvalitativ analys. Fördelarna är att 

slutsatserna och teorierna en forskare med kvalitativ inriktning genererar är förankrade i 

verkligheten. Teorierna är inte konstruerade ur tomma luften vid ett skrivbord utan har sina 

rötter i den sociala verkligheten. Det empiriunderlag som erhålls ur en begränsad men 

djupgående kvalitativ studie är riklig och har hög detaljgrad. Det gör att den kvalitativa 

forskningen bättre kan behandla och analysera komplexa sociala situationer än vad den 

kvantitativa forskningen kan. Då den sociala verkligheten innehåller en viss mån av osäkerhet 

är den kvalitativa forskningen bättre lämpad för att uttrycka de motsägelser och tvetydigheter 

som kan uppstå än vad den kvantitativa forskningen kan. Då den kvalitativa forskningen 

bygger mycket på en forskares tolkningar tillåter den mer än en förklaring av ett fenomen. 

Den kvalitativa forskningen accepterar att olika forskare, trots att de använder samma 

metoder, kan dra olika slutsatser ur samma fenomen. (Denscombe, 2009) 

  

Nackdelar med kvalitativ forskning är att det är svårt att generalisera när det endast är ett fåtal 

fenomen som studeras. De slutsatser som forskaren vid en kvalitativ undersökning kommer 

fram till kan vara mer eller mindre färgat av forskaren själv då det är forskaren som tolkar 

empiriunderlaget. Tolkningsprocessen måste hanteras med stor försiktighet så att inte 

forskarens bakgrund och förförståelse influerar analysen. Data som lyfts ut ur sin kontext kan 

förlora eller förändra sin betydelse när det står som en enskild enhet. Kontexten är därför 

viktig vid analys av kvalitativ forskning. Då det i den kvalitativa forskningen finns fenomen 

som är mycket komplicerade måste analysen belysa det. Det är viktigt att inte förenkla för 

mycket för att komma fram till en ren och tydlig slutsats. Kvalitativ data tar lång tid att 

analysera och kan verka avskräckande. De beslut som forskaren måste fatta under 

analysprocessen kan vara svåra att förklara i en forskningsrapport och därför svåra att 

beskriva för dem som läser den. (Denscombe, 2009) 

 

Då vårt syfte är att beskriva och belysa ett fenomen så passar den kvalitativa 

forskningsmetoden väl till att användas i undersökningen. Det finns en hel del svårigheter 

med kvalitativ forskning som har beskrivits i ovanstående stycke. Genom vår 

tolkningsprocess har vi varit mycket försiktiga med att inte låta vår förförståelse och bakgrund 
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färga våra tolkningar. För att ge läsarna en chans till att själva bedöma om våra tolkningar är 

riktiga eller ej har vi utfört en grundlig analys av empiriunderlaget som vi har beskrivit. Vi har 

genom hela undersökningen strävat efter att beskriva hur vi har gått tillväga för att komma 

fram till våra resultat. Det vi har arbetat mycket med är att se till att ingenting av det 

redovisade har tagits ur sin kontext. Det är en av anledningarna till att resultat- och 

analysdelen är så omfattande. 

 

Urval 

När undersökningar där empirin baseras på svar från människor finns risken att alla inte 

önskar delta. Huruvida människor vill delta i undersökningen grundar sig i, bland annat, 

egenskaper hos den som ska intervjuas, undersökningens ämne, intervjuarens egenskaper och 

yttre samt det sociala klimatet runt den som ska intervjuas. En snedvridning av datan kan ske 

om de som inte svarade skulle skilja sig markant, på något sätt, från de som svarade. 

(Denscombe, 2009) 

 

Då vi inte är ute efter att generalisera anser vi inte att frågan om snedvridning av datan är 

relevant. Vi skickade ut en förfrågan till först fem rektorer, där flera rektorer valde att inte 

medverka i undersökningen och vi skickade då ut en förfrågan till ytterliggare fyra rektorer. 

De som svarade att de ville medverka är också de som medverkat. Vi har då inriktat oss på de 

rektorerna och belyser hur situationen ser ut där. Vi försöker inte dra generella slutsatser om 

att situationen på de undersökta skolorna är något som gäller för alla gymnasieskolor. 

  

Intervjuerna 

Efter att vi utfört intervjuerna kom vi på områden där vi kunde ha förbättrat oss. Nu när vi har 

fått en bild av hur rektorerna uppfattade frågorna och vilka områden de berörde när de svarade 

på dem så skulle vi ha velat komplettera intervjuguiden med några frågor som hade hjälpt till 

att förtydligat vår undersökning lite.  

 

Transkriberingen av intervjuerna har inte varit problematiskt på något sätt då det inspelade 

materialet var lätt att höra.  
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Analysmetod 

Enligt Denscombe (2009) grundar sig analysen av kvalitativ data på fyra principer. Den första 

är att alla slutsatser och analyser ska grunda sig på datan som samlats in och inget annat. Den 

andra principen är att de slutsatser som forskaren kommer fram till ska vara noga förankrad i 

datan. Det är forskaren som tolkar fram meningen ur datan och den meningen, slutledningen, 

ska komma efter noggrann genomgång av det insamlade materialet. Den tredje principen är 

att forskaren inte ska vara normativ. Att väva in egna fördomar är ett hinder för en bra och 

tillförlitlig analys. Den sista principen är att analysen av empiriunderlaget ska utgöra en 

process som rör sig fram och tillbaka mellan datan och tolkningen av datan. (Denscombe, 

2009) 

 

Denscombe (2009) beskriver även fem steg i processen att analysera kvalitativ data. De 

stegen inbegriper att förbereda datan samt bli förtrogen med den. Därefter börjar tolkningen 

av datan vilket innebär att forskaren kodar datan och kategoriserar koderna så att teman och 

mönster kan identifieras. Därefter följer verifiering av datan och presentation av den. Som 

tidigare nämnts så är detta en process som inte rör sig enbart framåt utan forskaren pendlar 

mellan stegen. (Denscombe, 2009)  

 

Tolkningsprocessen innehåller en del viktiga moment där forskaren måste fatta beslut för hur 

datan ska bearbetas. I början finns det en stor mängd data och den datan måste brytas ner för 

att kunna analyseras. Processen börjar med att delar av datan lyfts fram och prioriteras 

framför andra delar. Det som prioriteras är sådant som är viktigt för analysen. Den 

prioriterade datan kodas. Kodningen kan grunda sig i, bland annat, en händelse, en handling 

eller en åsikt. Koderna inordnas under vissa kategorier. Kategorierna innehåller koder som har 

vissa gemensamma kännetecken. Utifrån kategorierna kan nyckelbegrepp identifieras och det 

är de som ligger till grund för dataanalysen och forskarens slutsatser. Slutsatserna kan därefter 

jämföras med annan forskning samt fungera som grund för noga analys av delar i den egna 

forskningen som kan strida mot de tagna slutsatserna. (Denscombe, 2009)    

   

Empiriunderlaget som samlats in till studien har analyserats, delvis, enligt ovanstående 

procedurer. De delar som är viktiga, i varje intervju, för analysen har lyfts fram. Det framlyfta 

materialet har undersökts närmare för att se hur rektorerna i de olika intervjuerna talar om de 

olika teman som intervjuguiden är uppbyggd av. De delar, där rektorerna berör samma frågor, 
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teman, har satts i relation till varandra under en kategori och analyseras vidare. Delarna ur 

intervjumaterialet har fortgående ställts i relation till helheten och vice versa.   

 

Ovanstående är även i enlighet med det Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver som ett av 

hermeneutikens grundteman. Den lilla delen kan bara förstås om den sätts in i ett större 

sammanhang. Likaså gäller det att helheten endast kan förstås om delarna studeras. 

 

Beroende på om och hur rektorerna talar om de olika temana så kommer diskurserna på de 

olika skolorna möjligtvis att se olika ut. Våra tolkningar av hur rektorernas uttrycker sig kring 

de olika temana har även ställts i förhållande till de tre diskurserna som framtolkats ur 

Skolverkets rapport 180. 

 

Då intervjuerna har skrivits ut, transkriberats, så kan det finnas en risk för att det skriftliga 

analysunderlaget har påverkats.  

 

Skriftspråk och talspråk är inte samma sak och mycket kan gå förlorat om inte intervjun skrivs 

ut ordentligt. Ofta försvinner den intervjuades kroppsspråk, tonläge med mera när intervjun 

transkriberas. Det kan även förekomma en försköning av språket när talspråket förvandlas till 

skriftspråk. För att bibehålla validiteten i undersökningen måste det finnas en lyhördhet, när 

materialet transkriberas, över de val som har gjorts som kan komma att påverka analysen. 

(Patel och Davidsson, 2003)  

 

När transkriberingen av intervjumaterialet utfördes förskönades inte texten. Korta och långa 

pauser skrevs ut. Betoningar markerades i texten samt om och när någon skrattade. Även 

utfyllnadsläten skrevs ut. Vid transkriberingen var målet att det skrivna materialet skulle vara 

så autentisk med den talade intervjun som möjligt för att inte någonting skulle gå förlorat. 

 

Denscombe (2009) beskriver vissa saker som ska övervägas när intervjumaterialet ska 

presenteras i rapporten. Citat samt utdrag från intervjun ska återges korrekt och med de exakta 

orden som den intervjuade använde. De som har intervjuats ska få fingerade namn så att inte 

deras anonymitet avslöjas. De som citeras kan även beskrivas med några få detaljer, utan att 

avslöja dennes identitet, för att läsarna ska kunna skilja de medverkande åt. För att inte citatet 

ska tas ur sin kontext så kan även en beskrivning av ur vilket sammanhang citatet kom från, 

återges. (Denscombe, 2009) 
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Alla rektorerna som medverkat kommer att representeras av en bokstav för att inte avslöja 

deras identitet. Ingen beskrivning av intervjupersonerna finns med då det kan äventyra 

rektorernas identitet. I undersökningen har citaten som används från intervjuerna återgetts så 

exakt som möjligt. Där citat har skrivits ut har även en beskrivning av i vilket sammanhang 

citatet befunnit sig skildrats så att inte kontexten skulle förändras. 

