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Abstract 
 
This thesis is about sexual education in primary school. The purpose of this thesis is to 
describe how sexual education is being taught in primary schools and gives the reader an 
understanding of student’s attitude towards the subject. The questions I have used to gather 
the information required is the following ones: How do teachers plan and work when they 
teach sexual education in primary schools? What do the students think about sexual 
education? This research is based on qualitative interviews with teachers and students. The 
general opinion among teachers and students seems to be the same, sexual education is about 
the right to your own body and believes. 
Keywords: School, sex and relationships, sexuality, teacher  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Sammanfattning 
 
Detta examensarbete handlar om sexualkunskap i grundskolan. Syftet med uppsatsen är att 
redogöra för sexualkunskapsundervisningen i grundskolan samt ge läsaren en förståelse för 
elevernas inställning till ämnet. Frågeställningarna som jag har använt mig av är:  
Hur planerar och arbetar lärare med undervisningen av sex och samlevnad i grundskolan? 
Vad har elever för tankar om sexualundervisningen? Den undersökningsform som har använts 
i detta arbete är kvalitativa intervjuer med lärare och elever. Elevernas och lärarnas 
uppfattning kring sexualkunskaps undervisning är överens med varandra. Enligt denna 
undersökning handlar sexualkunskap mycket om rätten till sin egen kropp och 
värderingsfrågor. 
Nyckelord: Lärare, sex och samlevnad, sexualitet, skola 
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Inledning 
 
Uppsatsen är skriven för att jag som blivande pedagog är intresserad av hur sex och 
samlevnadsundervisningen bedrivs i grundskolan, i Sverige. Det är ett intresseväckande ämne 
då jag flera gånger under min verksamhetsförlagda utbildning (vfu) har kommit i kontakt med 
frågor om sex och samlevnad. Eleverna har ett flertal gånger pratat och även ställt frågor om 
sex. De är mycket nyfikna över ämnet men lärarna undviker ofta att prata om det och hänvisar 
till framtida diskussioner om ämnet. Mitt intresse för detta område har växt fram under vfu-
perioderna då jag många gånger har funderat på varför man undviker att prata om sex och 
samlevnad i grundskolans tidigare år. Undersökningen handlar om att granska hur lärare i 
grundskolan undervisar i sexualundervisning. Arbetet tar även upp elevers tankar kring sex 
och samlevnad. Idag får barn i tidig ålder information om sex, både via internet och via 
media. Som lärare måste man möta alla elevers olika åsikter. Åsikterna kan ibland påverkas 
av fel saker, såsom pornografi. Jag riktade in min undersökning på elever som går på 
mellanstadiet. Detta på grund av att eleverna skall ha sin första sexualundervisning någon 
gång under detta stadium. Eleverna på mellanstadiet har i många fall börjat väcka nyfikenhet 
på vad sex och samlevnad innebär. 
 
Skolans verksamhet har i uppgift att ingen på skolan skall känna sig kränkt, eleverna skall 
veta människors lika värde, det skall vara jämställt mellan kvinnor och män, samt att alla skall 
känna kamratskap på skolan. Skolan har som mål att alla elever skall följa detta och att det 
skall vara en demokrati. Det står även att skolans skall sträva efter att varje elev respekterar 
andras människors egenvärde, ta avstånd från människor som utsätter andra för förtryck, 
hjälpa och stödja människor och skall kunna förstå sig på andras situationer och bemöta dem 
efter deras bästa.  I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet årtal 94 (Lpo  94) beskrivs 
sex och samlevnadsundervisningen som ett kunskapsområde som inte är ämnes specifikt. Det 
skall belysa värdegrundsfrågor och integreras i verksamhetens olika delar . Kunskapsområdet 
är uttryckt i flera delar av grundskolans kursplaner men förekommer huvudsakligen i biologi 
och i samhällskunskap.  I ämnet religion står det bland annat att eleverna skall få en fördjupad 
kunskap om människans egenvärde samt människors lika värde oberoende av klass, kön, 
etnisk tillhörighet och sexuell läggning. I ämnet samhällskunskap skall man sträva efter att 
eleverna utvecklar kunskap om människors rättigheter och förtryck utifrån olika grunder 
såsom kön, könsidentitet och sexuell läggning. De mål som eleverna skall ha uppnått i slutet 
av det femte skolåret angående natur och människa är att eleven skall ha insikt om 
människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död (Skolverket, 2011, Internet)  
 
Sexualundervisningens framväxt 
Juvall & Pettersson (2005) skriver att skolans sexualpolitik skapades under 1930-1940. 1955 
blev sexualundervisningen ett obligatoriskt ämne i grundskolan och 1960 infördes samlevnad 
som ett begrepp i sexualundervisningen. På 60-talet såg man inte på sexualitet på samma sätt 
längre och ansåg då att det fanns ett behov av att argumentera olika strukturer av samlevnad. 
Centerwall (1995) tar upp att undervisningen kring sex och samlevnad är relativt unik. Ämnet 
ger eleverna kunskap om bland annat preventivmedel, abort, kärlek, samlagsdebut och 
övergrepp.  
 
