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Abstract 
Keywords: Teachers, School, Sex education, Working experience 

Today´s young people in upper elementary school today are supposed to both find themselves 

as individuals and find a sexuality they feel safe with, in a society where there are many and 

often contradictory images of sexuality. In today's school there are concepts linked to sex and 

relationships which are found in the curricula of several subjects and which should be 

discussed throughout elementary school. Several studies show that many students feel that sex 

education is poor, despite the fact that the school has an important role in communicating 

knowledge. The purpose of my study was to see if there are any differences between teachers 

with different levels of working experience with respect to how they experience teaching sex 

education. . The research questions in my study were how teaching of sex education is 

planned and implemented, when this teaching occurs and how the school´s policy documents 

related to sex education are interpreted? Four female teachers who are certified teachers and 

who teach biology, were interviewed. Two of them had worked less than three years as 

teachers and two had been working more than five years. The results show that there was no 

difference in how teachers plan teaching, teaching content and when it comes to 

interpretations of the curriculum related to the teachers´ working experience. In terms of 

curriculum, however, one individual-based distinction was detected, i.e. the teacher with the 

longest working experience as a teacher had the greatest knowledge of what is in the 

curriculum. The main difference between the two groups with different amounts of work 

experience had to do with the teachers 'own education in sex education and they felt about 

their own experiences in developing teaching. The educators who worked the shortest time 

felt that they had very little education in the field as opposed to the more experienced teachers 

who felt that they had more education in the area. At the same time, the more experienced 

teachers wanted to develop sex education through the use of better teachers’ materials while 

the less experienced teachers thought they needed a better education at the university.  
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Sammanfattning 
Nyckelord: Samlevnad, Sex, Skola, Pedagoger, yrkeslivserfarenhet 

Idag ska ungdomarna i högstadieskolan både hitta sig själva som individer och en sexualitet 

de känner sig trygga med, i ett samhälle där många och ofta motsägelsefulla bilder om 

sexualitet flödar. I dagens skola finns begrepp som kan kopplas till sex och samlevnad 

inskrivna i flera ämnes- och kursplaner och dessa ska finnas med under hela grundskolan. 

Flera studier visar att många elever upplever att sex och samlevnadsundervisningen är dålig, 

trots att skolan har en viktig roll som informatör. Syftet med min studie var att se om det finns 

några skillnader mellan lärare som arbetat olika länge som lärare med avseende på hur de 

upplever sex- och samlevnadsundervisningen. Frågeställningarna i studien var hur sex- och 

samlevnadsundervisningen planeras och genomförs, när den sker och hur styrdokumenten 

tolkas som är kopplade till skolans sex- och samlevnadsundervisning? Fyra kvinnliga 

pedagoger som är utbildade och undervisar i biologi har intervjuats. Två av dem har arbetat i 

mindre än tre år och två har arbetat i mer än fem år. Resultatet visar att det inte finns någon 

erfarenhetsbaserad skillnad på hur pedagogerna planerar undervisningen, innehållet i 

undervisningen eller när det kommer till tolkningar av läroplanen. När det gäller läroplanen 

finns istället en individbaserad skillnad där den pedagog som arbetat längst, har störst insikt i 

vad som står i läroplanen. Den största skillnaden mellan grupperna i studien visas när det 

kommer till pedagogernas egen utbildning i sex och samlevnad samt pedagogernas 

upplevelser av att utvecklaa. De pedagoger som arbetat kortast tid upplever att de fått väldigt 

lite utbildning inom området tillskillnad från de mer erfarna pedagogerna som upplever att de 

fått mer utbildning inom området. Samtidigt vill de mer erfarna pedagogerna utveckla sex- 

och samlevnadsundervisningen genom bättre materiel medan de mindre erfarna vill utveckla 

den genom att området bör synas mer under lärarutbildningen. 

 

  



 

 

4 

 

Inledning 

År 1955 blev sexualundervisningen obligatorisk i skolan eftersom man ansåg att föräldrarna 

inte räckte till som sexualupplysare. Man menade att föräldrarna ofta hade bristande 

kunskaper, brist på distans mellan dem och barnen samt varierande personliga förutsättningar. 

Handledningen till lärarna, som kom året därpå, framhävde att man skulle skydda unga 

människor från den negativa sidan av sexualiteten, vilket till exempel kunde vara oönskade 

graviditeter och sex innan äktenskap. Det stod även att avhållsamhet från ett sexuellt samliv 

under uppväxtåren var det enda skolan kunde rekommendera (Centerwall, 2005). Denna 

handledning hade antagligen motsatt effekt mot vad som var meningen, det vill säga att unga 

skulle hålla sig borta från sex (Centerwall, 2005). Under 1970-talet skapades en ny syn på 

sexualupplysning i Sverige då skolöverstyrelsen kom med en handledning år 1977 där man 

accepterade att unga hade ett sexuellt liv. Syftet var att skolan skulle hålla sig neutral men 

ändå stödja ungas utveckling (Centerwall, 2005). En tredje handledning kom 1995 och nu 

lyfte man istället fram ungas sexualitet som ett led i människans utveckling (Centerwall, 

2005). 

Idag är sexualiteten något som hela tiden finns i vår omgivning, genom reklam, tv och film 

kommer skolungdomar i kontakt med detta. Varje dag bombarderas ungdomarna med 

information kring hur de ska vara och bete sig. De ska mitt i alla dessa ofta orealistiska och 

osunda ideal utveckla sig själva som individer och hitta en sexualitet som de känner sig trygga 

och bekväma med. För att ungdomarna ska utveckla detta samt finna ett kritiskt tänkande till 

allt om sexualitet som de ser runt omkring sig måste de få stöd och vägledning (Jonsson & 

Petersson, 2009). Därför är det viktigt att vuxna i ungdomarnas närhet ger fler och olika bilder 

av hur det är att vara sexuellt aktiv än de bilder som visas genom media. Och genom att ge 

ungdomarna kunskap om sex och kärlek, om sina kroppar och känslor, kan vuxna hjälpa 

ungdomarna att fatta beslut som är bra för dem själva (Dahlöf, 2010). 