 

Ovanstående stycke samt beskrivningen av hur vi har transkriberat våra intervjuer är i enlighet 

med Ulrika Nylén, som i sin bok Att presentera kvalitativ data (2005), beskriver att en viktig 

del i diskursanalys är att de delar som består av återgivning av det underlag som analyseras, 

ska redovisas med en beskrivning av kontexten. Den diskurs som studeras ska återges så 

detaljerat som möjligt så att den språkliga konstruktionen framgår när analysmaterialet 

redovisas. (Nylén, 2005) 
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Resultat och analys 

 

Vi började resultat- och analysdelen genom att läsa igenom intervjuerna och hittade då två sätt 

som rektorerna resonerade på. Det ena sättet var en beskrivning av hur sex- och 

samlevnadsundervisningen ser ut på deras skola och det andra sättet var fria tolkningar och 

funderingar kring sex- och samlevnadsundervisningen. I sammanställningen har vi delat upp 

intervjuerna efter de två kategorierna. Sammanställningen är en strukturerad beskrivning av 

empiriunderlaget och är en genomgång av intervjuerna som fungerar som en bakgrund till 

djupstudien i analysdelen. 

 

Efter att vi delat upp intervjuerna efter de två kategorierna började vi att djupstudera vilka 

åsikter de har och hur de har diskuterat kring olika ämnen och på så sätt hittat gemensamma 

teman. I analysdelen har vi, under de gemensamma temana, sammanställt berörda delar ur 

intervjuerna och tolkat dem och satt dem i relation till varandra. Under hela arbetet har en 

återknytning gjorts från del till helhet och tillbaka igen.  

 

Sammanställning av intervjuerna med rektorerna 

Sammanställningen är upplagd efter hur de berättar att undervisningen ser ut och är 

strukturerad på deras skolor samt hur de reflekterar och tänker kring sex- och 

samlevnadsundervisningen. Under varje huvudtema framkommer underteman. 

 

De fyra intervjuade rektorerna har benämnts rektor A, B, C och D. 

 

Rektorernas beskrivning av hur sex- och samlevnadsundervisningen ser ut på deras 

skola 

Här redovisas de teman som har framkommit ur intervjun och det är undervisningens 

utformning och omfattning samt struktureringen och organiseringen av undervisningen. 

Under de två huvudtemana finns ytterliggare teman som tolkats fram under analysens gång.  

 

Undervisningens utformning och omfattning  

Här redovisas hur rektorerna beskrev upplägget av sex- och samlevnadsundervisningen på sin 

skola samt vad de sa om fortbildning för lärarna. 
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Undervisningens upplägg 

Rektor A berättar att de inte har någon strukturerad undervisning på skolan. Rektor A nämner 

att eleverna har samtal hos skolsköterskan, men att det inte direkt kan kallas för undervisning.  

 

Rektor B berättar att undervisningen kanske inte är upplagd i någon större, gemensam 

satsning, men att de jobbar med undervisningen utifrån deras värdegrundsfrågor, 

likabehandlingsplan och policydokument. De har haft undervisning i form av olika projekt, 

för elever och ibland även för personalen. Projekten bestod av, bland annat, en 

klamydiakampanj och projekt som inriktar sig mot samlevnad. Rektor B berättar att 

utformningen av undervisningen sköts av lärarna där de tillsammans med eleverna planerar 

projekt. Lärarna utgår ifrån kursplanerna och den värdegrund som skolan står för när de 

planerar undervisningen.  

 

Både rektor A och B belyser religionsundervisningens roll. Rektor A berättar att i 

religionsundervisningen finns en form av undervisning i sex och samlevnad ur ett 

religionsperspektiv, men där pratar man till exempelvis inte om könssjukdomar och liknande. 

Där talas det istället om hur det är i olika kulturer. Rektor B berättar att det i 

religionsundervisningen arbetas med de etiska frågorna i form av, till exempel, temadagar.  

 

Rektor C förklarar att sex- och samlevnadsundervisningen är upplagd efter hur kursplanerna 

är upplagda och att den sker inom den ordinarie undervisningen. Det är lärarna som lägger 

upp undervisningen. Rektorn fortsätter med att elevhälsovården jobbar mycket med ämnet 

och att utbudet till eleverna består av, bland annat, flera tillfällen där eleverna arbetar med alla 

typer av relationer med mera. De har även upplysningskampanjer av olika slag mot till 

exempel könssjukdomar. De har även haft besök från RFSU, men det är inget som sker 

regelmässigt. Ämnet sex och samlevnad, menar rektor C, är riktat dels mot det 

kunskapsinhämtande som sker på gruppnivå och dels mot elevhälsan som fångar upp 

individen. 

 

Rektor D berättar att de har en i det närmaste obefintlig sex- och samlevnadsundervisning. 

Den enda sex och samlevnad som eleverna kan tänkas ha kommer från skolsköterskan. Det 

har däremot funnits en förfrågan från lärargruppen att införliva sex och samlevnad varav 

skolsköterskan gick in och berörde ämnet lite mer. Rektor D fortsätter längre fram med att de 

dock arbetar väldigt mycket relationsbyggande med eleverna. 
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Fortbildning 

Rektor B berättar att skolan ständigt får förslag till olika slags fortbildning för lärarna, men att 

det inte har varit någon större insats.  

 

Rektor C berättar att det dyker upp med jämna mellanrum både föreläsningar och kurser som 

inte bara riktar sig till lärarna utan även mot elevhälsan. 

 

Om lärarna och elevhälsopersonalen går på kurserna och föreläsningarna framgår inte av 

intervjun.  

 

Undervisningens strukturering och organisering 

Här redovisas hur rektorerna talade om lokala måldokument samt hur de beskrev styrningen 

från rektorn. 

  

Lokala måldokument 

När vi frågade rektorerna om det fanns några lokalt nedskrivna mål för sex- och 

samlevnadsundervisningen så svarade samtliga att det inte gjorde det. Det fanns inga 

måldokument som de kände till. 

 

Styrning från rektorn 

Rektor B berättar att det inte finns någon styrning över sex- och samlevnadsundervisningen 

från rektor till lärare. Rektor B fortsätter med att då lärarna är så väl insatta i allting som är 

aktuellt idag blir rollen som deras chef att stötta deras förslag och möjliggöra dem. Så länge 

lärarnas förslag följer, bland annat, styrdokumenten så är det bara att fortsätta. Skulle lärarnas 

förslag inte vara bra, på något sätt, så skulle rektorns roll då bli att gå in och styra upp det och 

leda lärarna rätt. Rektor B säger att det är en trygghet att ha den personalgruppen, som finns 

där på skolan, som tar initiativet. Rektor B fortsätter med att säga att lärarna inte bara är 

politiskt korrekta utan att de har det naturligt i sig. Rektor B menar också att skulle den goda 

personalgruppen inte finnas så skulle man vara tvungen att gå in och styra upp det bättre.  

 

Rektor C berättar att den styrning som finns är den som ingår i läroplansuppdraget. Det finns 

ingen styrning av planeringen av undervisningen, utan styrningen består av att se till att det 

finns en undervisning i ämnet för alla eleverna, det är det som är rektorns ansvar. Rektor C 

menar på att de har inte satt sig ner och diskuterat på vilket sätt de ska jobba med ämnet. Det 
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har dock funnits en tydlig styrning i hur elevhälsan ska arbeta. Där har styrningen varit att 

elevhälsan ska jobba utåtriktat och förebyggande. 

 

Rektorernas tankar och reflektioner kring sex- och samlevnadsundervisningen 

Här redovisas hur rektorerna reflekterar och talar kring förslaget till den nya kursplanen i 

naturkunskap 1, sex- och samlevnadsundervisningen, hur det är att tala om sex samt klimatet 

på skolan. 

 

Förslaget till nya kursplaner 

Då vi har läst förslaget till de nya kursplanerna i, bland annat, naturkunskap 1 och sett att de 

där har lagt in mål för sex- och samlevnadsundervisningen så undrade vi vad rektorerna tyckte 

om det.  

 

Rektor A tyckte att det var rätt att det ligger som ett mål, det ger ett stöd. Rektor A fortsätter 

med att det finns så mycket som ska göras och om det inte finns som ett mål så kan det hända 

att det inte kommer med, att man inte räcker till.  En av svårigheterna med att det blir ett mål i 

naturkunskapen är att läraren som undervisar i ämnet kan vara helt olämplig i att ha sex och 

samlevnad. Då blir det en organisationsfråga där man får tillsätta rätt person samt att bjuda in 

föreläsare. 

 

Rektor B anser också att det är bra, med det nya förslaget, och menar att då kan man inte 

kringgå det utan då ska det göras. Då får man även sätta sig ner och tala med lärarna och 

diskutera med dem om vilka nya utmaningar som det här ställer för dem. Rektor B uttrycker 

då även möjligheten att inkludera andra ämnen och göra sex- och samlevnadsundervisningen 

ämnesövergripande. 

 

Rektor C tycker att det är ett utmärkt förslag. Anser att det passar bra i naturkunskapen och att 

det inte är någon större skillnad mot hur det är i dag. Uttrycker att rektorn inte har personligen 

full kännedom om alla ämnes- och kursplaner.  