Lärarens uppdrag 
Många lärare som undervisar i sex och samlevnad anser att de får en positiv respons av 
eleverna. Sexualundervisningen görs unik då samtalen är laddade och eleverna känner glädje i 
att prata om sådant som berör dem (Centerwall, 1995). Francis (2010) artikel tar upp att man 
behöver se över undervisningen och fokusera på lärarens kunskap samt kompetens för att 
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kunna genomföra denna uppgift. Att kunna prata om sex och sexualitet med eleverna kan 
många gånger bidra till ångest hos vissa lärare. Läraren kan känna sig rädd för att föräldrarna 
ska tro att han/hon uppmuntra eleverna till sexuell aktivitet. Centerwall (1995) skriver att 
undervisningen i sex och samlevnad skiljer sig i jämförelse med undervisningen i andra 
ämnen och detta gör många lärare osäkra. Francis (2010) håller med Centerwall och skriver 
att vissa lärare kan känna ett obehag av att prata om sex och sexualitet inför unga elever. 
Gerouki (2008) skriver att många lärare tycker att sex och samlevnadsundervisningen kan 
vara problematiskt på flera sätt. Det kan vara bekymmersamt i och med att det sker sociala 
diskussioner kring sexualitet, läraren kan också känna att hon/han inte förstår ungdomarnas 
livsstil, då synen och utvecklingen avseende sex förändras över tid. Ytterligare ett problem 
som lärarna kan stöta på är att det förekommer tidsbrist i skolan och sexualundervisningen då 
blir lidande.  

 
Undervisning i sex och samlevnad 
Alla barn och ungdomar behöver sexualundervisningen då sexualkunskap är en viktig del av 
utbildningen. Sexualundervisningen bidrar till att ungdomarna blir ansvarsfulla och friska 
medborgare (Goldman, 2010). Sinkinson (2009) skriver också att sex- och 
samlevnadsundervisningen bidrar till att elever får förståelse, kunskap och kunnigheter i att 
utveckla en positiv inställning till sexualitet. Genom att ha sexualkunskap lär sig eleverna 
också att ta hand om sin egen sexuella hälsa och utveckla personlig kännedom om sex och 
attityder till sexualitet. Detta gör att deras sociala kompetens och självförtroende ökar.  
Goldman (2010) anser att skolans centrala del är att lära om sex och samlevnad. Att ha sex 
och samlevnad i skolan är logiskt då det finns betydande faktorer till att ge en säker utbildning 
om sexualitet för barn och ungdomar. Undervisningen i sex och samlevnad skall vara klar och 
tydligt så att det inte sker någon slags mobbing eller konflikter på skolgården. Mkumbo 
(2010) tar upp i sin artikel att en kombination av sex- och samlevnadsundervisning samt 
undervisning avseende hälsa leder till att ungdomar i större grad vill skydda sig mot hiv och 
andra sexuella hälsoproblem som de kan stöta på i livet.  
 
Hälften av alla ungdomar i västvärlden har haft samlag i åldern 15-19år. Sexuellt överförbara 
infektioner är ett alldagligt problem för folkhälsan bland tusentals barn och vuxna. 
Information kring sexualkunskap i skolan skulle kunna leda till att ungdomar i större 
utsträckning bestämmer sig för att skydda sig vid samlag (Abel, Fitzgerald, 2006).  
Att undervisa i sexualkunskap i skolan är inte oproblematisk men kan vara den mest och bäst 
tillgängliga platsen (Mkumbo, 2010). Sex och samlevnad är ett av många ämnen som inte 
följer den traditionella undervisningen för en lärare. Som lärare måste man därför ha en jämn 
fördelning kring de ämnen som inte ingår i den traditionella undervisningen och få in 
undervisningen under de få timmar som är avsett för dessa ämnen (Gerouki, 2008).  
När man inte pratar om sex och samlevnad i hemmet och inte heller offentligt blir det lärarens 
ansvar att undervisa barnen i ämnet. Att ge barn och tonåringar information om sex och 
samlevnad är viktigt för att hjälpa och utveckla sociala färdigheter för ungdomarna. När man 
inte har sexualkunskap i skolan bidrar det till en ökning av sexuellt överförbara infektioner 
och oönskade graviditeter (Noy, mfl. 2010). Sexualundervisningen har en viktig karaktär då 
den kan leda till att ungdomarna ej känner skam och blyghet avseende sex. Att göra 
sexualundervisningen rolig leder till att eleverna upplever undervisningen tillfredställande. 
Den brittiska litteraturen inom sex och samlevnad visar hur sexualupplysningen tar hänsyn till 
ungdomars behov och intressen inom ämnet. Forskning har visat att flickor och pojkars behov 
av utbildning om sex och samlevnad kan skilja sig och påverkas av sociala och kulturella 
skillnader (Francis, 2010). 
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Familjens betydelse 
Stora delar av litteraturen som finns kring familjekommunikationer om sex och samlevnad 
visar att det är viktigt med ett öppet och bekvämt samtal föräldrar gentemot barn. Sådana 
samtal leder förhoppningsvis till att ungdomarna utför samlag senare i jämförelse med om 
kommunikationen ej ägt rum. Föräldrars information kring sex och samlevnad kan bidra till 
att ungdomars beteende om sex och samlevnad blir mer hälsosamt. Dock finns det många 
föräldrar som tror att kommunikationen om sex och samlevnad med sina barn bidrar till att 
barnen har sexuell aktivitet tidigare (Zamboni & Silver, 2009). 
 
