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Abstrakt: 
Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieelevers erfarenheter av tidigare sex- 

och samlevnadsundervisning samt vilka förväntningar som finns på gymnasiets sex- och 

samlevnadsundervisning.  

Tidigare forskning inom ämnesområdet är begränsad, men den jag har valt att förhålla mig 

till rör elevernas uppfattningar av sex- och samlevnadsundervisning samt de utvärderingar 

som gjorts på senare år av Folkhälsmyndigheten och Skolinspektionen.  

Jag har i studien inspirerats av ett fenomenologiskt perspektiv eftersom syftet har varit att 

förutsättningslöst ta del av elevernas upplevelser utan egna förutfattade meningar. Jag har 

menat finna essensen i elevernas upplevelser. Som metod har jag använt mig av kvalitativa 

intervjuer i fokusgrupper bestående av totalt 17 elever från olika skolor och olika program.  

Uppsatsens resultat visar att det finns skillnader i elevernas tidigare erfarenhet av sex- och 

samlevnadsundervisning. Eleverna har däremot många gemensamma förväntningar på 

undervisningen. Vidare visar resultatet att det finns ett behov av en normkritisk 

undervisning med ett inkluderande förhållningssätt som tar hänsyn till elevernas behov.  

Utifrån den diskussion som förs i slutet av uppsatsen framgår det att mina resultat till stor 

del överensstämmer med tidigare forskning och utvärderingar på området. Det finns vissa 

skillnader som framkommit i resultatet men som inte framgår av den forskning jag tagit del 

av, gällande en uppdaterad och tidsenlig undervisning, där eleverna uttrycker behov av 

samtal kring samtycke och förhållningssätt.  
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Inledning 
Mitt intresse för sex- och samlevnadsundervisning har väckts när jag under fem år har 

undervisat i naturkunskap på en svensk gymnasieskola. För mig har det varit tydligt att 

eleverna har ett stort behov av kunskap och av att få utrymme och möjlighet att få samtala 

om och diskutera viktiga frågor inom sex och samlevnad tillsammans med andra. Här utgör 

undervisningen i naturkunskap och biologi ett naturligt forum för dessa diskussioner. Men 

får alla elever lika möjligheter att lära sig i undervisningen? Vilka kunskapsbehov finns hos 

gymnasieelever? Inkluderas eleverna när ämnesområdet planeras och genomförs? Sex- och 

samlevnadsfrågor är högst aktuella i dagens samhällsklimat och utgör en svår utmaning för 

lärare (Wallström & Collin 2018). Att ungdomar får en utbildning som är relevant och 

tidsenlig är viktigt.  

 

Sex- och samlevnadsundervisning i svenska skolan har varit obligatorisk sedan 1955 

(Skolverket 2013, s.9).  

Skolan har enligt Folkhälsmyndigheten (2017, s.11) en viktig roll tillsammans med hälso-

och sjukvård samt ungdomsmottagningen och socialtjänsten för främjande och 

förebyggande arbete inom sexuell och reproduktiv hälsa.  

 

Undervisningen behöver vara inkluderande och utgå ifrån ett normkritiskt perspektiv 

(Skolinspektionen 2018, s.7). Sex och samlevnad berörs på många olika sätt i skolans 

värdegrund och övergripande mål. Dessutom berörs ämnet i olika ämnesplaner i Lgy11 och 

ska vara ett ämnesövergripande arbete (Skolverket 2013, s.16). I denna studie ligger fokus 

på biologi och naturkunskap. Trots att sex och samlevnad upplevs viktigt för eleverna får 

inte alla elever ta del av undervisningen eftersom inte alla elever läser naturkunskap. Sex 

och samlevnad berörs enbart i biologi 2 för elever som istället läser biologi. Hur kommer 

det sig att ett ämne som upplevs så viktigt för eleverna inte får större plats i ämnesplanen 

för biologi? Skolan borde tillgodose alla elevers kunskapsbehov inom sex och samlevnad. 

 

Sex och samlevnad är ett komplext ämne och kunskaper om sexualitet och relationer är 

högst relevant i unga människors liv (Skolinspektionen 2018, s.5). Därför är det av yttersta 

vikt att undervisningen tar upp viktiga frågor, och utgör ett forum för diskussion och 

reflektion tillsammans med lärare som är kompetenta och bekväma med att hantera olika 

frågor. Elevernas tidigare erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisningen på 

grundskolan utgör grunden för deras förväntningar på gymnasiets sex- och 

samlevnadsundervisning. Att få utöva inflytande över sin egen utbildning och vara 

delaktiga i undervisningen är något som inte bara är deras rättighet (Lgy 11, s.6) utan också 

en förutsättning för att undervisningen ska upplevas som meningsfull. Elevernas egna 

uppfattningar om sex och samlevnad borde stå i fokus när undervisningen ska planeras, 

vilket troligen skulle leda till att undervisningen förändras genom att elevernas 

kunskapsbehov synliggörs. Först då kan undervisningen upplevas meningsfull. Samtidigt 

visar Skolinspektionens granskning (2018, s.7) att elevernas delaktighet i planering, 

genomförande och utvärdering saknas på många skolor.  