 

Rektor D tycker att det säkert är jättebra. Rektorn menar att om man lägger in det så kommer 

det in som en del som ska behandlas. 
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Undervisningen 

Rektorerna A, B och C tror att det absolut finns ett behov av undervisning i sex och 

samlevnad hos eleverna. Speciellt i det åldersläget de är i nu. Rektor D har ingen insikt i det, 

det har inte kommit någon förfrågan från eleverna. 

 

Rektor A tycker att det är viktigt att eleverna får möjlighet att diskutera och resonera om sex 

och samlevnad. För att få igång intressanta diskussioner kan man ställa tänkvärda och ibland 

kanske provokativa frågor som engagerar eleverna. Emellanåt kan det vara fördelaktigt att 

dela upp klassen i kill- och tjejgrupper, medan det vid andra tillfällen är bättre att klassen är 

mixad. Rektor A anser att man ska involvera eleverna i upplägget och utformningen av 

undervisningen, samtidigt måste lärarna veta vilka ämnen som är viktiga att ta upp. Läraren 

och eleverna bör tillsammans diskutera genomförandet, så att målen med undervisningen 

uppnås. Rektorn tycker att könssjukdomar och preventivmedel är två viktiga områden som 

bör finnas med i undervisningen.  

 

Rektor A inte nöjd med den nuvarande situationen, tycker inte att skolan gör tillräckligt. 

Skulle hellre vilja kunna berätta att skolan erbjuder bra sex- och samlevnadsundervisning till 

eleverna. Tycker ändå att det är viktigt att vara ärlig och förmedla hur situationen är, tror att 

det kan vara liknade förhållanden i fler skolor. 

 

Rektor B påpekar att man kanske tror att eleverna vet allt om sex och samlevnad, men 

upplever att det är ett rätt så outforskat område för dem. Kunskapsbristerna är inte på det 

biologiska området utan på samlevnadsområdet. Rektorn tror att eleverna både behöver och 

vill prata om relationer, eftersom de är i en ålder och ett skede i livet, då de ska hitta sin egen 

identitet. Rektorn påpekar att det är friare än någonsin idag, men konstaterar samtidigt att 

maximerar man friheten så ökar man ångesten. 

 

Rektorn tycker att undervisningen ska ta upp moraliska och etiska förhållanden, nya typer av 

sjukdomar och även de kulturkrockar som kan uppstå, mellan den svenska kulturen och andra 

kulturer. 

 

Föreslår att man ska utgå från elevernas frågor och samtala och diskutera kring dessa. Ger 

uppslaget att eleverna anonymt kan skriva ned förslag på saker som de vill tala om. Sedan kan 

läraren ha dessa som underlag för undervisningen. 
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Tycker att skolorna måste ta ett fastare grepp om ämnet, då det här ämnet alltid har varit starkt 

hos individen. Tidigare har man inte kunnat prata om det, men nu när man har börjat 

uppmärksamma ämnet så måste skolan möta upp det på ett bra sätt. 

 

Rektor D berättar att om de hade haft sex- och samlevnadsundervisning så hade den nog 

bestått av ett samarbete med ungdomsmottagningen som har erfarenhet med att jobba, med 

det här ämnet, med ungdomar. 

 

Rektor D tar även upp att vuxna kanske tror att ungdomar vet allt om sex, till och med att de 

vet mer än vad vuxna kanske vet om det, men det är inte så. Inom vissa områden har det 

funnits förvånande lite kunskap, till exempel om hur man skyddar sig och om olika 

sjukdomar. Rektorn fortsätter med att om man tänker på hur lite kunskap eleverna har i ämnet 

så blir det viktigt att kunna erbjuda någon form av sex- och samlevnadsundervisning. 

 

Att tala om sex 

Rektor A tycker att vi lever i ett öppet samhälle och att det inte är så känsligt att tala om sex 

nu för tiden. Det är skillnad mot hur det var förr då läraren stod, röd i ansiktet, inför klassen 

och pratade om sex och samlevnad.  

 

Uttrycker ändå en oro för att ämnet kan vara känsligt ur ett annat perspektiv, att det kan finnas 

en utsatthet för lärarna i samband med att ta upp ämnet, en farhåga för att bli missförstådd, att 

bli anklagad för att ha gjort sexuella anspelningar och för sexuella trakasserier. 

 

Rektor B berätta att ingen av lärarna känner sig obekväm när de undervisar utan de gör det 

naturligt. Det är inte som förr då fröken, som var lite röd om näsan, försökte dra sig undan och 

undvika ämnet. Det som är viktigt är att det finns ett bra klimat på skolan mellan elever och 

personal och det tycker rektorn att de har lyckats åstadkomma.  

 

Rektor C tycker att lärarna är proffs på detta och att det är de som ska ansvara för 

undervisningen. Anser att det är ett laddat ämne för eleverna och ibland även för de vuxna. Då 

är det viktigt att det finns en förtroendefull relation mellan läraren och eleverna. 
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Rektor C tror att lärarna i varierande grad känner sig bekväma med att undervisa i ämnet, och 

att alla skulle göra det även om det inte riktigt är deras specialområde. Men om det skulle vara 

så att någon lärare inte fixar det, då kan det vara bättre att en kollega tar sig an uppgiften. 

 

Klimatet på skolan en förutsättning för bra sex- och samlevnadsundervisning   

Rektor B anser att de har ett bra klimat på skolan mellan elever och personal vilket är en 

förutsättning för en bra sex- och samlevnadsundervisning. 

 

Även rektor C menar att det måste finnas en förtroendefull relation mellan elever och lärare, 

inte bara när det gäller sex- och samlevnadsundervisningen utan även inom andra ämnen. 

 

Sammanfattning 

Rektor A och D beskriver att undervisningen inte är strukturerad och rektor B säger att den 

inte är upplagd i någon större gemensam satsning, men de arbetar med kampanjer och projekt. 

Rektor C beskriver att undervisningen är upplagd efter hur kursplanerna är upplagd och 

nämner även elevhälsovården som en del av utbudet. 

 

Rektor B och C förklarar att det finns tillgång till fortbildning för lärarna. Ingen av rektorerna 

vet om att det finns några lokala måldokument för undervisningen. Rektor B säger att det inte 

direkt finns någon styrning ner till lärarna utan att rollen är istället, bland annat, att stötta samt 

möjliggöra lärarnas förslag. Rektor C förklarar att den styrning som utövas är den som finns 

beskriven i läroplansuppdraget. Det finns en tydlig styrning mot elevhälsovården.  

 

Angående förslaget till de nya kursplanerna i naturkunskap 1 tycker samtliga rektorer att det 

är en bra idé att införa sex och samlevnad i den kursplanen. Rektor A, B och C tycker att det 

finns ett behov av sex och samlevnad från eleverna. Rektor D har ingen insikt i det då det inte 

har kommit någon förfrågan från eleverna.  

 

Rektor A tycker att det är viktigt att få igång diskussioner bland eleverna och att de får vara 

med och utforma upplägget på undervisningen. Rektorn är inte nöjd med situationen som den 

ser ut idag, hade hellre velat kunna berätta att de har en bra sex- och samlevnadsundervisning. 

 

Både rektor B och D tar upp att ungdomar har kunskapsbrister inom sex och samlevnad. 

Rektor B anser att det är i samlevnadsområdet som kunskapsbristerna finns och att det är 
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viktigt för eleverna att få kunskaper i det. Rektor D anser att kunskapsbristen finns i hur man 

skyddar sig samt om olika sjukdomar. 

 

Rektor A, B och C anser att det idag inte är så känsligt att tala om sex och samlevnad. 

Klimatet på skolan samt goda relationer mellan lärare och elever är viktigt. Rektor B och C 

menar att klimatet på skolan och relationen mellan lärare och elever är en förutsättning för bra 

sex- och samlevnadsundervisning. 

 

Analys 

Ur analysen framträdde två diskurser av hur rektorerna talade om och tolkade sitt ansvar för 

undervisningen samt hur de beskriver att den är organiserad på skolan. De två diskurserna 

presenterar vi i slutet av analyskapitlet samt även diskuterar i ljuset av Skolverkets rapport 

180. 

 

De frågeställningar som arbetet är utformat för att besvara är vilka diskurser som framträder 

på de olika skolorna beroende på hur rektorerna talar kring sitt ansvar för sex- och 

samlevnadsundervisningen samt hur undervisningen är organiserad. Den andra frågeställning 

är om det finns några skillnader eller likheter i diskurser mellan gymnasieskolorna.  

 

Tolkningen, som analysen bygger på, har varit inspirerad av hermeneutiken där delen utgörs 

av varje enskild rektor. Delen består av hur rektorerna individuellt talar om och tolkar mindre 

delar inom temana. Helheten utgörs av den samlade bilden av hur alla de olika rektorerna talar 

om och tolkar de olika temana.  

 

Hur rektorerna talar om och beskriver sitt ansvar för sex- och 

samlevnadsundervisningen 

Här följer en analys av hur rektorerna talar om och beskriver undervisningens strukturering 

och lokala måldokument, rektorns styrning samt sitt ansvar. 

 

Strukturering och måldokument 

Rektor A förklarar att de inte har någon strukturerad sex- och samlevnadsundervisning på 

skolan. De har inte heller några lokala måldokument, som rektorn vet om, som beskriver hur 

undervisningen ska utformas. 
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Rektor B förklarar att undervisningen inte är upplagd i någon större gemensam satsning, men 

att den undervisningen som finns arbetas med utifrån kursplanerna samt skolans värdegrund, 

likabehandlingsplan och policydokument. Rektorn berättade även att de inte har några lokalt 

nedskrivna mål för hur sex- och samlevnadsundervisningen ska utformas. 