Känslor under tonåren 
I början av tonåren upplever många ungdomar en minskad självkänsla, främst flickor. Pojkar 
känner en mer negativ inställning till sig själva och sitt yttre. I tonåren blir vänskapen mer 
intim och personlig. Detta påverkar tonåringarna både positivt och negativt pågrund av 
hänsyn och beundran för varandras åsikter. Den fysiska utvecklingen av barnet bidrar till 
tankar om att man börjar bli vuxen, och sexualiteten ökar i takt med puberteten. Flickorna 
känner ett ökat tryck i tonåren från samhället och massmedia i form av förhoppningar till ett 
perfekt skönhetsideal. Vissa psykologer säger att flera ungdomar blir mer självständiga och 
får bättre relationer med sina föräldrar. Egentligen ökar konflikten mellan ungdomar och 
föräldrar i början av puberteten. En nyligen genomförd studie visar att ju mer tolvåriga flickor 
gillade hur sin kropp utvecklades, desto mer ville flickorna bli vuxna. En flickas övergång till 
att bli vuxen innebär en ny självinsikt med alla förändringar som sker både fysiskt och 
psykiskt. Att gå från att vara ett barn till vuxen varierar bland personer, samhällen och 
grupper. Det som kan ske under förändringen är ångest, irritabilitet och förändringar i 
självbilden och självkänslan (Rembeck & Hermansson, 2008) Idag når många barn puberteten 
när de är yngre i jämförelse med tidigare generationer. Det har visat sig att hälften av alla 
flickor får sin första menstruation redan vid tolv till tretton års ålder. Hälften av alla pojkar får 
sin första erektion och utlösning vid tretton års ålder. Att barnen har denna utveckling i en så 
tidig ålder innebär att barnen redan vid åtta till nio års ålder kommer att uppleva tecken på 
pubertetsutveckling. Det är då viktigt att barn har kunskap och är förberedd på förändringarna 
som sker (Goldman, 2010). 
 
Syfte 
Syftet med uppsatsen är att redogöra för sexualkunskapsundervisningen i grundskolan samt ge 
läsaren en förståelse för elevernas inställning till ämnet. 
 
Frågeställning 
Frågeställningen som används i denna uppsats för att besvara syftet är:  
 

• Hur planerar och arbetar lärare med undervisningen av sex och samlevnad i 
grundskolan? 

 
• Vad har elever för tankar om sexualundervisningen? 

 
Metod 
 
Urval  
Undersökningen genomfördes på en grundskola i Värmland. Skolan är en stadskola och består 
av förskoleklasser, låg- och mellanstadieavdelningar. Jag utsåg skolan för att den hade många 
lärare på mellanstadiet som hade tid för att besvara frågorna. De personer som har intervjuats 
var lärare och elever. Urvalskriterierna för lärarna var att de jobbade på mellanstadiet. Det var 
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fem kvinnliga lärare som ställde upp på undersökningen. Endast en manlig lärare fanns på 
mellanstadiet och han ansåg sig inte ha tid att besvara frågorna.  Alla lärarna som var med i 
undersökningen hade arbetat mellan 23 - 35år inom grundskolan. De undervisade i alla ämnen 
utom idrott, syslöjd, träslöjd och teknik. Urvalskriterierna för eleverna var att de gick på 
mellanstadiet samt att de kunde avsätta tid för att besvara frågorna. Eleverna är grupperade i 
elev 1 (flicka), elev 2 (flicka), elev 3 (pojke) och elev 4 (pojke). För att kunna göra 
undersökningen skickade jag ut en enkät till varje elevs hem. På enkäterna fick målsman 
information om att undersökningen var anonym och frivillig. Enkäterna var jag tvungen att få 
en underskrift på från målsman så att jag visste att de godkände att barnen fick vara med i 
undersökningen. När jag fick tillbaka enkäterna visade det sig att det enbart var fyra stycken 
av femton elever som ville vara med i undersökningen. Enkäten finns i slutet av arbetet i 
bilaga 2. 
 
Datainsamlingsmetoder 
Metoden som har använts i arbetet är kvalitativa intervjuer. Avsikten är att få den intervjuade 
att ge så detaljerade svar som möjligt.  
Det positiva med användningen av kvalitativa intervjuer är att det går att ställa följdfrågor. 
Genom att använda sig av denna metod kan man även se hur personen ger svar via 
kroppsspråket (Johansson & Svedner, 2010)  
Min frågeställning till arbetet var: 

• Hur planerar och arbetar lärare med undervisningen av sex och samlevnad i 
grundskolan? 

• Vad har elever för tankar om sexualundervisningen? 
Min första frågeställning analyserades genom fråga sex till elva bland lärarfrågorna. Min 
andra frågeställning analyserades genom fråga ett till tre och fråga sex och sju bland 
elevfrågorna.  
Fråga ett till tre bland lärarfrågorna ställdes för att få information om lärarnas bakgrund.  
Fråga fyra och fem bland lärarfrågorna syftades till att få en bra start av ämnet i intervjun. 
Fråga tolv och tretton bland lärarfrågorna framfördes för att se om lärarnas svar samspelade 
med styrdokumenten. Fråga fyra och fem i elevfrågorna framfördes men eleverna gav inget 
svar. Alla intervjufrågor finns i bilaga 1 i slutet av arbetet.  
 