Möjligheten till en trygg och säker sexualitet är en grundpelare för en individs hälsa och 

välbefinnande. Och sexualiteten ska vara fri från tvång, våld, diskriminering och från 

fördomar (Folkhälsomyndigheten, 2014a). Idag lever vi i en heteronormativ värld vilket 

innebär att samtal, reklam, tv och signaler från andra människor utgår från att man är 

heterosexuell. Samhället i stort förmedlar vissa förväntningar och därför finns ett 

samhällstryck på skolungdomarna att man ska drömma och längta efter det som anses 

”normalt” (Olsson & Centerwall, 2005). Detta synsätt på sexualiteten gör att människor som 

känner sig annorlunda kan utsättas för diskriminering. Det kan till exempel vara människor 

som har en funktionsnedsättning, är homo-, bi- eller transsexuella (Folkhälsomyndigheten, 

2014a). 

Vikten av mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar beskrivs i skollagen;  

4§ Syftet med utbildning inom skolväsendet: Utbildningen inom skolväsendet syftar 

till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 

alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen 

ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (SFS 

2010:800) 

För att de mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingarna som enligt skollagen 

ska förankras i utbildningen, ska ge effekt, är det därför viktigt att man från skolans håll ger 

ett normkritiskt perspektiv när man diskuterar begrepp som genus, sexualitet, ålder och 

mångkultur (Folkhälsomyndigheten, 2014a). Eftersom skolan ska vara en välkomnande och 

trygg plats för alla elever måste lärarna måste alltid utgå ifrån att det finns elever som t.ex. 
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kommer ha sex med, eller leva ihop med en person av samma kön (Dahlöf, 2010). För att 

förebygga hälsorisker som är förknippade med sexuellt beteende måste man stärka individens 

identitet och självkänsla, ge individen ökad kunskap för att hantera relationer till andra 

människor samtidigt som man ger information och saklig sexualkunskap 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a). 

Idag är skolan, efter internet och ungdomsmottagningar, rankad som den tredje bästa 

informationskällan när det kommer till upplysning om preventivmedel och sexuellt 

överförbara infektioner (Folkhälsomyndigheten, 2014b). Forskning från bland annat 

Världshälsoorganisationen (WHO) visar att sexualundervisningen i skolan har en viktig 

betydelse för ungdomars välbefinnande och sexuella hälsa (RFSU, 2013). Man menar också 

att sex- och samlevnadsundervisningen bidrar till att ungdomarna blir friska och ansvarsfulla 

medborgare (Goldman, 2010). Trots att skolan anses ha denna viktiga funktion är det bara en 

femtedel av ungdomarna som idag bedömer att skolans sex- och samlevnadsundervisning är 

bra eller mycket bra (Folkhälsomyndigheten, 2014b). Det finns således ett behov av 

förändring av sexualundervisningen i skolan. 

Begrepp som relationer, kön, sexualitet, jämställdhet och normer finns inskrivna i flera 

ämnes- och kursplaner i skolan och ska finnas med under hela grundskolan. Det innebär att 

ansvaret ligger på flera lärare inom många ämnen och kurser. Sex- och 

samlevnadsundervisningen ska beröra flera perspektiv som ska ge eleverna en helhetsbild av 

vad människans relationer och sexualitet kan innefatta. I läroplanen står det att rektor har 

ansvar för att undervisningen är ämnesövergripande där sex och samlevnad är ett 

kunskapsområde. Dessutom säger läroplanen att skolan ska ge eleverna utrymme för att 

utveckla och pröva sin generella förmåga oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2013). I 

det centrala innehållet för årskurs 7-9 för ämnet biologi, under rubriken Kropp och hälsa står 

det bland annat att undervisningen ska innehålla; 

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, 

kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och 

oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv. 

(Kursplanen för biologi, Skolverket 2011) 

Eleverna tycker själva att sexualkunskap är ett ämne som är viktigt och det är inte svårt att få 

dem att komma till lektionerna (Dahlöf, 2010). Dock visar flera studier också att många 

elever tycker sex- och samlevnadsundervisningen är bristande eller otillräcklig (Ekstrand, 

Larsson, Von-Essen & Tydén, 2005; Sydsjö, Ekholm-Selling, Nyström, Oscarsson & 

Kjellberg, 2006; Thorsén, Aneblom & Gemsell-Danielsson, 2006; Ekstrand, Engblom, 

Larsson, Tydén, 2011). Många pedagoger känner också att det är en utmanande uppgift att 

prata sex och samlevnad med eleverna i skolan på ett bra sätt (Dahlöf, 2010). En kartläggning 

av sex- och samlevnadsundervisning på lärarutbildningar ute i landet gjordes år 2008. Den 

visade att lärarstudenter hade begränsade möjligheter att få utbildning i sex och samlevnad. 

Endast 3 av 27 lärarutbildningar hade sex- och samlevnadsundervisning i det obligatoriska 

utbildningsområdet. Sex lärosäten hade sex och samlevnad med i någon utbildningsinriktning 

och vid sju lärosäten fanns det med i valbara specialiseringar (Bengtsdotter-Katz & Wallin, 

2009).  

För att sex- och samlevnadsundervisningen i skolan ska blir bättre behöver lärarna, enligt 

eleverna, vara bättre utbildade inom området och ha förmågan att närma sig jobbiga 

samtalsämnen kring sexualitet och sex (Ekstrand, Engblom, Larsson & Tydén, 2011). 

Dessutom krävs det att det finns goda samtal som låter eleverna prata om sina egna tankar och 

reflektioner, att kontinuerligt under läsåret ha undervisning inom ämnet istället för att ha 
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punktinsatser samt att alla människors lika värde kommer till uttryck så att eleverna känner 

sig inkluderade i undervisningen (Dahlöf, 2010).  