 

Rektor C berättar att undervisningen är upplagd efter hur kursplanerna är upplagda. De hade 

inga lokalt nedskrivna måldokument. 

 

Rektor D berättar att de har, i det närmaste obefintlig, sex- och samlevnadsundervisning. De 

har inga måldokument nedskrivna. 

 

Det som bland annat kännetecknade en skola i den första kategorin i Skolverkets rapport 180, 

var att de hade tydligt nedskrivna mål för sex- och samlevnadsundervisningen. Det faktum att 

rektorerna ovan alla svarar att de inte har några lokala måldokument för sex- och 

samlevnadsundervisningen pekar mot att ingen av skolorna kan kategoriseras in i den 

diskursen som den första kategorin består av.   

 

I Lpf-94 står det under rektorns ansvar, kapitel 2.6, att: 

 

Rektorn ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans 

resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de riksgiltiga målen, målen i 

skolplanen och den lokala arbetsplanen. (Lpf-94, s. 16) 

 

På nästa sida står det att rektorn har för gymnasieskolan ett särskilt ansvar för att: 

 

• skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska bidra, 

samordnas så att de utgör en helhet för eleven, och 

• eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, trafikfrågor 

samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger. (Lpf-94, s.17) 

 

Enligt det första citatet ur Lpf-94 är det rektorns ansvar att en lokal arbetsplan nedtecknas. 

Enligt kvalitetsgranskningen som utfördes 1999 av skolverket så är det beroende på hur väl 

rektorn tar sitt ansvar och styr och samordnar sex- och samlevnadsundervisningen, den 

avgörande faktorn för hur och även om undervisningen sköts (skolverket 1999).  
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Kvalitetsgranskningen uppmärksammade att de skolor som fanns med i den kategorin som 

hade den bästa sex- och samlevnadsundervisningen även var de skolor där en lokal 

arbetsplan hade nedtecknats. (Skolverket, 1999) 

 

Vidare menar författarna till kvalitetsgranskningen att betydelsen av begreppet sex och 

samlevnad ofta blir otydligt då det saknas lokala nedtecknade mål. Det blir på grund av det 

svårt att uppnå målet, som står i läroplanen, att sex och samlevnad ska vara ett 

ämnesövergripande kunskapsområde. (Skolverket, 1999) 

 

Styrning från rektorn 

Ingen styrning framgår av intervjuerna från rektor A eller rektorn D.  

 

Rektor B säger att det inte är någon direkt styrning utan mer att rollen som chef blir att 

möjliggöra och stötta deras idéer och förslag. Om ett förslag eller en idé inte skulle vara 

lämplig så skulle rektorn gå in och leda och styra lärarna rätt. Rektor B nämner också att 

skolorna bör ta ett fastare grepp om styrningen.  

 

Rektor C nämner att det därifrån inte finns någon styrning ner till lärarna, men däremot en 

styrning mot elevhälsovården som innefattar hur de ska jobba.   

 

/…/vi har ju inte så att säga satt oss ner och tänka att ni ska jobba på det här och 

det här viset/…/ (Rektor C) 

 

Fortsätter senare med att beskriva styrningen till elevhälsovårdspersonalen: 

 

/…/ det är en organisationsfråga, där har vi varit tydliga och sagt att vi vill att ni 

ska jobba utåtriktat, vi vill att ni ska jobba med, med förebyggande/…/ (Rektor 

C) 

 

Rektor C fortsätter med att säga att det inte ska kännas svårt att ta kontakt med 

elevhälsovården. Deras arbete syftar, bland annat, till att skapa ett avspänt förhållande mellan 

elevhälsovården och eleverna så att det inte ska kännas olustigt för eleverna att gå dit och 

prata om, bland annat, sex och samlevnad. 
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Det framgår av intervjuerna att rektor B och C utövar någon form av styrning för sex- och 

samlevnadsområdet, men att rektor A och D inte utövar någon. 

 

Det nämns endast som uppdrag till rektorn att sex och samlevnad är ett kunskapsområde. Det 

medför att lärare och skolledning får liten vägledning om vilka mål som ska uppnås. Det 

medför ytterliggare att sex- och samlevnadsundervisningen inte stimuleras. (Skolverket, 

1999) 

 

I kvalitetsgranskningen från 1999 framgår det också att elevvårdspersonalen eller 

skolhälsovårdspersonalen får ta ett stort ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen. 

Anledningen till det kan vara att de som jobbar där ofta är eldsjälar, bristande intresse från 

andra eller för att ansvaret kan ligga på deras område på grund av tradition. (Skolverket, 

1999) 

 

Det framgår av granskningen (1999) att generellt sett så är uppdraget till lärarna otydligt och 

det är ofta är oklart hos vem ansvaret för undervisningen ligger på. Rektorn, som har ett 

ansvar, måste hitta lösningar för att organisera sex- och samlevnadsundervisningen så att alla 

elever får lika tillgång till den. (Skolverket, 1999) 

 

Skolverket själva kom fram till i sin kvalitetsgranskning från 1999 att det är upp till hur väl 

rektorn samordnar och styr undervisningen som är nyckeln till hur och om undervisningen 

sköts (skolverket, 1999) 

 

Rektorernas medvetenhet om sitt ansvar 

Intervjumaterialet ger inte någon samlad och entydig bild över rektorernas insikt om sitt 

särskilda ansvar för undervisning om sex och samlevnad. Det är stor spridning på hur de 

utrycker sig om ansvar och kännedom om sitt uppdrag. Under intervjuerna är det bara rektor 

C som direkt uttrycker åsikter om vad som är rektorns ansvar, angående sex- och 

samlevnadsundervisning. Rektor B beskriver att om det behövs så går rektorn personligen in 

och styr och leder. Två av rektorerna, A och D, nämner inte något om ansvar i samband med 

intervjuerna och de nämner inte heller något om att det är rektorns åliggande.  

 

Hos rektor A och D verkar det finnas en omedvetenhet om det särskilda ansvar som Lpf- 94 

lägger på rektorn. På båda skolorna finns ingen tydligt fungerande sex- och 



 

 46 

samlevnadsundervisning. Rektorerna beskriver undervisningen som i det närmaste obefintlig 

och ostrukturerad. Skolorna har inte några måldokument för hur de ska arbeta med ämnet. 

 

I samband med frågan om det nya förslaget i Lpf-11, att sex och samlevnad ska ingå i 

naturkunskap 1 säger rektor A, bland annat, att det skulle fungera som ett stöd och återknyter 

längre fram i intervjun till ämnet. När vi frågar om det är något som rektorn ytterliggare skulle 

vilja lägga till återkommer rektorn till ämnet och säger: 

 

/…/ för om man inte har skallkrav, det är så mycket som ska göras, och då är det 

så lätt hänt, att om det inte är, att ni ska genomföra detta, det skall ingå, så blir 

det som ett stöd eh att det faktiskt görs./../ (Rektor A) 

 

Ovanstående tolkar vi som att om det inte finns ett skallkrav så är det lätt hänt att det inte 

genomförs.  

 

Rektorn fortsätter längre fram med att påpeka att det är ett intressant ämne för eleverna 

eftersom de är mitt i det och att det berör dem personligen, men påpekar att det är många 

saker som eleverna tycker är intressanta, men att tiden inte räcker till. 

 

I Lpf-94 står det att rektorn har ett speciellt ansvar för att eleverna ska få kunskaper om sex 

och samlevnad. Rektor A är väl medveten om att de inte räcker till inom de här frågorna och 

tycker att det är viktigt att meddela det. 

 

På den skolan där rektor D arbetar är undervisning i sex- och samlevnadsundervisningen i det 

närmaste obefintligt och det är inget som i dagsläget prioriteras. Under intervjun nämner 

rektorn inte något om sitt ansvar, det verkar också som att rektor D är omedveten om vad som 

står i Lpf-94.  

 

Rektor D beskriver dock att de arbetar väldigt mycket relationsbyggande med eleverna, men 

kopplade inte ihop det arbetet med området sex och samlevnad. 

 

Rektor B arbetar på en skola där det finns sex- och samlevnadsundervisning av varierande 

karaktär.  Rektorn har ett stort förtroende för lärarna och förlitar sig på dessa och stöttar deras 
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goda förslag. På frågan om hur styrningen av sex- och samlevnadsundervisningen ser ut, 

berömmer rektorn sina lärare och tillägger följande kommentar. 

 

/…/Och skulle de komma med idéer som ligger helt utanför banan/…/inte skulle 

kännas bra, då får jag gå in och styra och leda dem rätt/…/ (Rektor B) 

 

Rektorn känner sig trygg med att kunna förlita sig på lärarnas kompetens. Men tycker ändå att 

de på skolan och även andra skolor behöver ta ett fastare grepp om detta viktiga ämne. Skolan 

måste möta upp de behov som finns. 

 

Vi tolkar det som att rektorn har en viss insikt i hur ansvaret ser ut. Rektorn förlitar sig dock 

mycket på lärarna och det framgår inte tydligt ur intervjun om ämnet sex och samlevnad är 

ämnesövergripande, som också det är en av rektorns ansvarsuppdrag att se till att det är. 

 

Endast rektor C uttrycker sig kring ansvar i samband med sex- och samlevnadsundervisning. 

När vi frågade om hur de har organiserar sex- och samlevnadsundervisningen svarade rektorn 

att det är lärarna som planerar undervisningen och att rektorn inte är inblandad i planeringen. 