Procedur  
Inför undersökningen besökte jag skolan och pratade med lärarna på mellanstadiet för att se 
om de hade tid. Därefter bokade vi in tider som passade och jag besökte lärarna under en 
vecka vid utvalda dagar. Eleverna besökte jag under en dag samma vecka. De problem som 
inträffade när jag försökte att få lärarna att vara med i undersökningen var deras tidsbrist 
eftersom påsklov och utvecklingssamtal inföll under denna period. Jag fick också problem i 
min undersökning om elevernas tankar då enbart fyra elever utav femton stycken kunde delta. 
Jag valde därför att låta eleverna intervjuas två och två i ett grupprum så att eleverna kände 
sig trygga när de skulle svara på frågorna. Lärarintervjuerna försiggick enskilt och ostört i ett 
konferencerum. Inför intervjuerna hade jag förberett frågor som jag skulle framföra. Innan 
varje intervju började jag att berätta vad undersökningen handlade om och varför jag gjorde 
den. Jag sa också till dem att det bara var att stanna intervjun om det kändes fel eller konstigt. 
De fick också ställa frågor om undersökningen under tiden. Intervjuerna spelades in via en 
inspelnings funktion på min mobiltelefon. Jag bestämde mig för att spela in intervjuerna för 
att undvika den krystade känslan med block och penna. Varje intervju tog mellan 20-30 
minuter. För att behålla lärarnas anonymitet har jag benämnt dem lärare 1, lärare 2, lärare 3, 
lärare 4 och lärare 5. För att även behålla elevernas anonymitet har jag benämnt eleverna i 
elev 1, elev 2, elev 3 och elev 4. 
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Databearbetningsmetoder 
Intervjuerna transkriberades så fort som möjligt för att jag skulle kunna ha möjlighet att fråga 
intervjupersonen igen om det var något som kändes oklart i svaren. När intervjuerna var 
transkriberade läste jag igenom dem och kategoriserade svaren. I de olika kategorierna kunde 
jag se likheter och olikheter. Följande kategorier kunde identifieras: ”Elevernas tankar kring 
sex och samlevnad”, ”lärarnas undervisning i sexualkunskap förr och nu”, ”problem som kan 
uppstå i undervisningen”, ”medias innebörd”, ”syftet med sexualundervisningen”, 
”styrdokument, lektioner och material”, ”när ska man undervisa i sex och samlevnad?” ”hur 
hanterar man situationer då elever kommer fram och frågar om sex och samlevnad”. 
 
Reliabilitet 
När enkäterna kom åter var det enbart fyra stycken elever som kunde avse tid till att vara med 
på undersökningen. Detta tror jag har gjort att mitt reslutat i undersökningen är mindre 
tillförlitligt. Om jag hade fått alla elever till att vara med hade svaren blivit mera utförliga och 
jag hade fått ytterligare information att arbeta med. Alla elevfrågor blev besvarad utom fråga 
fyra och fem. Eleverna bestämde sig för att inte svara på dessa frågor och jag ville inte pressa 
fram ett svar. Det som jag kunde ha gjort annorlunda inför undersökningen var att jag skulle 
ha berättat för eleverna att de fick göra intervjuerna i grupp. Jag tror också att det kunde ha 
hjälpt till om jag hade visat frågorna för eleverna före intervjuerna. Eleverna hade troligtvis 
känt sig mer förberedda på intervjun och detta hade nog gjort dem mera avslappnade. En 
nackdel på lärarnas intervjuer var att jag inte använde mig av någon manlig lärare. Det hade 
varit intressant att se svaren på frågorna ur ett manligt perspektiv.  
 
Resultat 
 
Elevernas tankar kring sex och samlevnad 
 
Sexualkunskap för elev 2 är information om tonårens innebörd medans elev 3 och 4 tycker att 
det handlar om puberteten. Elev 1 säger däremot att hon ser sexualkunskap som ett ämne som 
handlar om en tjej och en kille. Hon menar att de är tillsammans och är kära i varandra. När 
hon hör ämnet tänker hon också på kroppens förändring. Hon åsyftar då att kroppen ändras 
och blir till en vuxen kropp.  
 
Elev 2, elev 3 och elev 4 berättar att de redan har haft sexualundervisning. Däremot har inte 
elev 1 haft sin första sexualundervisning men kommer att ha det i femte klass. Hon säger att 
hennes lärare har sagt att de inte har det tidigare på grund av att de har för många ämnen just 
nu och hinner inte med. Elev 4 berättar att han kommer ihåg att de pratade om just puberteten 
och elev 3 kommer ihåg att de pratade tjej och killsnack. Han säger också att undervisningen 
ägde rum i helklass. Killsnack kan vara lite underligt att ha när man är kille och har en 
kvinnlig lärare men elev 3 och 4 tycker att det har fungerat bra. Elev 1 som inte har haft 
undervisning kring sexualkunskap skulle gärna vilja att killar och tjejer pratar i grupper. Hon 
tycker det för att man ska våga säga privata saker, som killarna inte förstår sig på. Varför man 
pratar om sex och samlevnad tror elev 3 och 2 att man gör för att man skall vara förberedd på 
vad som händer med kroppen. Elev 1 berättar att hon redan har pratat lite om mens och 
kroppens förändring med sin mamma. Hon tror att man har sexualkunskap för att det skall 
vara bra att veta lite mer om det när man blir äldre. Hon menar att när man skaffar barn. Där 
man lär sig mest om ämnet sex och samlevnad enligt elev 4 är på internet, medans elev 1, 2 
och 3 tycker att det är i skolan. Elev 1 tycker att det är lättast att prata om sex och samlevnad i 
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hemmet. Enligt elev 2,3 och 4 så är det lättast att prata om sex och samlevnad i skolan. Elev 2 
anser att hon tycker att det är svårt att prata med sina föräldrar för att det är pinsamt.  
 
Sammanfattningsvis ser eleverna sexualkunskap som ett ämne som man lär sig om i skolan. 
Där pratar man om puberteten och enskilda frågor kring tjejers och killars utveckling. 
Sexualundervisningen finns för att eleverna skall känna sig väl förberedd på vad som komma 
skall. Samtal om sex och samlevnad har man helst i skolan, men även i hemmet. 
 