Syftet med min studie är att se om det finns eventuella skillnader i sex- och 

samlevnadsundervisningen mellan pedagoger som varit verksamma en kortare period (<3 år) 

och pedagoger som varit verksamma sen flera år (>5 år). Jag ville fokusera på pedagogernas 

upplevelser av sex- och samlevnadsundervisningen för att få en övergripande bild av hur de 

ser på sex- och samlevnadsundervisning och vilket syfte/målsättning hen har med sin 

undervisning. Dessutom ville jag undersöka när (i vilken årskurs) och hur 

sexualundervisningen bedrivs för att på så sätt få en bild av hur pedagogerna genomför och 

planerar undervisningen, vad som ingår, om det skiljer sig från lärare till lärare, om 

undervisningen är kopplad till en viss klass eller om den genomsyrar hela verksamheten och 

om och i så fall hur den är kopplad till styrdokumenten. Mina forskningsfrågor var: 

Är det någon skillnad mellan hur pedagoger som varit verksamma en kortare period (<3år) 

och pedagoger som varit verksamma sen flera år (>5 år) med avseende på hur de upplever 

sex- och samlevnadsundervisningen? Frågeställningarna var därför:  

 hur planeras och genomförs undervisningen i sex- och samlevnad och när under 

högstadiet sådan undervisning sker? 

 hur tolkas läroplanen kopplat till sex- och samlevnadsundervisningen? 

Metod 

Urval  

Respondenterna i denna studie har valts genom ett subjektivt urval samt genom ett 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att de respondenter som deltagit i studien 

är de som har funnits till hands och ett subjektivt urval innebär att respondenterna ska 

uppfylla ett visst kriterium (Denscombe, 2009). I denna studie var kriterierna att lärarna skulle 

undervisa i biologi på en högstadieskola, hälften av dem skulle varit verksamma under en 

längre period(>5år) och den andra hälften skulle varit verksamma under en kortare period 

(<3år).  

Det är fyra pedagoger som har deltagit i studien. Pedagogerna är mellan 25-40 år och arbetar 

på olika högstadieskolor i Karlstad. Deltagarna är alla kvinnliga pedagoger som svarade på 

mejlet som skickades ut. Pedagogerna presenteras som Ny1 och Ny2 samt Erfaren1 och 

Erfaren2, vilket placerar dem i en specifik grupp med avseende på hur länge de har arbetat 

som pedagoger. Ny1 och 2 är pedagoger som arbetat mindre än 3 år i verksamheten medan 

Erfaren1 och 2 är pedagoger som arbetat längre än 5 år. 

Ny1 är 25år och har varit verksam lärare i snart 1 år. Hon gick lärarutbildningen på Karlstads 

Universitet och är utbildad i engelska och biologi. Biologiutbildningen genomfördes 

tillsammans med biologstudenter vilket innebar att didaktiska moment var sällsynta utan 

fokus låg istället på teorin. Ny 1 arbetar som NO-lärare på en högstadieskola i Karlstad. 

Mängden biologiundervisning som eleverna får är ungefär en halv termin av ett 

undervisningsår, eller 45min/vecka utslaget på ett helt år. 

Ny2 är 28 år och har varit verksam lärare sedan i snart 2,5 år. Hon är utbildad i biologi samt 

idrott och hälsa och hon gick lärarutbildningen på Karlstads Universitet på distans. 

Utbildningen i biologi bestod främst av teori med få inslag av didaktiska moment. Ny2 arbetar 

som NO-lärare på en högstadieskola i Karlstad. Biologiundervisningen förekommer ungefär 

en halv termin av ett undervisningsår, eller 45min/vecka utslaget på ett helt år. 
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Erfaren1 är 33 år och har varit verksam lärare i 5,5 år. Hon gick lärarutbildningen på 

Karlstads Universitet med inriktning matematik, fysik och biologi i årskurs 6-9. Under 

utbildningen i biologi var det få didaktiska inslag. Erfaren1 arbetar som matematik och NO-

lärare på en högstadieskola i Karlstad och mängden biologiundervisning eleverna får är 

ungefär en halv termin av ett undervisningsår, eller 45min/vecka utslaget på ett helt år. 

Erfaren2 är 40 år och har varit verksam lärare i 15 år. Hon gick lärarutbildningen på Karlstads 

Universitet och utbildningen hette då 4-9 lärare senare år, med inriktning matematik och 

naturkunskap. Under utbildningen gick hon något som kallades NTM-kurs, dvs. Natur-Tema-

Metod vilket gav henne full behörighet i alla NO-ämnen samt teknik i lärarlegitimationen. Det 

fanns inte så mycket didaktiska moment under utbildningen. Erfaren2 arbetar som NO-, 

teknik- och matematiklärare på en högstadieskola i Karlstad. Biologiundervisningen 

förekommer ungefär en halv termin av ett undervisningsår, eller 45 min/vecka utslaget under 

ett helt år.   

Eftersom jag som intervjuare vet respondenternas namn, kommer de inte vara anonyma för 

mig. Istället kommer studien vara konfidentiell, vilket innebär att fiktiva namn används för att 

inte avslöja deras identitet. Att studien är konfidentiell innebär även att ingen utomstående 

någonsin kommer få ta del av något som gör att respondentens identitet röjs (Trost, 2010). För 

att ytterligare säkra respondenternas anonymitet, presenteras inte skolans namn. 

Datainsamling  

Då det krävdes djupgående och grundläggande uppgifter från biologilärarna i denna studie 

användes kvalitativa metoder (se Patel & Davidsson, 2003). Syftet med en kvalitativ intervju 

är att få respondentens perspektiv inom området och därför är frågeområdena bestämda men 

frågorna anpassas och kan varierna lite beroende på vad respondenten berättar (Johansson & 

Svedner, 2010). I studien användes semistrukturerade intervjuer vilket innebar att intervjun 

blev något mellan ett strikt formulär med frågor och ett vardagligt samtal (Kvale & 

Brinkmann 2009). 