Rektorn fortsätter direkt efter med att säga: 

 

/…/ utan det är mer att se till att eh det ska finnas en undervisning för alla elever 

/… / det är ju det som är mitt ansvar, att se till att det finns, sen hur exakt man 

lägger upp det, det är jag nog fel person att svara på. (Rektor C) 

 

Rektor C nämner här sitt ansvar och visar på så sätt att det finns en medvetenhet över att det 

är rektorns ansvar. Samtidigt nämner rektorn att det är rektorns ansvar att se till att det finns 

en undervisning för alla elever. Samma sak står i Lpf-94.  

 

Rektor C går dock inte in på hur det ansvaret ser ut och säger också att det inte finns någon 

styrning ner till lärarna samt att det inte finns några måldokument. 

 

Rektor C verkar dock inte vara helt och fullt förtrogen med den övergripande situationen, vad 

gäller sex- och samlevnadsundervisningens fullständiga bild. När vi frågar om hur 

undervisningen är upplagd på skolan. Reflekterar rektorn på följande sätt: 
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Ja asså, man kan väl säga som så att, den är ju egentligen upplagd så som 

kursplanerna är upplagda, asså när det gäller, å det är ju både i biologi och 

naturkunskap då/…/ (Rektor C) 

 

Rektorn talar vidare om ett återkommande projekt på skolan där man jobbar mycket med 

olika typer av relationer. Och även vissa kampanjer som skolan har tagit del av. 

 

När vi har läst målen för Svenska A (a) och B (b), religionskunskap A (c) och B (d), 

samhällskunskap A (e) och B (f), Engelska A (g) och B (h), Biologi A (i) och B (j) samt 

naturkunskap A (k) och B (l) så kan vi tolka in sex och samlevnad främst i naturkunskap B. I 

religionskunskap A och B samt i samhällskunskap A är vår åsikt att sex och samlevnad där 

kan tolkas in om personen som tolkar vill att det ska ingå i undervisningen. I övrigt hittar vi 

inget mål i något av de övrigt nämnda dokumenten där sex och samlevnad kan tolkas in. I 

samtliga kursplaner, möjligtvis förutom naturkunskap B, finns inget mål formulerat där vi 

tydligt och klart kan tolka att sex och samlevnad ska ingå som ett moment i ämnet. 

(Skolverket, 2010-05-24, a-l) 

 

Genom sina uttalanden, att undervisningen är upplagd enligt kursplanerna, att det inte finns 

någon styrning ner till lärarna, att det inte finns några lokala måldokument för undervisningen 

samt att rektorn beskriver att det är rektorns uppgift att se till att det finns en sex- och 

samlevnadsundervisning för alla, tolkar vi det som att rektor C vet att det finns ett ansvar, 

men att rektorn inte verkar har reflekterat över vad ansvaret inbegriper. 

 

Skolverkets kvalitetsgranskning (1999) visade på att det som är avgörande för att alla elever 

ska få tillgång till en bra undervisning i sex och samlevnad är rektorns roll. Styrningen till 

lärarna med, bland annat, samordning och ansvarsfördelning måste vara tydligt. Personalen på 

skolorna måste föra gemensamma diskussioner för att sex- och samlevnadsundervisningen 

ska vara ett ämnesövergripande kunskapsområde. (Skolverket, 1999) 
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Hur rektorerna beskriver och tolkar upplägget av sex- och samlevnadsundervisningen 

Här följer en analys av vilka idéer och åsikter som rektorerna ger uttryck för när det gäller 

vad som bör ingå i sex- och samlevnadsundervisningen samt vilken variation undervisningen 

har. 

 

Sex eller samlevnad 

Vi upptäckte att rektorerna hade något skilda sätt att tala om sex och samlevnad. De 

definierade sex och samlevnad på olika sätt samt verkade ha olika idéer och åsikter om vad 

som bör ingå i en sex och samlevnadsundervisning.  

 

Rektor A berättar om undervisning inom sex och samlevnad som sker ur ett kulturellt 

perspektiv, men nämner samtidigt att det beror på vad man menar med sex och samlevnad.  

Rektorn anser också att könssjukdomar och preventivmedel bör finnas med i utbildningen 

samt diskuterar förslag om att utbildning ska finnas både inom det biologiska samt inom 

samlevnadsområdet, det etiska med mera. 

 

Rektor B belyser först och främst inriktningen mot samlevnad i form av projekt. Rektorn 

berättar även att eleverna har kunskapsbrister inom ämnet sex- och samlevnad, men att de 

kunskapsbristerna inte finns på det biologiska området utan inom samlevnadsområdet. 

Undervisningen ska inrikta sig mot etiska och moraliska förhållanden samt kulturkrockar 

mellan olika kulturer. Rektor B säger ändå att undervisningen även ska beröra nya typer av 

sjukdomar. De har genomfört en klamydiakampanj.  

 

Rektor C berättar att de jobbar mycket med relationer samt även upplysningskampanjer mot 

exempelvis könssjukdomar, som till exempel en klamydiakampanj. Rektor C betonar starkt 

elevhälsovårdens del i området. 

 

Rektor D säger att de i det närmaste inte har någon sex- och samlevnadsundervisning, men 

säger senare att de jobbar mycket relationsbyggande med eleverna. Delar även åsikt med 

rektor B att vuxna tror att ungdomarna vet allt om sex- och samlevnad. Skiljer sig i åsikt mot 

rektor B i att kunskapsbristerna ligger i det biologiska området av sex- och samlevnad. 

 

Enligt vad rektorerna beskriver hur det ser ut samt diskuterar kring undervisningen framträder 

en trend mot att undervisningen, eller det som berör hela utbudet av sex och samlevnad, är 



 

 50 

riktat mot samlevnadsområdet. Hur de arbetar med samlevnad verkat vara mer genomtänkt 

och strukturerad, generellt sätt, än hur de arbetar med den biologiska delen av undervisningen.  

När vi frågade om hur sex- och samlevnadsundervisningen är upplagd på skolan där rektor B 

är rektor så förklarar rektorn det och beskriver de projekt som de har haft. De projekt som 

först beskrivs är projekt som varit inriktade mot samlevnad. Strax efter fortsätter rektor B 

med: 

  

/…/om vi då avgränsar frågan till det rent biologiska så att säga så har man 

naturligtvis möjlighet inom naturkunskap också, men vi upplever att det är inte 

där elevernas kunskapsbrister är, utan det är mer i relationsfrågan, så att säga, 

samlevnadsbiten.” (Rektor B) 

 

Därefter beskriver rektorn ytterligare projekt där, bland annat, ett är inriktat mot 

biologområdet. 

 

När vi lite längre fram i intervjun frågar rektor B om hur lärarna ser på ämnet, att till exempel 

undervisa i det så börjar rektor B med att säga att lärarna gör det naturligt. Rektor B fortsätter 

med att läraren måste kunna vara vuxen och tolka både elevernas signaler och det som står i 

styrdokumenten. Därefter fortsätter rektor B med att: 

 

/…/man behöver inte gå in på, asså, specifika frågor om, asså, de här tekniska 

frågorna som man trodde att folk var rädda för, det handlar ju inte om det, det 

vet ju alla, utan det handlar om det moraliska, det etiska i det och eh risken med 

då nya typer av sjukdomar och framför allt det här mötet mellan den gamla 

svenska kulturen och de elever som kommer ifrån andra kulturer. (Rektor B) 

 

Rektor B avslutar med att säga att det kan bli missförstånd när det mötet sker och det måste 

man belysa och prata om och inte låta fördomar styra.  

 

Framförallt rektor B talar om att det inte är inom det biologiska området som eleverna har 

kunskapsbrister utan att det är inom samlevnadsområdet. Det kan tänkas att eftersom rektor B 

upplever att kunskapsbristen finns inom samlevnadsområdet så är det där som fokus ligger.  

 

Rektor B och D beskriver samma fenomen fast med två olika perspektiv. De talar båda om 

kunskapsbrister, men rektor B säger att den finns inom samlevnadsområdet och inte inom det 
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biologiska området. Rektor D beskriver däremot att kunskapsbristen finns inom det biologiska 

området. Rektor D reflekterar dock inte i det här sammanhanget över att kunskapsbrist skulle 

finnas inom samlevnadsområdet, men har tidigare nämnt att de jobbar mycket inom det 

området.   

 

I slutet av intervjun frågade vi rektor D om det fanns något övrigt som rektorn skulle vilja 

tillägga. Då tar rektorn upp att ungdomar vet mindre än vad vuxna tror att de gör och att det 

gäller framför allt flickor från andra kulturer och fortsätter sedan med att: 

 

/…/vi tänker ju att ungdomarna dom vet väl nästan mer än vad vi vet å så va, 

speciellt i detta ämnet då å om allt möjligt då å hur man skyddar sig å med 

sjukdomar å allting sånt, men, men, vissa ungdomar gör faktiskt inte det/…/ 

(Rektor D) 

 

Rektorn fortsätter därefter med att undra vilken erfarenhet vi har av det, men att ovanstående 

är något som rektor D har kommit fram till.  

 

När rektor A och rektor D beskriver att det inte finns någon, eller i det närmaste obefintlig, 

sex- och samlevnadsundervisning verkar de enbart lägga in den biologiska delen i begreppet 

och inte att samlevnad utan sexuella inslag, som till exempel, relationer mellan människor 

också kan tänkas inrymmas under begreppet. Rektor D berättar att de jobbar mycket 

relationsbyggande med eleverna och rektor A berättar att det i religionsundervisningen 

förekommer sex och samlevnad ur ett religionsperspektiv, men det är först efter att rektor A 

funderat lite över begreppet.  