Lärarnas tankar kring undervisning om sex och samlevnad 
 
Lärarnas undervisning i sexualkunskap förr i tiden och idag 
Sexualkunskap är för alla fem lärare ett unikt ämne. Lärarna menar att ämnet gör eleverna 
väldigt nyfikna, intresserade och engagerade. Eleverna älskar att prata om den egna kroppen 
och dess utveckling. Alla lärarna har gemensamt att de inte tycker att det är pinsamt eller 
genant att prata om sex och samlevnad. Lärarna anser att det är viktigt att vara påläst, 
avslappnad och nutidsorienterad i ämnet. Lärare 1 berättar också att hon tycker att det är 
viktigt att bjuda på sig själv i sin undervisning. Hon skrattar och umgås gärna med eleverna på 
ett sätt som gör det avslappnat och roligt.  
  
Lärare 1 tycker att sexualkunskapen förr i tiden var mer kroppsligt. Det handlade då mycket 
om hur kroppen utvecklades, och hur barn blev till. Lärare 1,2,4 och 5 tycker att 
sexualundervisningen handlar om rätten till sin egen kropp och rätten till att säga nej. Medans 
lärare 3 tycker att sexualkunskap handlar om pubertet och vad som händer med kroppen. 
Lärare 1 och 2 tycker att undervisningen handlar om relationer, värderingsövningar, känslor, 
skyddat sex och sjukdomar. Lärare 1 berättar att man inte talade om rätten till sig själv och sin 
egen kropp förr i tiden utan ämnet har förändrats genom åren som hon har undervisat. Lärare 
2 tycker också att sexualkunskapsundervisningen har ändrats mycket genom åren. Hon menar 
att undervisning idag är mera öppen från ungdomarnas sida för att prata om sex och 
samlevnad. Dagens samhälle är också mera öppet kring frågor om sex och samlevnad. Barnen 
pratar även mer med sina föräldrar nu än vad de gjorde förr i tiden. Lärare 4 säger att förr 
användes skolsköterskan inom detta ämne. Hon kände att hon kunde förlita sig på henne med 
all kunskap hon hade.  
 
Sammanfattningsvis visar det att synsättet på ämnet sexualkunskap har ändrats genom åren. 
Idag ser man sexualkunskap som ett ämne som berör värderingsfrågor och puberteten, medan 
man förr i tiden inriktade sig mest på den kroppen och dess förändringar under livet. Under 
åren kan man också se en tydlig förändring avseende hur människor pratar om sex. Idag anser 
större delen av Sveriges befolkning att det är normalt att samtala om detta ämne. Det har gjort 
att elever i dagens samhälle pratar om dessa frågor med sina föräldrar, något man ej gjorde 
förr då det sågs som skamligt. Sex och samlevnad är ett ämne som är intressant och unikt från 
både lärarnas och elevernas sida. Det visar sig att det är viktigt att vara förberedd, avslappnad 
och påläst om ämnet för att möta eleverna på bästa sätt.  
 
Problem som kan stötas på i undervisningen 
Lärare 1 är den enda läraren som börjar samtala om problem som kan stötas på i 
undervisningen. Hon tycker att det är jobbigt och svårt att statistiken visar att det finns elever i 
klasserna som är utsatta, och det är  jobbigt då man inte ser dessa barn . ”Vilka missar vi och 
vem sitter och mår dåligt? Vi har ingen aning om det”. Hon tycker också att det är svårt att 
prata om alla risker kring sex och samlevnad då hon inte vill att barnen skall förknippa det 
med just enbart riskerna. Det är svårt att hitta en balans i undervisningen.  
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Sammanfattningsvis visar det att problemen som kan uppstå i och med undervisningen är att 
det kan finnas elever som blir utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp som läraren ej 
har vetskap om. Det innebär att undervisningen kan leda till att dessa elever mår ännu sämre. 
Det kan också vara svårt att hitta en balans i undervisningen mellan riskerna och det positiva 
med sex och samlevnad. 
 
Medias innebörd 
Lärare 1 och 3 är de lärarna som börjar prata om medias innebörd i intervjun. De berättar att 
de alltid tar upp om det står någonting om sex och samlevnad i media . När någonting tas upp 
i media pratar lärare 3 direkt med eleverna om det . Hon tycker att det är viktigt att ta upp 
sådant för att uppmärksamma fallen för att eleverna skall känna igen sig. Ett exempel som 
lärare 1 har tagit upp i klassen var när Patrik Sjöberg berättade om övergreppen. Hon gick då 
igenom innebörden av rätten till sin kropp och vad som är acceptabelt att göra mot varandra. 
 
Man kan sammanfatta detta med att det kan vara bra att ta upp saker som sker i media inför 
klassen för att eleverna skall känna igen sig och få förståelse för ämnet. 
 
Syftet med sexualundervisningen 
Lärare 1 berättar att hennes syfte med undervisningen i sexualkunskap är att eleverna skall 
veta vad ämnet handlar om. Lärare 1 och 2 säger att den biologiska och tekniska delen är 
viktig och att eleverna skall vara väl förberedd på vad som komma skall. Lärare 2 berättar att 
eleverna skall veta att det är de själva som bestämmer över sin egen kropp och att man alltid 
ska vara överens vid sexuell kontakt. Hon säger också att hon vill att eleverna skall veta att 
det är någonting fint, viktigt i livet och att alla är olika. Lärare 1 berättar att hennes syfte 
varierar. Hennes syfte är att de skall få en förklaring på varför de mår som de gör, och varför 
de ser ut som de gör. Hon tycker också att syftet är att de skall hitta ”jaget”. Med det menar 
hon sig själva, rätten till sin egen kropp, att kunna säga nej, veta vad som är rätt och riktigt, att 
kunna ställa krav och att alla är olika.  
Lärare 5:s målsättning med undervisningen är att eleverna skall vara väl förberedda inför vad 
som komma skall i ”vuxenvärlden”. Lärare 4 har som syfte med sin undervisning att eleverna 
skall känna till sin egen kropp. Hon tycker att det är viktigt att eleverna skall tänka på att de 
skall vara rädda om kroppen. Innan man har en lektion kring sex och samlevnad är det viktigt 
att känna eleverna väl.  
 