Under intervjuerna var jag som intervjuare flexibel genom att följdfrågorna inte ställdes för 

fort samt att jag följde upp vad respondenten svarade och ställde frågor utifrån det (se 

Denscombe, 2009). Detta innebar att samma huvudfrågor ställdes till samtliga respondenter 

men att följdfrågorna varierade beroende på vad respondenten berättat. De svar jag fick från 

respondenterna kan inte klassas som något sant eller falskt utan det är deras egna 

uppfattningar och syn på de frågeställningar de fått ta del av (Patel & Davidsson, 2003). 

De frågeområden som berörts i denna studie är allmänna frågor, hur pedagogerna upplever 

sex- och samlevnadsundervisningen, hur de planerar och genomför undervisningen i sex- och 

samlevnad, när under högstadiet sådan undervisning sker, samt hur de tolkar läroplanen 

kopplat till sex och samlevnadsundervisningen (Bilaga 1). 

Procedur  

Jag började med att skriva intervjufrågor utifrån uppsatsens frågeställningar. Därefter letade 

jag upp mejladresser till verksamma pedagoger som undervisar elever i biologi på högstadiet i 

Karlstad. Det finns totalt 9 skolor med högstadium samt 35 pedagoger som undervisar i 

Matematik och NO i Karlstads kommun (Hämtat 2015-02-17 från 

www.karlstadskommun.se). Ett mejl skickades ut till och hälften av dessa pedagoger med 

frågan om de hade tid och lust att delta i studien, samt om de uppfyllde kriterierna för studien. 

De pedagoger som fick ett mejl valdes ut slumpmässigt förutom att minst en pedagog på varje 

http://www.karlstadskommun.se/
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skola skulle få en förfrågan, för att minska risken för att endast få pedagoger från en eller två 

skolor. I mejlet stod det vem jag var, vart och vad jag studerar samt syftet och 

tillvägagångssättet med studien. Fyra pedagoger från olika skolor svarade ja och det var dessa 

personer som kom att delta i intervjun. Ytterligare fem pedagoger svarade på mejlet, där det 

stod att de inte hade tid eller inte passade för att delta i studien, resterande utskickade mejl 

fick jag inte svar på. Pedagogerna som tackat ja, fick själva bestämma tid och plats för 

intervjun, då det kändes lättare för mig att anpassa mig efter dem än tvärtom. Två av lärarna 

som tackade ja skickade samtidigt ut förslag på tider när intervjun kunde ske.  

Både vid första mejlkontakten och vid starten av intervjun fick respondenterna informationen 

att studien skulle vara konfidentiell, att de när som helst kunde avbryta intervjun samt att de 

själva kunde välja om det var vissa delar som inte fick vara med i studien, utan att behöva 

tänka på negativa konsekvenser. Dessutom fick de veta att materialet som spelades in skulle 

samlas på en lösenordskyddad dator, att materialet endast skulle komma att användas i mitt 

examensarbete, samt att inspelningen skulle förstöras när transkriberingen var klar. Samtliga 

intervjuer spelades in med en mobiltelefon. Då alla intervjuer spelades in skedde väldigt lite 

anteckningar, fokus låg istället på att lyssna på respondentens tankar och svar. Enligt Jan 

Trost (2005) gör detta respondenterna mer avslappnade då de slipper fundera på vad som 

antecknas. Intervjuerna skedde i december under höstterminen 2014 och devarade mellan 30-

45 minuter och de ägde rum på pedagogernas arbetsplats, i ett avskilt rum som de själva valt 

ut. Efter avslutad intervju tackades pedagogen för sitt deltagande. 

Databearbetning  

Samtliga intervjuer transkriberades samma dag eller dagen efter att intervjun genomfördes. 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) menar att det kan vara svårt att överföra 

intervjuns inlevelse till skrift då tonfall och kroppsuttryck inte kan överföras. För att få en så 

korrekt överföring som möjligt från samtal till skrift antecknades även tonfall och pauser vid 

transkriberingen. När intervjuerna transkriberats analyserades de. Detta gjordes genom att jag 

letade efter gemensamma områden pedagogerna tog upp och sedan placerades pedagogernas 

svar in utifrån frågeställningarna samt om de arbetat mindre eller mer än fem år. Genom 

analysen av de transkriberade intervjuerna framkom olika temaområden som materialet 

grupperades utifrån, vilket kunde vara svar på olika frågor som ställts. De temaområden som 

framkom genom analysen var; egen utbildning, som visar hur lärarnas egen utbildning i sex 

och samlevnad sett ut, ungdomarnas behov utifrån lärarnas perspektiv och vad de anser att 

eleverna behöver ha kunskap om, samt utveckling av undervisningen, där respondenternas 

åsikter om vad som behövs för att sex och samlevnadsundervisningen ska bli bättre, separera 

kön, som beskriver om pedagogerna delar upp eleverna eller inte, undervisningsform där man 

ser vad lärarna tar upp samt vilket material de använder sig av, innehållet där man ser vad 

lärarna tar upp samt pedagogernas tolkningar av läroplanen vilket är lärarnas beskrivning av 

läroplanen samt deras tankar kring om andra ämnen också tar upp begrepp som är kopplat till 

sex och samlevnad. 