 

Variation 

Vår tolkning är att det finns en trend ute på skolorna att sex- och samlevnadsundervisningen, 

även om de inte kallar det för så, är riktad mot samlevnadsområdet.  

 

Undervisningen som sker i klassrummet, vad den berör och hur den är utformad, är inte 

något som alla rektorerna verkar ha inblick i. 

 

Rektor A talar om att undervisning sker i religionskunskapen, men nämner inte något annat 

ämne som det förekommer inom. 
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Rektor B beskriver, framför allt, att undervisningen sker i projektform där lärare med elever 

planerar projekten. Exempel på undervisning, projekt inom två ämnen har getts som 

exempel. Om alla projekten som utförs på skolan är kopplade till enbart ett ämne eller till 

flera ämnen framgick inte. Inte heller framgick tydligt omfattningen av projekten. Sedan 

nämner rektor B även några stora projekt, som har omfattat både elever och personal och som 

har varit framgångsrika.  

 

Rektor C beskriver att undervisningen är upplagd enligt kursplanerna, men ger inga exempel 

då rektorn påpekar att rektorn inte har någon insikt i planeringen av undervisningen. Rektorn 

beskriver att elevhälsovården jobbar utåtriktat och förebyggande och ger ett exempel på det. 

Rektor C berättar även om olika sorters kampanjer och projekt. 

 

Rektor D beskriver varken hur området sex och samlevnad är upplagd inom undervisningen i 

klasrummen eller i ett vidare perspektiv som i, till exempel, större projekt. Eftersom att 

rektor D inte verkar inkludera det relationsbyggande arbetet som de gör med eleverna så 

nämner rektorn inte något om hur det är uppbyggt. 

 

Resultat 

Utifrån den analys vi gjort har vi lyckats tolka fram olika diskurser för rektorerna. Här 

kommer skolornas diskurser att presenteras samt ställas i jämförelse med skolverkets rapport 

nr 180 (1999). Skolornas diskurser kan ses som en sammanfattning och ett resultat av 

analysen. 

 

Skolornas diskurser 

Diskurserna för de olika skolorna har utarbetats och definieras utifrån hur rektorerna 

beskriver och tolkar sitt ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen samt hur de beskriver 

att undervisningen är organiserad.  

 

Först beskriver vi i korthet de mest utmärkande kännetecknen som rektorerna talar om inom 

de diskursiva ramarna uppsatsen verkar och sedan beskriver vi de framtolkade diskurserna. 
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Rektor A: 

• Ingen strukturerad sex- och samlevnadsundervisning. 

• Inga lokala måldokument. 

• Ingen styrning från rektorn. 

• Den undervisning som finns är inriktad mot ett kulturellt perspektiv. Sker i 

klassrummet. 

• Elevsamtal hos skolsköterskan. 

 

Rektor B: 

• Ingen gemensam satsning över undervisningens upplägg. 

• Inga lokala måldokument. 

• Delvis styrning. Agerar stöttande och möjliggör lärarnas förslag. 

• Utbudet av ämnet är inriktad till största delen mot samlevnadsområdet, relationer med 

mera, men inkluderar även i viss omfattning den biologiska delen.  

• Arbetar i projektform och kampanjer. 

• Viss insikt om sitt ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen.  

 

Rektor C: 

• Delvis strukturerat utbud av sex och samlevnad. 

• Inga lokala måldokument. 

• Styrning finns mot elevhälsan. 

• Utbud av sex och samlevnad både mot det biologiska området och 

samlevnadsområdet.  

• Arbetar i projektform och med kampanjer. 

• Ingen direkt insikt i klassrumsundervisningens utformning och utbud.  

• Vet att det finns ett ansvar, men inte reflekterat över vad det innebär. 

 

Rektor D: 

• Ingen strukturerad sex- och samlevnadsundervisning. 

• Inga måldokument. 

• Ingen styrning. 

• Den undervisning som kan tänkas finnas är inriktad mot relationer och samlevnad. 
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Efter att ha analyserat de olika skolorna har två diskurser trätt fram. Den ena diskursen 

kännetecknas av ingen, eller nästan ingen, sex- och samlevnadsundervisning. Där finns ingen 

styrning från rektorerna och inga nedskrivna lokala måldokument. Den begränsande 

undervisningen som finns är inriktad mot samlevnadsområdet, kulturområdet. Den här 

diskursen är gemensam för hur rektor A och D beskriver och tolkar sitt ansvar för sex- och 

samlevnadsundervisningen samt hur de beskriver att undervisningen är organiserad.   

 

Den andra diskursen kännetecknas av att det där finns en viss styrning mot lärare eller 

elevhälopersonal samt att rektorerna har en viss medvetenhet om sitt ansvar för 

kunskapsområdet. Det finns inga lokala måldokument. Utbud av sex och samlevnad finns 

mot både samlevnadsområdet och det biologiska området. Arbetet sker framför allt i 

projektform och med kampanjer. Den här diskursen är gemensam för hur rektor B och C 

beskriver och tolkar sitt ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen samt hur de beskriver 

att undervisningen är organiserad.   

 

Det som skiljer diskurserna åt är att i den andra diskursen finns det en viss styrning från 

rektorerna samt att ett utbud finns av sex och samlevnad inom både biologiområdet och 

samlevnadsområdet. Det finns även en delvis insikt om sitt ansvar för kunskapsområdet. 

 

Likheten mellan diskurserna är, framför allt, att det inte finns några lokalt nedskrivna 

måldokument på någon av skolorna. 

 

Skolornas diskurser i jämförelse med diskurserna i kvalitetsgranskningen från 1999 

När författarna för kvalitetsgranskningen (1999) utförde sin undersökning ute på skolorna så 

upptäckte de att skolorna kunde grupperas in i tre olika kategorier beroende på egenskaper 

som kännetecknade de olika skolorna. 

 

De kategorierna anser vi ger uttryck för tre olika diskurser. De diskurser som vi tolkat fram 

från intervjuerna med rektorerna kommer vi att jämföra med de diskurser som framkommit ur 

kvalitetsgranskningen (1999).  
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De tre diskurserna i korthet från skolverkets rapport 180 (1999): 

 

Första diskursen: 

• Rektorn samordnar sex- och samlevnadsundervisningen. 

• Undervisningen är ämnesövergripande. 

• Undervisningen utgår från elevernas behov. 

• Undervisningen är rik och varierad. 

• Samtliga elever på skolan har tillgång till undervisningen. 

• Det finns nedskrivna mål för undervisningen. 

    

Andra diskursen: 

• Undervisningen är varierad samt av god kvalitet. 

• Alla elever har inte tillgång till undervisningen. 

• Det saknas styrning från rektorn. 

• Inga mål för undervisningen fanns nedskrivna. 

• Ingen samordning mellan lärare. 

 

Tredje diskursen: 

• I det närmaste utebliven sex- och samlevnadsundervisning. 

• Sporadiska besök på ungdomsmottagningen eller temadagar. 

 

Den diskurs som är gemensam för hur rektor A och D talar kring och tolkar sitt ansvar samt 

det organisatoriska för sex- och samlevnadsundervisningen har likheter med den tredje 

diskursen som framkommit ur skolverkets rapport nr 180 (1999). Ingen av diskurserna 

inrymmer sex- och samlevnadsundervisning och kan därför jämföras med varandra. De två 

andra diskurserna från kvalitetsgranskningen kännetecknas bland annat av en god och 

varierad undervisning.   

 

Den diskurs som är gemensamma för hur rektor B och C talar kring och tolkar sitt ansvar 

samt det organisatoriska för sex- och samlevnadsundervisningen har störst likheter med den 

andra diskursen som framkommit ur kvalitetsgranskningen (1999). Den största likheten 

mellan de båda diskurser är att det saknas måldokument för undervisningen. Undervisningen 

i de båda diskurserna är varierad på olika sätt. Det som talar för att diskursen som innefattar 
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rektor B och C inte kan jämföras helt och fullt med den första diskursen ur 

kvalitetsgranskningen (1999) är framför allt att i den första diskursen så finns det 

nedtecknade måldokument samt att rektorn samordnar undervisningen i sex och samlevnad. 

Diskursen som innefattar rektor B och C kännetecknas av delvis styrning. 

 

Övriga egenskaper som kännetecknar den andra diskursen från kvalitetsgranskningen (1999) 

som vi inte kan med säkerhet säga stämmer överrens med diskursen som inbegriper rektor B 

och C är vi inte med säkerhet kan säga att alla elever får tillgång till sex- och 

samlevnadsundervisningen eller inte samt om lärarna samordnar undervisningen eller inte. 

 

Samma som ovan gäller även mellan diskursen som inbegriper rektor B och C och den första 

diskursen från kvalitetsgranskningen (1999). Det går inte med säkerhet fastställa att alla 

elever på skolan får tillgång till sex- och samlevnadsundervisningen samt att undervisningen 

är ämnesövergripande. 

 

Den första diskursen från kvalitetsgranskningen innefattar även att undervisningen utgår från 

elevernas behov. Det finns inget klart uttalat ur intervjun med rektor B och C som uttrycker 

det, men under noga analys av de transkriberade intervjuerna så ansåg vi att vi kan tolka fram 

att det sker, till viss del, ett medvetet agerande på de båda skolorna för att delar av utbudet 

läggs upp utifrån elevernas behov.    

 

 

 

Diskussion 

De frågeställningar som vi i vår uppsats ville besvara var att genom att undersöka hur 

rektorerna på olika gymnasieskolor uttalar sig om och tolkar sitt ansvar för sex- och 

samlevnadsundervisningen samt hur undervisningen är organiserad, kunna ta reda på vilka 

diskurser som där finns. Därefter ville vi se om det finns några skillnader eller likheter mellan 

diskurserna.  