Sammanfattningsvis visar det att syftet med undervisningen för lärarna är att eleverna skall 
veta den biologiska och tekniska delen, vara väl föreberedda på vad som komma skall när de 
når olika åldrar och även känna till olika värderingsfrågor. 
 
 
Styrdokument 
Lärare 1 säger att de följer de lokala undervisningsmålen som följer kursplanen. För att belysa 
vad sex och samlevnad är följer de vad värdegrunden säger, rätten till sig själv och rätten att 
säga sin åsikt etc. Lärare 1,2 och 3 berättar att sexualkunskap är värdegrundsfrågor, biologi 
och samhällskunskap. Lärare 3 tycker att det fokuserar på värdegrundsfrågor. Lärare 4 och 5 
säger att sexualkunskap är biologi och värdegrundsfrågor men att man även pratar om 
sexualkunskap i de andra ämnena, då det kan förekomma i exempel någon bok inom historia. 
Lärare 3 säger att styrdokumenten i biologin, i femman tar upp kroppen och dess funktion och 
detta kan påbörjas i undervisningen redan i årskurs 4:a. Detta för att barnen utvecklas tidigt 
och att de behöver vara väl förberedda innan kroppen börjar förändra sig mot en vuxens 
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kropp. Hon tycker att värdegrund och biologi ingår i ämnet. Man kan även använda sig av 
ämnet inom till exempel svenska och skriva dikter kring känslor. Lärare 2 säger att hon tycker 
att det är viktigt att inte göra ämnet så märkvärdigt utan ta det som vilket ämne som helst.  
 
Sammanfattningsvis visar det alla lärarna följer deras lokala undervisningsmål på skolan. Sex 
och samlevnad tas upp inom biologi och i värdegrunden. Det kan också förekomma i andra 
ämne så som historia och svenska. 
 
Lektioner och Material 
Alla lärarna berättar att de förbereder sig inför lektionerna med att kolla vilket material de har. 
Lärare 4 och 5 undersöker om de har någonting användbart i deras no böcker till sin 
undervisning. De säger att det är viktigt att se om litteraturen är ”här och nu”, så att eleverna 
känner igen sig. Lärare 1 och 3 berättar att de brukar använda sig av filmer från av-centralen. 
De använder sig också av en sida som heter www.fragachans.nu. Där fanns det olika frågor 
kring exempel mens, känslor och hormoner etc. Eleverna får då välja själva vad de vill veta 
mera om.  De gör också värderingsövningar i sin undervisning kring sexualkunskap.  
Lärare 1, 2 och 3 berättar att de brukar ha sexualkunskap i ett tema i No-undervisningen. 
Temaarbetet brukar pågå under tre veckors tid och handla om kroppen. 
Lärare 3 berättar att när hon har sexualundervisning brukar hon ta upp lite information om 
första samlaget men tycker att det passar bättre på högstadiet. Hon berör även ämnet 
homosexualitet. Att berätta för eleverna att alla är olika och att man respekterar varandra 
tycker lärare 4 är viktigt i undervisningen.  
 
Lärare 1 och 3 berättar att de brukar arbeta tillsammans med sin undervisning i 
sexualkunskap. De brukar börja med att dela upp tjejer och killar i två grupper. Lärare 2, 4 
och 5 anser även de att man skall ha undervisningen grupperad i tjej- och killgrupper. Lärare 1 
och 2 berättar att deras tjejsnack brukar innehålla diskussioner om mens och kroppens 
utveckling. Under deras lektioner brukar de använda sig av en bok som heter kill och tjej 
snack. De berättar också att tjejerna har en egen hemlig låda som ligger i klassrummet på ett 
gömt ställe. Lådan består av troskydd, tamponger och diverse tjej saker. Lådan vet inte kilarna 
om utan det är deras hemliga låda. Båda lärarna har fått uppfattningen att tjejerna i klassen 
tycker att det är lättast att prata med dem om mens och kroppens utveckling. Lärare 5 tycker 
att man skall ha en del av undervisningen i klassrummet tillsammans för att ta upp delar som 
berör alla elever. 
Att jobba ihop med en manlig lärare har lärare 4 fått erfarenhet av. De delade då upp klassen i 
tjej och kill grupper och hade då varsin grupp. Eleverna vågade uttrycka sina åsikter och 
frågor lättare när de var grupperade efter sitt kön. Alla lärarna berättar att deras brist på skolan 
är att de har många tjejer i personalen till killsnacket. De kvinnliga lärarna leder idag 
killsnacket men de skulle gärna vilja att någon manlig lärare tog den delen av undervisningen.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att lärarna jobbar både tillsammans och enskilt när de 
undervisar i sexualkunskap. Lärarna tycker överlag att ämnet är unikt då de får bra respons 
från eleverna. Det är viktigt att ha material som passar till dagens ungdomar. Materialet som 
används är bland annat filmer från AV-centralen, kurslitteratur, internetsidor och material som 
bindor och tamponger. Lärarna väljer att ha uppdelad undervisning många gånger i kill- och 
tjejgrupper så att de kan ventilera sig om specifika könsfrågor. 
 