Reliabilitet 

Reliabiliteten i studien kan ses som hög då jag som intervjuare försökt bete mig på ett likartat 

sätt under intervjuerna samt att samma huvudfrågor har ställts till respondenterna. Dessutom 

genomfördes samtliga intervjuer i ett enskilt rum med liknande miljöer, som respondenterna 

själva valt ut vilket ytterligare stärker studiens reliabilitet. Följdfrågorna varierade då 

respondenterna hade olika tankar och svar vid huvudfrågorna och syftet med detta var att få 

fram relevant information för studien.  
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För att ge någon annan möjligheten att upprepa undersökningen har en noggrann 

metodbeskrivning utformats, vilket också stärker studiens reliabilitet. I praktiken är dock 

reliabiliteten aldrig perfekt eftersom det finns många olika saker som kan påverka resultatet 

(Johansson & Svedner, 2010). Däremot är respondenterna olika personer och människor som 

ständigt utvecklas, vilket innebär att deras svar kan förändras med tiden, vilket sänker 

reliabiliteten. Att det var få personer som ville eller kunde delta i studien gör att det inte går 

att dra några generella slutsatser för hur det ser ut ute i verksamheten, men resultatet har ändå 

ett vetenskapligt värde då studien gjorts på ett vetenskapligt korrekt sätt. Generaliserbarheten i 

studien påverkas negativt genom att det endast är pedagoger från Karlstad som deltagit 

(Johansson & Svedner, 2010) och den kan även påverkas genom att alla respondenter i 

studien är kvinnliga pedagoger. Manliga pedagoger hade eventuellt kunnat medföra andra 

funderingar och tankar och således gett ett annorlunda resultat. Jag som intervjuare kan inte 

något än att anta att respondenterna berättar ärligt om sina tankar och upplevelser, vilket 

innebär att studien har en hög grad av reliabilitet.  

Resultat 

Pedagogernas egen utbildning inom sex och samlevnad skiljer sig från varandra. Ny1 och 

Ny2 upplever att de haft en minimal undervisning inom området. På lärarutbildningen hade de 

endast en föreläsning inom det allmänna området, då RFSU pratade om könsroller. Utöver det 

fick de ingen utbildning inom området. Till skillnad från Ny1 och Ny2 har både Erfaren1 och 

Erfaren2 har fått utbildning inom sex och samlevnad, men på olika sätt. Erfaren1 fick mycket 

utbildning som lärarstudent då det var flera föreläsningar som handlade om barn och 

ungdomars rättigheter, homo- och heterosexualitet och sex och samlevnad. Erfaren2 har 

istället fått vidareutbildning genom sitt arbete då RFSU och skolhälsovården höll i en 

föreläsning. ”Då pratade de om olika typer av sexualiteter, HBT-frågor, heteronormen och 

mycket småbitar av det hela” säger hon. Detta gav henne mer kunskap inom området eftersom 

de lyfte frågor och pratade om saker som man kanske lättare skulle glömt bort annars berättar 

hon vidare. 

Vad gäller ungdomarnas behov berör samtliga respondenter liknande saker när det kommer 

till vad de vill att eleverna ska få med sig. Ny1 och Ny2 vill att eleverna ska förstå och 

acceptera att människor är olika. Ny1 vill inte att sex- och samlevnadsundervisningen bara 

ska handla om hur man ser ut i kroppen utan för henne är det viktigt att prata om könsroller, 

jämlikhet mellan könen och HBTQ-frågor med eleverna. I likhet med Ny1 och Ny2 vill 

Erfaren1 att eleverna ska lära sig att acceptera att det är okej att människor är olika och inte 

tycker och tänker samma sak. Därför försöker hon få eleverna att låta bli att vara enkelspåriga 

och våga trotsa heteronormen. Dessutom vill hon att eleverna ska förstå att så länge personen 

som man gör något ihop med, är med på det, är det okej, oavsett vad man än gör. Erfaren 2 

tror att det är viktigt att eleverna får med sig det som står i det centrala innehållet samt att de 

ska få med sig en känsla av att de duger som de är och att ”de har en hyggligt positiv 

självbild”.   

Både Ny1 och Ny2 anser att det finns ett behov av att utveckla undervisningen inom sex och 

samlevnad och menar att detta ska ske främst genom att det ska vara att område som är 

obligatoriskt på lärarutbildningen. Om lärarstudenter får utbildning inom området ger man 

både elever och lärare bättre möjligheter för att kunna diskutera med varandra på ett bredare 

plan, enligt Ny2. Ny1 menar också att detta skulle kunna få bort synen på att det är ett område 

som endast biologiundervisningen ansvarar för. Att gå på föreläsningar med till exempel 

RFSU tror Ny2 är ett bra sätt för att hämta kunskap inom området när man arbetar som lärare. 

Erfaren1 och 2 anger till skillnad från Ny1 och Ny2 att de skulle vilja utveckla sex- och 
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samlevnadsundervisningen på så sätt att det fanns tillgång till bättre material. Enligt Erfaren1 

”letar man ständigt efter bra material”.  och därför tycker hon att det skulle finnas något som 

eleverna själva interaktivt kan jobba med, för att det då blir mer uppdaterat än om det skulle 

tryckas i bokform.  

Att separera eleverna utifrån kön råder det delade meningar om hos respondenterna men 

det finns ingen erfarenhetsbaserad skillnad utan det är istället en individskillnad mellan dem. 

Ny1 och Erfaren2 är de pedagoger som vill dela upp eleverna tjej- och killgrupper. Ny1 är den 

pedagog av respondenterna som oftast delar upp eleverna då hon tycker att det är ett bra sätt 

för att eleverna ska få svar på sina frågor, för när de är i helgrupp diskuterar de inte lika 

mycket. Hon har även fått det bekräftat från eleverna att det är ett omtyckt moment. Erfaren2 

skulle gärna vilja dela in eleverna i tjej- och killgrupper men i brist på tid sker det väldigt 

sällan. Enligt henne så krävs det då att en annan pedagog med kunskap inom området tar den 

andra gruppen, men en sådan tillgång på pedagoger finns inte då de har egna lektioner. Att 

hon vill dela in dem i grupper är för eleverna uppskattar att vara i mindre grupper. Varken 

Ny2 eller Erfaren1 delar in eleverna i tjej- och killgrupper tillskillnad från Ny1 och Erfaren2, 

och deras anledningar till detta är relativt likartade. Ny2 undviker det för att minska risken för 

att någon elev tar illa vid sig, då han eller hon inte känner sig hemma i den kategoriseringen. 

Erfaren2 säger att ”Nu är det är så att man behöver ju inte vara intresserad av det andra 

könet, och det strider ju lite grann med att när jag står och kämpar med att trotsa 

heteronormen.”  