 

De fyra rektorernas sätt att beskriva sitt ansvar och organiseringen av sex- och samlevnad 

resulterade i två olika diskurser. Rektor A och D hade en gemensam diskurs som 

kännetecknas av att det där i det närmaste inte fanns någon sex- och samlevnadsundervisning. 
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Det fanns inte heller några nedtecknade måldokument för undervisningen samt ingen styrning 

från rektorn. 

 

Rektor B och C hade en gemensam diskurs som kännetecknades av att det finns ett utbud av 

sex och samlevnad inom både samlevnadsområdet och det biologiska området. Inga 

måldokument fanns nedskrivna, men en viss styrning fanns mot lärare eller elevhälsopersonal. 

Undervisningen sker framför allt i projektform och med kampanjer. Båda rektorerna hade en 

viss insikt om sitt ansvar för ämnet. 

 

Det som skiljer diskursen som är gemensam för rektor A och D från diskursen som är 

gemensam för rektor B och C är att det där inte finns, i det närmaste någon sex- och 

samlevnadsundervisning samt att rektorerna inte utför någon styrning. Hos rektor B och C 

finns även en delvis medvetenhet om sitt ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen som 

inte kom fram ur intervjuerna med rektor A och D. 

 

Likheten mellan de två diskurserna är att det inte fanns några lokala måldokument 

nedskrivna. 

 

Diskursen som är gemensam för rektor A och D har likheter med den tredje diskursen från 

skolverkets rapport nr 180 (1999) och diskursen som är gemensam för rektor B och C har 

störst likheter med den andra diskursen från skolverkets rapport nr 180 (1999). Det fanns 

även vissa likheter med den första diskursen ur skolverkets rapport nr 180 (1999). 

 

De svar på våra frågeställningar som vi kommit fram till anser vi är tillförlitliga. Detta trots 

det som Trost (2005) skriver att situationen ska vara standardiserad för att få en hög 

tillförlitlighet. Han menar även att forskaren måste visa att empiriunderlaget, som legat som 

grund för analysen, är trovärdig. Ett sätt att visa det på är bland annat att bifoga 

intervjufrågorna så att läsaren själv kan bedöma trovärdigheten. (Trost, 2005) 

 

För att öka tillförlitligheten och samtidigt möjligheten för läsarna att bedöma trovärdigheten 

hos svaren på frågeställningarna så har vi framställt ett grundligt resultat- och analyskapitel 

där vi har börjat med att sammanfattat intervjuerna, efterföljt av en grundlig analys där vi 

visar hur vi har gått tillväga för att komma fram till våra resultat samt resultatdelen där 

diskurserna har sammanställts och diskuterats. Läsarna kan jämföra intervjufrågorna och 
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frågeställningarna med sammanfattningen, analysdelen och resultatsdelen och på så sätt 

själva avgöra trovärdigheten.  

 

Även mätnoggrannheten kan bedömas på samma sätt. Läsarna kan se om intervjufrågorna 

täcker alla aspekter av frågeställningarna. De kan även i resultatdelen och analysdelen få en 

uppfattning om hur omfattande rektorerna har svarat på de olika frågorna och om de har 

berört samma teman. Då alla intervjuer har gått till på samma sätt fast på olika lokaler så 

finns det där inget som direkt kan anses störa mätnogrannheten. 

 

Trost (2005) menar på att för att undersöka en studies validitet ska det som avses att 

undersökas även vara det som undersöks. Ett sätt att bedöma en undersöknings validitet, 

menar Denscombe (2004), är att jämföra forskningsresultaten med andra forskningsresultat. 

(Trost, 2005, Denscombe, 2004)  

 

Vårt syfte med studien var att se hur rektorerna uttrycker sig kring och tolkar sitt särskilda 

ansvar för undervisningen i sex och samlevnad samt hur de konkretiserar sitt ansvar. Vi anser 

att vi har lyckats med att undersöka det vi skulle undersöka samt lyckats med att besvara de 

frågeställningar som vi uppfört. Även när det gäller hur väl vi har lyckats med studien är 

något som läsarna själva kan utreda genom att läsa resultat- och analyskapitlet. 

 

Vi har använt skolverkets rapport nr 180 Nationella kvalitetsgranskningar 1999 som referens 

för våra forskningsresultat. Den undersökningen har utförts i stor skala och vår undersökning 

i liten skala. Vi har ändå kommit fram till liknande resultat.  

 

De rektorer som har medverkat i undersökningen, var alla inte de som vi ursprungligen hade 

skickat ut en förfrågan till. Flera av rektorerna avböjde till att medverka. Om det berodde på 

att de inte hade tid att ställa upp eller om de inte ville vara med, vet vi inte. Fyra rektorer 

tackade ja till att medverka vid undersökningen och det är de som omfattas av 

undersökningen. En annan orsak till att en del avböjde, kan ha varit att de tyckte att de inte 

hade så mycket information om kunskapsområdet att bidra med. Då vi inte är ute efter att 

generalisera utan ute efter att beskriva hur det ser ut på de medverkande skolorna så anser vi 

att frågan om en möjlig snedvridning av resultatet inte är aktuellt i vårt fall. Vi har 

presenterat resultat och analys med utgångspunkt från de fyra rektorer och skolor som har 
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ingått i undersökningen. En såpass liten undersökning kan inte sägas ge några generaliserbara 

resultat, utan den gäller endast de undersökta objekten. 

 

Enligt Denscombe (2004) kan kvantitativ och/eller småskalig forskning ge resultat som har 

överförbarhet. Vilket innebär att resultaten kan tänkas vara applicerbara på andra likartade 

situationer. (Denscombe, 2004) 

 

I vårt fall skulle det innebära att liknande resultat skulle kunna erhållas på andra 

gymnasieskolor under liknande förutsättningar. 

 

En annan faktor som kan vara intressant att känna till och vara värd att nämna i 

sammanhanget är att ingen av gymnasieskolorna var med i kvalitetsgranskningen som 

Skolverket genomförde 1999. Vad det gäller rektorerna vet vi inte hur det förhåller sig, det 

finns en möjlighet att de kan ha arbetat som rektor eller lärare på en annan skola där 

kvalitetsgranskningen genomfördes. Ingen av rektorerna nämnde dock något om detta i 

samband med intervjuerna. Hur eller om det hade påverkat resultatet är inte enkelt att uttala 

sig om.  Det visar den mindre undersökning som Agneta Nilsson genomförde.  

 

En enklare uppföljning gjordes sex år efter kvalitetsgranskningen av Nilsson (2005) bland, 

10 gymnasieskolor och 10 grundskolor, som ingått i kvalitetsgranskningen 1999.  Avsikten 

med undersökningen var att se hur rektorn uttrycker sig om undervisningen i sex och 

samlevnad. Resultaten av uppföljningen visar på en komplex bild. En del gymnasieskolor 

hade inspirerats av granskningen och påbörjat ett utvecklingsarbete, medan det på andra 

skolor inte hade hänt så mycket. På några skolor hade läget försämrats. (Nilsson, 2005) 

 

Vår undersökning har mynnat ut i att vi har hittat två diskurser på de skolor som ingick i 

studien. Vi jämförde sedan dessa med de tre diskurser (3 grupper) som finns i 

kvalitetsgranskningen (1999). De skolor som ingick i vår undersökning passade bäst in i 

kvalitetsgranskningens grupp 2 (den andra diskursen) och i grupp 3 (den tredje diskursen). 

 

29 gymnasieskolor ingick i kvalitetsgranskningens undersökning år 1999. Av dessa 

bedömdes endast att sex skolor tillhörde grupp 1. Tolv skolor bedömdes tillhöra grupp 2 och 

elva skolor bedömdes tillhöra grupp 3. I endast 6 av de 29 granskade gymnasieskolorna fick 



 

 60 

alla elever del av sex och samlevnadsundervisningen, där rektorn tagit ett tydligt ansvar för.  

De flesta gymnasieskolorna fanns i grupp 2 eller i grupp 3.  (Skolverket, 1999) 

 

När kvalitetsgranskningen genomfördes 1999 befann sig de flesta gymnasieskolorna i grupp 

2 eller i grupp 3. De fyra gymnasieskolor som är med i vår undersökning placerade sig på 

liknande sätt med två skolor i andra diskursen (grupp 2) och två skolor i tredje diskursen 

(grupp 3). Våra resultat stämmer väl överens med resultaten från kvalitetsgranskningen. 

Ingen av våra skolor kvalificerade sig till den första diskursen (grupp1), eftersom det inte 

finns en tydlig aktiv styrning av sex- och samlevnadsundervisningen från rektor samt några 

lokala måldokument, på någon av dessa skolor.  

 

I kvalitetsgranskningen 1999 - rapport nr 180 framfördes en del förslag till förbättrande 

åtgärder på kunskapsområdet sex och samlevnad på flera nivåer. På det nationella planet 

behövde kunskapsområdet sex och samlevnad utvecklas och förtydligas. På lokal nivå 

behövdes kompetensutvecklande insatser. Skolorna fick rådet att utforma tydliga planer och 

mål för undervisning i sex- och samlevnadsundervisning samt att dokumentera och 

systematisera vad som görs på den egna skolan. (Skolverket, 1999) 

 

Två år efter kvalitetsgranskningen (1999) gav skolverket ut skriften Till rektor ”Min uppgift 

är att knyta ihop det”. Skriften var riktad till rektor och var tänkt att användas som ett 

material för skolutveckling (Skolverket, 2001). 