När ska man undervisa i sex och samlevnad? 
Alla lärarna tycker att det är svårt att hitta en balans på när man skall ha 
sexualundervisningen. Lärare 4 börjar redan i fyran att prata lite smått om kroppen och dess 
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utveckling. Lärare 5, 3 och 1 tycker att man skall ha sexualundervisningen i klass fem för att 
de vågar ställa alla frågor som de har kring ämnet. Lärare 5 tror att det finns stor chans att det 
blir flamsigt och att de inte vågar ställa alla frågor som de vill om man tar det så sent om i 
sexan. Hon tycker att när eleverna blir äldre så vågar de inte fråga för att vid den åldern tror 
eleverna att man redan skall veta allt om ämnet. Lärare 2 tycker att man ska ha sin 
sexualundervisning i klass 6.  
 
Sammanfattningsvis visar det att det är svårt att veta när undervisningen skall ske. Lärarna 
tycker att undervisningen skall ske någon gång på mellanstadiet. 
 
 
När någon elev kommer fram och frågar om sex och samlevnad. 
Alla lärarna uppger att om det kommer fram en elev och frågar någonting om sex och 
samlevnad svarar de om de kan, annars söker de svaren och berättar för eleven vid ett senare 
tillfälle. Lärare 2 berättar att hon tar in sexualkunskapsundervisningen när det kommer upp 
saker och hon blundar inte för elevernas nyfikenhet och frågor kring ämnet.  
 
Sammanfattningsvis visar det att om någon elev kommer fram och frågar om sex och 
samlevnad väljer lärarna att prata om det på en gång . De tar även upp frågor kring ämnet i 
sexualkunskapsundervisningen. 
 
Diskussion 
 
Detta arbete handlar om sexualkunskap i skolan. Arbetet grundas av en undersökning om 
lärarnas arbetsätt med sexualundervisningen och vad eleverna har för tankar om ämnet. 
Sexualkunskap är ett ämne som inte är med i den vardagliga undervisningen i skolan. Det 
krävs mycket förberedelse och engagemang för att ämnet skall fungera bra i en klass. Att 
känna sina elever och vara avslappnad som lärare är ett stort plus för att få undervisningen 
stimulerande för både lärare och elever.  
 
Sexualundervisningen är viktig då elevernas tankar och frågor finns där och de behöver få tala 
ut med någon om sina funderingar. Det finns många elever som inte har någon i hemmet som 
de känner att de vill prata med om sin kroppsliga förändring till att bli vuxen. Elev 2, 3 och 4 
berättar om att de tycker det är lättast att prata om sex och samlevnad i skolan. Skolans roll är 
därför viktig så att eleverna är väl förberedda på vad som kommer att ske under deras 
utveckling till att bli vuxna. Utifrån intervjuerna har jag fått en positiv bild av hur lärare och 
elever tycker att sexualkunskap är. Litteraturen visar både en positiv och en negativ bild i att 
undervisa i sexualkunskap. I min undersökning hade jag som fundering hur lärarna tyckte att 
det var att arbeta med sexualkunskap. Lärarna som jag intervjuade tyckte att det var roligt och 
inte pinsamt att undervisa i ämnet. Francis (2010) säger däremot att en del lärare känner 
obehag och ångest över att prata med så unga personer om sex och samlevnad. Det kan även 
förkomma ångest för att föräldern kan tro att läraren uppmuntrar till sexuell aktivitet. Jag 
håller med Francis om att det troligen finns många lärare som känner ett obehag av att 
undervisa i sexualkunskap. Jag menar att det är viktigt att vara påläst om ämnet och känna sig 
säker i sin lärarroll. När läraren har lång arbetslivserfarenhet tror jag att det är lättare att 
undervisa i ämnet, som erfaren lärare känner man sig själv och vet vad som fungerar i olika 
klasser.  
 
I undersökningen har det visat att elevernas tankar om sexualkunskap handlar till stor del om 
kroppens förändringar till att bli vuxen. Syftet med undervisningen för lärare 1 och 2 handlar 
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just om den biologiska och tekniska biten då eleverna skall vara förberedda på vad som 
kommer att hända med deras kroppar. Rembeck, Hermansson (2008) tar också upp ämnet i 
sin artikel och menar att den fysiska utvecklingen av barnet bidrar till tankar om att man 
börjar bli vuxen, och sexualiteten ökar i takt med puberteten. Här visar litteraturen och 
resultatet av undersökningen samma tolkning av en del av ämnet. 
 
De intervjuade lärarna berättar att de flesta väljer att ha sexualundervisningen i huvudsak i 
klass fem på mellanstadiet. Goldman (2010)  skriver om att det finns många elever som 
upplever en pubertetsutveckling redan i åtta och nio års ålder. Jag fundera därför på varför 
inte lärarna väljer att ha sexualundervisningen i slutet på lågstadiet istället. Det borde 
underlätta för de elever som är tidiga i sin pubertetsutveckling och utmärker sig från de andra 
barnen. Skolverket (2011, internet) I styrdokumenten står det att ingen elev skall känna sig 
kränkt och att alla skall veta människors lika värde. Jag tror att det kan uppstå problem med 
att elever känner sig kränkta av andra elever när de kommer in i puberteten tidigt. 
 