Undervisningsformen är densamma för alla respondenterna, som samtliga värdesätter 

diskussioner när det kommer till sex- och samlevnadsundervisning. Dessutom anser de att det 

är viktigt att fråga vad eleverna vill prata om och veta mer om inom detta område och Ny2 

säger att ”de vet bättre än mig om vad de själva är nyfikna på och vill veta”. Utöver 

diskussioner varierar respondenterna undervisningsformen, med böcker, tv och filmmaterial. 

Erfaren2 är den respondent som specifikt nämner material som de använder, tillexempel 

hemsidor från RFSL, RFSU och Ungdomsmottagningen samt ett material som heter ”sex på 

kartan”. Ett problem med diskussioner som Erfaren1 och Erfaren2 varit med om, är ifall 

eleverna är väldigt tysta och inte vill prata. Enligt Erfaren1 är sex och samlevnad ett typiskt 

område där man kan få ta dela av varandras åsikter och om eleverna då är tysta kan det bli lite 

problematiskt. Detta är något som varken Ny1 eller Ny2 nämner som ett problem. Eleverna i 

samtliga skolor får dessutom besöka ungdomsmottagningen i årskurs åtta eller nio, och 

undervisningen i sex och samlevnad sker i årskurs sju eller åtta på skolorna. 

Innehållet i undervisningen är väldigt varierat hos samtliga respondenter och det är ingen 

specifik skillnad mellan pedagogerna med mindre respektive mer erfarenhet. Samtliga nämner 

många olika områden som eleverna får arbeta och diskutera kring och pedagogernas fokus 

ligger på att diskutera och arbeta med könsroller, normer/heteronormen, värderingar, 

könssjukdomar, identitet och jämställdhet (Figur 1). Utöver detta har pedagogerna 

favoritområden att beröra. Ny1 pratar mycket om könssjukdomar, speciellt HIV då många har 

förutfattade meningar om människor som har HIV och kunskapen kring sjukdomen är liten. 

Ny2 pratar om onani med eleverna, för hon menar att det pratas alldeles för lite om det, 

speciellt när det kommer till tjejer. ”När barnen är små så tycker man att det är så sött när 

pojkar drar i snoppen, men om flickorna gör det så är det usch och fy, och det är verkligen 

inte okej” fortsätter hon. Erfaren1 fokuserar på att prata om och diskutera könsroller, 

heteronormen och onani. Eftersom hon arbetat mycket utifrån materialet ”sex på kartan” 

pratar de om kärlek och sex på olika vis och att det inte bara är samlag utan olika handlingar 

tillexempel kyssar, kramar, onani och sex med personer av samma kön. Erfaren2 brukar 

fokusera på att ”prata om det som kärlek och att kärlek kan se olika ut” säger hon.  
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Figur 1. Områden inom sex och samlevnad som tas upp enligt pedagogerna. Områden med 

fetstil är sådant som alla pedagogerna i studien tar upp. 

Pedagogernas tolkningar av läroplanen fokuserade dels på jämställdhet och relationer samt 

på samarbete mellan ämnen och skiljde sig inte mellan erfarna respektive oerfarna pedagoger 

utan det var istället mer individbaserat. Jämställdhet, relationer och kärlek var begrepp som 

samtliga respondenter tycker att Lgr11 fokuserar på idag när det gäller sex- och 

samlevnadsundervisningen. ”Det är viktigare att prata om det, än att ha detaljerad koll på 

hur könsorganen ser ut” säger Ny2. Erfaren2 är den respondent som är mest insatt i det 

centrala innehållet. Hon kan ge en klar och tydlig beskrivning av det samt göra en jämförelse 

med den tidigare läroplanen. ”Det är vad vi ska göra och inte mer med det egentligen” säger 

Erfaren2 när jag frågar henne om hur hon ser på styrdokumenten. Hon tycker att det centrala 

innehållet är mycket tydligt i förhållande till sex- och samlevnadsundervisningen. Ny1 och 

Ny2 upplever inte att andra lärare diskuterar områden inom sex och samlevnad på sina 

lektioner. Båda upplever att huvudfokus fortfarande ligger på biologiundervisningen och de 

tycker att det borde vara fler lärare som pratar om det. Erfaren 1 och Erfaren2 har till skillnad 

från Ny1 och Ny2 uppfattat att andra ämnen arbetar med området på sina lektioner. Både 

pedagogerna säger att eleverna får skriva både noveller och uppgifter om kärlek och relationer 

i svenskan och engelskan. Dessutom har eleverna under SO-lektionerna fått jämföra hur olika 

kulturer ser på till exempel kärlek. 

Diskussion 

Min studie visar att erfarenheten inte spelar någon roll, varken när det kommer till hur 

pedagogerna upplever sex och samlevnadsundervisningen eller hur de planerar och genomför 
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undervisningen. Däremot har de erfarna lärarna i studien fått mer utbildning inom sex och 

samlevnad än vad de mindre erfarna lärarna fått, och den pedagog som arbetat längst hade 

mer kunskap kring och om styrdokumentens innehåll än vad de övriga hade. Alla lärarna vill 

utveckla sex- och samlevnadsundervisningen men på olika sätt. Förbättringsviljan, som fanns 

hos alla lärare i studien, är bra eftersom flera studier pekar på nödvändigheten att utveckla 

sex- och samlevnadsundervisningen i skolan (Ekstrand, Larsson, Von-Essen & Tydén, 2005; 

Sydsjö, Ekholm-Selling, Nyström, Oscarsson & Kjellberg, 2006; Thorsén, Aneblom & 

Gemsell-Danielsson, 2006; Ekstrand, Engblom, Larsson, Tydén, 2011). 