 

Syftet med skriften är att ge ut ett samlat material om de … kvalitetsgranskade 

områdena … sexualitet och samlevnad … Materialet lyfter fram ett antal 

perspektiv som i olika sammanhang visat sig värdefulla. De kan klargöra vad 

som sker i en skolverksamhet men också fånga vad man vill uppnå. Skriften 

vänder sig framför allt till rektor men också övrig skolpersonal. Det är 

skolverkets förhoppning att perspektiven kan bli utgångspunkt för vidare 

diskussioner inom skolor. (Skolverket, 2001 s. 3) 

 

Nationella kvalitetsgranskningar 1999 och skriften Till rektor (2001) är två dokument som 

finns tillgängliga på Skolverket hemsida, åtkomliga för alla som är intresserade av att läsa 

om ämnet. Trots att det har gått elva år sedan kvalitetsgranskningen kom år 1999 där 

situationen klargjordes, samt att det två år senare kom en skrift riktad till rektor, så verkar 

inga större förändringar ha skett. Råden och förslagen verkar inte ha fått någon större 
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genomslagskraft på de skolor som ingick i vår studie.  Information och skrivelser från 

skolverket verkar inte lösa de brister som finns, utan det krävs andra åtgärder. Vi tror inte att 

det går att informera bort problemen. För att få till en likvärdig sex- och 

samlevnadsundervisning behövs det andra åtgärder än att ge ut nytt material. 

Grundproblemet måste åtgärdas. Vi tror att den stora bristen är frånvaro av styrning i 

läroplanen (Lpf 94) och i de medföljande kursplanerna. Trots de goda förslag till förändring 

och förbättring som kommit fram till rektorer om sex- och samlevnadsundervisningen, så 

verkar det ändå inte som det har skett en positiv utveckling på området.  

 

Vår undersökning visar att det finns brister i rektorns sätt att styra och ta ansvar för ämnet då 

alla elever inte får en likvärdig utbildning i kunskapsområdet sex och samlevnad. 

Kontinuitet, kvantitet och kvalitet skiftar mellan skolorna. Tillgång på bra sex- och 

samlevnadsundervisning ska inte bero på om man som elev har en rektor eller lärare som är 

pådrivande och entusiastisk över ämnet. 

 

 Vi tycker att det finns mer djupgående orsaker till att sex- och samlevnadsundervisningen 

inte fungerar som det var tänkt, att det är ett grundläggande systemfel som gör att 

undervisningen inte kommer alla tillgodo. Vi anser att den främsta orsaken till att det inte 

fungerar, är den svaga styrningen i Lpf 94 och i de medföljande kursplanerna. Rektorn är 

pedagogisk ledare och ytterst ansvarig för den pedagogiska verksamheten på sin skola, men 

ansvaret bör kanske inte läggas helt på rektorerna. Hur ska man kunna kräva av rektorerna, 

att det ska finnas en väl fungerande sex- och samlevnadsundervisning som är omfattande och 

varierande när det inte finns någon tydlig ledning från dokumenten? 

 

För att rektorerna ska ha en reell möjlighet att kunna ta ansvar för och fullgöra sitt uppdrag, 

att se till att alla elever får likvärdiga kunskaper om sex och samlevnad, så behövs bättre stöd 

och tydligare målformuleringar i läroplanen och kursplanerna, för vad kunskapsområdet ska 

innehålla och hur det ska genomföras och organiseras. Det behövs alltså bättre styrning från 

styrdokumenten. Då har uppdragsgivaren gett rektorerna en ärlig chans att ta sitt särskilda 

ansvar för att ge alla elever bra kunskap om sex och samlevnad. 

 

Våra förslag för att få till en väl fungerande undervisning om sex och samlevnad, där 

eleverna på gymnasiet får del av likvärdiga kunskaper om sex och samlevnad: 
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• Ämnet skrivs in som ett av målen i flera av kärnämnenas kursplaner. Eftersom alla 

elever på gymnasiet läser kärnämnena, så kommer alla elever att få del av sex- och 

samlevnadsundervisning ur olika perspektiv i de olika kärnämnena.  

• En annan möjlighet är att införa en obligatorisk kurs för alla elever på gymnasiet. En 

”livskunskapskurs” där sex och samlevnad kan vara ett bland andra viktiga ämnen.   

 

Didaktisk implikation 

 
Vår undersökning bidrar till att klargöra och beskriva hur rektorer redogör för sitt ansvar för 

sex- och samlevnadsundervisningen på sin skola. Vi har också belyst undervisningens 

upplägg, omfattning och hur den organiseras på respektive gymnasieskola. Undersökningen 

visar att det finns en stor variation mellan de olika gymnasieskolornas sex- och 

samlevnadsundervisning, både vad det gäller tillgång, omfattning samt vilket utbud av sex- 

och samlevnadsundervisning som finns. Detta leder till att alla elever inte har samma 

möjlighet att ta del av och reflektera kring detta ämne. Brister i aktiv styrning från rektor och 

frånvaro av måldokument bidrar till denna situation. Det är därför viktigt att rektorerna inser 

sin betydelsefulla roll.  

 

Vår intention är att öka medvetenheten om den rådande situationen på gymnasiet. Våra 

resultat har visat att det finns utrymme för förbättringar inom kunskapsområdet sex och 

samlevnad.  Den bild som framträtt och de brister som har påvisats, har inte framlagts för att 

få berörda parter att känna sig utpekade eller nedslagna. Vår förhoppning är att det istället 

kommer att sporra de ansvariga, och leda till en önskan att förändra och förbättra 

undervisningen på detta område, så att det kan leda till en positiv utveckling framöver. Det 

vore roligt om detta arbete skulle kunna bidra till att skapa förståelse och öka 

medvetandegraden för situationen på gymnasieskolan så att det leder till en positiv utveckling 

inom området. Förhoppningsvis kommer det att sporra och motivera rektorer och berörd 

personal att ta tag i situationen. Vår önskan är att alla gymnasielever så småningom kommer 

att få en likvärdig undervisning i sex och samlevnad, något som de har rätt till. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide  

• Kan du berätta lite om din bakgrund innan du blev rektor här. 

• Hur många elever går det på skolan? 

• Vilka program är de populäraste? 

• När öppnades skolan? 

• Hur är sex- och samlevnadsundervisningen upplagd på er skola?  

 

Om de har sex- och samlevnad, fortsätt här: 

• Vem/vilka har ansvaret för sex- och samlevnadsundervisningens utformning?  

• Hur organiserar ni sex- och samlevnadsundervisningen? 

• Vad tycker du är viktigt för att få en bra sex- och samlevnadsundervisning?  

• Har ni några lokala måldokumenten för sex och samlevnadsundervisningen? Hur ser de 

ut?  

• Hur ser behovet för sex- och samlevnadsundervisningen ut från eleverna? 

• Hur ser lärarna på ämnet?  

• Erbjuds någon form av fortbildning inom ämnet? 

• Vad tycker du om förslaget till de nya kursplanerna i Lpf-11 i naturkunskap 1 med 

avseende på sex- och samlevnadsundervisning? 

• Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 

Om det inte finns någon sex- och samlevnadsundervisning, fortsätt här: 

• Har ni några besök från RFSU eller ungdomsmottagningen eller annat här på skolan?        

• Finns det någon plan på att börja erbjuda sex- och samlevnadsundervisning? 

• Är det upp till de enskilda lärarna att ta upp sex- och samlevnad eller har ni några 

dokument som styr hur ni ska handskas med det? 
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• Tycker du att det finns något behov av sex- och samlevnadsundervisning? 

• I de nya kursplanerna som kommer, Lpf 11, så finns det ett förslag att sex- och 

samlevnadsundervisning ska ligga i naturkunskap 1. Vad tycker du om det? 

• Vet du om det finns någon önskan från eleverna att ha sex- och samlevnadsundervisning? 

• Hur skulle du vilja lägga upp sex- och samlevnadsundervisningen på din skola? 

• Finns det något du skulle vilja prata om ytterliggare? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

 
Vill du medverka i vårt examensarbete på lärarutbildningen? 
 
 
Information 
 
Vi heter Greta Linderborg och Linda Jedenheim och vi är två lärarstudenter som skriver vårt 
examensarbete vid Högskolan i Halmstad. Vår uppsats kommer att handla om rektorers syn 
på sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan. 
 
Anledningen till att vi vill undersöka detta är att vi är intresserade av ämnet eftersom att vi 
kommer att undervisa i det då våra ämnen är kemi, biologi och naturkunskap.  
 
Uppsatsen kommer att baseras på fem intervjuer med rektorer från Halmstads kommun. Vi 
vore mycket tacksamma om du skulle vilja delta i intervjun. Intervjun kommer att spelas in av 
praktiska skäl. Allt material från intervjun kommer att behandlas enligt Vetenskapsrådets 
etiska principer, vilket innebär att din anonymitet garanteras samt att din medverkan är 
frivillig och kan avslutas när så önskas. 
 
När 
 
Vi skulle vilja genomföra intervjuerna under vecka 16 eller 17 och vid behov vecka 18. Vi 
skulle vilja att du meddelar oss om vilken tid och plats som passar dig bäst. Du får gärna ge 
flera förslag på tider. 
 
 
Tack för att du tar dig tid. 
 
Med vänliga hälsningar 
Greta Linderborg och Linda Jedenheim 
 
 
 
Handledare 
Ole Olsson                                 Ole.Olsson@hh.se 
Jette Trolle-Schultz Jensen        Jette.Trolle-Schultz_Jensen@hh.se 
 
 
 
Skicka ditt svar till: lb04lije@student.hh.se 
 
Om du inte kan delta i intervjun eller har några frågor så hör av dig till samma mejladress som 
ovan. 
 

 