Efter att ha genomfört denna undersökning så har jag fått en helt annan bild på vad 
sexualkunskap är. Jag såg innan på sexualkunskap som en lära att veta hur barn blir till, precis 
som lärare 1 berättar att hennes undervisning såg ut förr i tiden. Arbetet har därför varit 
väldigt nyttigt för mig på många sätt. Jag som blivande lärare och även andra lärare ute i 
skolansvärld kan via detta arbete se att skolans undervisning i ämnet sexualkunskap har 
förändrats genom tiderna och kommer troligtvis att fortsätta att förändras. Jag tror därför att 
detta arbete kan hjälpa lärare och blivande lärare till att se på sexualkunskap med en annan 
inblick. Som lärare är det viktigt att vara flexibel i sin undervisning och alltid hitta nya 
möjligheter till en ny och kreativ kunskapsförmedling. Det är viktigt att möta eleverna på ett 
stimulerande sätt så att de trivs och känner sig avslappnade med undervisningen.   
 
Detta arbete visar bara en bråkdel av hur undervisningen ser ut bland elever och lärare i 
dagens grundskola. Det vore därför intressant om en vidareforskning gjordes på arbetet för att 
se hur elever tänker kring sexualkunskap. Vidarestudier skulle behöva vara över ett större 
område för att se mer generellt för Sveriges grundskola. Det skulle också vara intressant att 
undersöka flera lärare och se hur de tänker kring ämnet och hur de undervisar. Jag skulle 
gärna vilja att någon tog reda på elevers tankar för att se om de överensstämmer mer med 
lärarnas tankar kring sexualundervisningen.  
 
De artiklar som har använts i arbetet är bara några år gamla och borde vara tillförlitliga. Jag 
tycker att artiklarna stämmer överens med mycket av det som lärarna säger om 
undervisningen i sexualkunskap. 
 
Undersökningens hållbarhet är inte generell för hela Sverige. Detta på grund av att 
undersökningens tillförlitlighet är låg då arbetet enbart innefattar fem lärare och fyra elever. 
Jag tror att det finns andra elever och lärare som har andra tankar och uppfattningar om sex 
och samlevnad. Det finns nog många lärare och elever som tänker på liknande sätt som de 
intervjupersoner som är med i undersökningen.  
 
Jag tycker att mitt syfte är tillfredsställt till arbetet och att jag även har svarat på min 
frågeställning. Min önskan är att detta arbete kan användas som ett hjälpmedel till 
undervisningen i skolan. Jag hoppas även att arbetet inspirerar till en ny undersökning som 
kan utvecklas till att vara generell över hela Sverige.  
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Bilaga 1 
 
Frågor till lärare 
     
Vad vill elever veta om sexualkunskap?  
 

1. Hur ser din bakgrund ut som lärare? 
2. Hur länge har du arbetat som lärare? 
3. Vilka ämnen undervisar du i? 
4. Vad är sexualkunskap för dig? 
5. Vad tycker du själv om att prata om sexualkunskap för eleverna? Och varför? 
6. Vad är syftet med din undervisning i sexualkunskap? 
7. Hur förbereder du dig innan du pratar om sexualkunskap? 
8. Vad är målsättningen med din sexualundervisning? 
9. Vad använder du dig av för material inom sexualundervisningen? 
10. Vad brukar du ta upp när du pratar om sexualkunskap? Ex homosexualitet? Onani? 

Pornografi? etc 
11. Hur gör du för att nå fram med din undervisning till eleverna på ett stimulerande sätt? 

(Utan att det blir pinsamt) 
12. Vilka ämnen ingår i sexualundervisningen? 
13. Vad säger styrdokumenten om sexualundervisningen i skolan? 
14. Har du något mera att tillägga som jag kan ha gått miste om? 

 
• Gröna frågor – Bakgrundsfrågor 
• Röda frågor - Personliga reflektioner för läraren 
• Blå frågor – Material och lektionsplanering 
• Orange frågor - Styrdokument frågor 

 
Frågor till Elever 
 
1. Vad tänker du på när jag säger sexualkunskap? 
2. Har ni haft någon lektion med sexualundervisning? Kommer du ihåg vad ni pratade 

om? Vad? 
3. Om ja. Vad var det som var så kul med just den undervisningen? 
4. Vilken sorts lektioner tycker du passar bäst i detta ämne? (ex  film, praktiska övningar, 

när läraren pratar eller läsa? Varför? 
5. Vad skulle du vilja veta mer om angående sexualundervisning? 
6. Varför pratar man om sexualkunskap i skolan? 
7. Var lär man sig om sexualkunskap? I skolan eller på internet, porrsidor etc? 
8. Har du något att tillägga? 
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Bilaga 2.  
 
 
 
Hej!     2010-05-01 

 

Mitt namn är Susann Svensson och jag går lärarutbildningen på Karlstads universitet.  

Just nu skriver jag mitt examensarbete som handlar och sex och samlevnad på 

grundskolan. I min undersökning kommer jag att fråga olika elever om just ämnet 

sexualkunskap. Jag kommer att fråga eleverna om hur de bland annat ser på 

sexualkunskap och även fråga lärarna för att göra en jämförelse.   

För att göra denna undersökning behöver jag ha målsmans medgivande och undrar 

därför om du godkänner att ditt barn är med i denna undersökning? Allt är anonymt 

och frivilligt. Man kan avbryta undersökningen precis när som helst. 

 

Härmed godkänner jag att mitt barn är med i denna undersökning. 

 

Signatur______________________________________________________________ 

 
 

 
 