Trots att skolan är den tredje bästa informationskällan när det kommer till preventivmedel och 

sexuellt överförbara sjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2014b) behöver sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolan förbättras, eftersom många elever klagar och upplever att 

den är bristande och otillräcklig (Ekstrand, Larsson, Von-Essen & Tydén, 2005; Sydsjö, 

Ekholm-Selling, Nyström, Oscarsson & Kjellberg, 2006; Thorsén, Aneblom & Gemsell-

Danielsson, 2006; Ekstrand, Engblom, Larsson, Tydén, 2011). Dessutom är 

sexualundervisningen väldigt viktig för ungdomars välbefinnande och sexuella hälsa (RFSU, 

2013) och borde således förbättras på både elevernas och pedagogernas villkor. För att 

förbättra undervisningen vill elever att lärare ska vara bättre utbildade inom området 

(Bengtsdotter-Katz & Wallin, 2009) och även Ekstrand, Engblom, Larsson & Tydén (2011) 

anser att det bör ingå mer undervisning i sex- och samlevnad på lärarutbildningen. Detta stöds 

av de mindre erfarna lärarna i denna studie. Frågan är om sex- och samlevnadsundervisningen 

kan utvecklas och förbättras genom mer information på lärarutbildningen? Kanske är 

vidareutbildning inom området ett alternativ, eller att man som de mer erfarna lärarna menade 

i min studie, får tillgång till bättre material. Skillnaden mellan erfarna och nya lärare på denna 

punkt är alltså att de har olika åsikter om hur sex- och samlevnadsundervisningen ska 

utvecklas. Att de mindre erfarna pedagogerna vill ha mer utbildning under lärarutbildningen 

som ett led i detta skulle kunna bero på att nyutbildade pedagoger kan känna sig mer osäkra 

än de mer erfarna och således vill de ha mer kunskap inom området. Som nyutbildad pedagog 

måste man träna på sin roll som lärare och det kan ta tre till fyra år för att utveckla sin 

kompetens och således är det inte ovanligt att nyutbildade lärare kan känna sig oförberedda 

och osäkra med tanke på de krav som ställs på dem (Feiman-Nemser, 2003).  

När det kommer till de mer erfarna pedagogernas utbildning inom sex och samlevnad så hade 

Erfaren1 mycket utbildning inom sex och samlevnad som lärarstudent till skillnad från 

Erfaren2 som istället hade fått vidareutbilda sig genom sitt arbete. Att vara uppdaterad som 

lärare och ha goda ämneskunskaper för att kunna motivera och engagera elevernas lust att lära 

är av stor vikt (Gannerud & Rönnerman, 2007). De båda erfarna lärarna anser att 

vidareutbildning genom sitt arbete är ett bra sätt för att utveckla sina kunskaper som pedagog. 

Pedagogers kompetens, engagemang och förmåga är inte några statiska kunskaper utan kan 

hela tiden utvecklas och förbättras (Skolinspektionen, 2012a). Rektor har därför en viktig roll 

när det kommer till pedagogernas kompetenser eftersom hen har ett ansvar för att 

pedagogerna får den kompetensutveckling som krävs för att utföra sina uppgifter (Skolverket, 

2013). Om detta inte görs påverkar det i sin tur elevernas lärande (Skolverket, 2013). De mer 

erfarna pedagogerna i denna studie nämner dessutom att undervisningen skulle kunna 

utvecklas genom bättre material, och där har ju rektor ytterligare en viktig roll genom att 

kunna påverka hur pengarna ska fördelas på skolan (Skolverket, 2013).  

Skolans styrdokument säger att sex- och samlevnadsundervisningen ska tas upp i flera ämnes- 

och kursplaner (Skolverket, 2013), vilket de mer erfarna pedagogerna upplever att det gör. De 

säger att eleverna på bland annat svenska-, engelska- och SO-lektionerna får prata och skriva 

om saker som rör området sex och samlevnad. De mindre erfarna anser inte att det är så, utan 
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de upplever istället att ansvaret till stor del ligger på biologiämnet. En anledning till detta 

skulle kunna vara att de mindre erfarna lärarna är just nya och inte vet eller har hört av de 

andra lärarna att de faktiskt pratar om sex och samlevnad på sina lektioner. En annan 

anledning skulle kunna vara att ansvaret för undervisningen faktiskt vilar på biologiämnet på 

just dessa skolor. Beroende på skolans skolkultur så kan det vara så att andra pedagoger anser 

att det ska ligga på biologiämnet, trots att det står i styrdokumenten att det ska finnas i fler 

ämnen än just biologin (Skolverket, 2013). En av rektors uppgifter är att skapa förutsättningar 

för framgångsrika studie- och lärandemiljöer. Det handlar bland annat om att forma 

strukturer, kultur och ledarskap för att nå framgång (Höög & Johansson, 2011) och därför 

måste rektor vid ett sådant tillfälle ta sitt ansvar och se över hur skolkulturen faktiskt ser ut på 

sin skola, för att ge eleverna den bästa möjliga undervisningen.  

Många kan tycka att en temavecka i ämnet är ett bra sätt att få med både alla elever samt alla 

pedagoger. Detta är troligtvis ett mindre bra sätt att gå tillväga på, då eleverna får med sig 

kunskapen på ett mindre bra sätt än om undervisningen skulle ske kontinuerligt under hela 

läsåret (Dahlöf, 2010). Genom egna erfarenheter under VFU-perioder samt genom samtal 

med verksamma lärare verkar det som att elever upplever tematiska perioder som något 

överflödigt och att det endast sker för att ”fylla ut” undervisningen. Detta skulle således kunna 

ha med skolkulturen att göra, genom att det ”alltid varit på detta sätt”. Men vad pedagoger 

och framför allt rektor måste fråga sig själva innan detta sker, är om det är ett bra sätt att lära 

eleverna mer om sex och samlevnad? Det är viktigt att rektor har en undervisningsnära roll 

samt följer upp och analyserar verksamheten samtidigt som hen har en god kommunikation 

med personalen, för att se vad som fungerar eller inte (Skolinspektionen, 2012b). Rektor ska 

således leda och samordna arbetet så att verksamheten inriktas mot att nå de nationella målen 

samt för att utbildningen ska utvecklas (Skolinspektionen, 2012b), vilket den kanske inte gör 

om man gör saker utifrån tankesättet ”det har alltid varit på detta sätt”. 

När det gäller om man ska dela in eleverna i mindre diskussionsgrupper är det två av 

pedagogerna, en ny och en erfaren som vill undvika att dela upp eleverna efter kön på grund 

av att någon elev ska ta illa vid sig ifall man hamnar i en grupp där man inte känner sig 

hemma, till exempel om en tjej inte känner sig som en tjej. Det finns ytterligare anledningar 

till att inte dela in eleverna efter kön, t.ex. att man bör betrakta sex och samlevnad som vilket 

kunskapsämne som helst och därför inte dela in eleverna efter kön eftersom man inte gör det i 

andra ämnen (Dahlöf, 2010). Att pedagoger ändå delar in eleverna efter kön kan ha med en 

skolkultur att göra där man ”alltid” har delat in eleverna efter kön vid sex- och 

samlevnadsundervisningen. Att stärka elevernas självkänsla och identitet skulle ge dem 

möjligheten och förutsättningen till att våga diskutera med alla sina klasskamrater, än bara de 

med samma kön (Folkhälsomyndigheten, 2014). Detta skulle således ge dem möjligheten till 

att få ett bredare perspektiv och ökad kunskap om sex och samlevnad eftersom de får ta del av 

fler människors tankar och funderingar, vilket i sin tur skulle öka kvaliteten av 

undervisningen (Dahlöf, 2010). Begrepp som könsroller, normer, värderingar, identitet och 

jämställdhet finns inskriva i läroplanen (Kursplanen för biologi, Skolverket 2011) och detta är 

begrepp som samtliga respondenter tar upp med sina elever. Dessutom har de sina egna 

”favoritområden” som de själv tycker är speciellt viktiga att prata om, vilket delvis på deras 

egen uppväxt och vilken miljö de påverkats av. Överlag så skiljer inte innehållet i 

undervisningen mellan respondenterna, så trots olika arbetserfarenheter fokuserar 

pedagogerna på liknande saker, vilket skulle kunna bero på att det är begrepp som finns 

inskriva i flera ämnes- och kursplaner i skolan (Skolverket, 2011) samt att styrdokumenten är 

väldigt tydliga med vad undervisningen ska innefatta. 

Att använda intervjuer som metod har varit det bästa tillvägagångssättet för att få svar på 

studiens frågeställningar, eftersom metoden innebär att människors tankar och uppfattningar 
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ligger i fokus. Intervjustudien skulle kunna ge ett annat resultat vid ett annat tillfälle samt en 

annan plats eftersom svaren är specifika för just dessa pedagoger. Att jag bara intervjuat 

kvinnliga pedagoger är också något som skulle kunna påverka studiens resultat då manliga 

pedagoger eventuellt skulle kunnat ge ett annat perspektiv på sex- och 

samlevnadsundervisningen. Således skulle alltså ett annat urval kunnat resultera i att svaren 

sett annorlunda ut. Vidare var målsättningen att intervjua sex till åtta pedagoger, men på 

grund av tidsbrist hos pedagoger ute i verksamheten var det inte fler som ville delta i studien. 

Det hade varit intressant att se om resultatet i studien hade förändrats om fler respondenter 

hade deltagit. Fler respondenter hade kunnat ge fler tankar och åsikter kring sex- och 

samlevnadsundervisningen vilket eventuellt hade kunnat göra studien bredare och mer 

generaliserbar. Metoden som använts till denna studie har varit det bästa tillvägagångssättet 

för att få svar på frågeställningarna. Hade en kvantitativ metod använts hade det istället gett 

mer ytliga svar från respondentern. Därför har studien, trots de brister som nämnts, ändå ett 

vetenskapligt värde eftersom resultatet visar hur pedagoger ute i verksamheten kan uppleva 

sex- och samlevnadsundervisningen. 

Sammanfattningsvis skiljer sig alltså de mer erfarna pedagogerna och de mindre erfarna 

pedagogerna från varandra när det kommer till deras utbildning samt hur de vill utveckla sex- 

och samlevnadsundervisningen. Trots detta och deras olika arbetserfarenhet så bedriver de 

undervisningen på ett rätt likartat sätt både när det gäller hur och vad som ska med i 

undervisningen. Min slutsats är att det är viktigt att fortsätta bedriva en bred sex- och 

samlevnadsundervisning samtidigt som pedagogerna ute i skolan får tid och möjlighet till att 

vidareutbilda sig och få mer kunskap inom området. Avslutningsvis hade det hade varit 

väldigt intressant att utvidga min studie till att inkludera både manliga och kvinnliga lärare 

från hela landet i syfte att se om mina resultat hade stått sig även med ett bredare 

intervjuunderlag. 
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Bilaga 1 
Allmänna frågor samt huvudfrågor som ställts till samtliga respondenter under intervjun. 

Allmänna frågor 

 Vilket år är du född? 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vart gjorde du din utbildning, och hur såg den ut? 

 Vilka ämnen undervisar du i? 

 Hur mycket undervisar du i biologi? 

 Har du undervisat i biologi under hela din tid som lärare? 

 Vad är sexualkunskap för dig? 

 Vad är syftet/målsättningen med din undervisning i sex-och samlevnad?  

Är det någon skillnad mellan hur pedagoger som varit verksamma en kortare period 

(<3 år) och pedagoger som varit verksamma sen flera år (>5 år) upplever sex- och 

samlevnadsundervisningen med avseende på: 

Forskningsfråga 1. Hur de planerar och genomför undervisningen i sex- och samlevnad 

och när under högstadiet sådan undervisning sker? 

 Hur brukar du lägga upp sex- och samlevnadsundervisningen?  

 Vad brukar du ta upp när du pratar om sex och samlevnad? 

 Vilken typ av material använder du dig av? 

Forskningsfråga 2. Hur de tolkar läroplanen kopplat till sex- och 

samlevnadsundervisningen? 

 Vad säger styrdokumenten om sex- och samlevnadsundervisningen? Hur ser du på 

det? 

Övrigt: Har du något mera att tillägga som jag kan ha gått miste om? 

 