 

För att undervisningen ska kunna tillgodose alla elevers kunskapsbehov inom sex och 

samlevnad krävs att eleverna inkluderas och görs delaktiga i undervisningens planering, 

utformning och utvärdering.  
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka elevers erfarenheter av grundskolans sex- och 

samlevnadsundervisning. Samt hur elevernas erfarenheter påverkar de förväntningar 

gymnasieelever har på sex- och samlevnadsundervisningen. 

 

Frågeställningar 

Vilka erfarenheter har gymnasieelever av grundskolans sex- och samlevnadsundervisning? 

 

Vilka förväntningar har elever på gymnasiets sex- och samlevnadsundervisning? 

 

Bakgrund 
Sexualundervisningens historia 
Sexualundervisning har varit obligatoriskt i svenska skolan sedan 1955. Lärarhandledningar 

speglade tiden och har funnits sedan 1956 (Skolverket 2013, s.9). Den första 

lärarhandledningen 1956 var kraftigt normbekräftande, där heterosexualitet och äktenskapet 

framfördes som en självklarhet (Katz 2014, s.25). Handledningen var detaljerad och 

beskrev utförligt hur läraren skulle undervisa samt syftade till att bringa kunskap till 

ungdomar. Samtidigt skulle ungdomar inte uppmuntras till att ha sex (Nilsson 2005, s.7; 

Kungliga Skolöverstyrelsen 1956).  

 

Enligt Skolöverstyrelsen (1956, s.50) skulle flickors utveckling till att vilja gifta sig och 

skaffa ett hem inte störas. Annat gällde för pojkar där deras sexuella drift skulle tämjas för 

att visa hänsyn mot flickor. Eleverna skulle fostras till heterosexuell tvåsamhet. 

Homosexuella förbindelser sades kunna leda till förändrad sexualitet för pojkar. Ansvaret 

för att förhindra att sex förekom innan äktenskapet var flickornas. Detta trots att det var 

vanligt med föräktenskapligt sex. I lärarhandledningar varnades för dans och alkohol i 

kombination (Katz 2014, s. 26). Undervisningen skiljde sig stort från hur ungdomar levde 

och utgjorde därför inget stöd utan blev istället något att frigöra sig ifrån (Centerwall 2005).  

1977 kom Samlevnadsundervisningen (Skolöverstyrelsen 1977) där gemenskap skulle 

främjas och som gav ett bredare perspektiv på sexualitet. Präglingen kom efter den sexuella 

frigörelsen på 1960- och 70-talen. Varaktiga förhållanden var nyckeln till en god sexualitet 

och äktenskap var inte längre något som förespråkades. Istället stod begrepp som 

jämställdhet och könsroller i centrum. Normen var familjebildning i ett heterosexuellt 

förhållande. Homosexualitet var under denna tid fortfarande klassat som en sjukdom och 

abort hade blivit lagligt 1975.  

Läroplanerna 1994 innehåller få skrivningar om sex och samlevnad men det framgår att 

rektorn bar ansvaret för att undervisning genomförs (Lpf 94). 1995 kom ett referensmaterial 

med utgångspunkt i ungdomars upplevelser, där begrepp som identitet och självkänsla var 

centrala. Undervisning om sexuell läggning skulle integreras i olika ämnen, som en del av 

skolans arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. T.ex. likställdes homosexualitet 

med heterosexualitet. Undervisningen baserades bl.a. på samtal, värderingsövningar och 

dilemman för att träna elevernas förmåga till moraliska ställningstaganden. Skolans sex- 

och samlevnadsundervisning skulle stötta ungdomar i sin utveckling till egna individer 

(Katz 2014, s. 26-27; Nilsson 2005, s.7).  

Än idag ses Sverige som en förebild för många andra länder där sex- och 

samlevnadsundervisning inte är tillåten i skolan. Men för att uppnå likvärdighet i sex- och 

samlevnadsundervisningen mellan olika skolor och inom skolor återstår mycket arbete.  
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Skolverket (2013, s.17-18) påtalar att undervisningen kring sexualitet och samlevnad 

tidigare inte rymt en bredd utan har tolkats snävt genom fokus på ren sexualkunskap. 

 

Nordenmark (2011, s.97) påtalar att sex och samlevnad ofta hamnat bland de 

kunskapsområden som prioriterats ned i skolans verksamhet. Vidare menar han att en av 

anledningarna till detta är att området varit otydligt för skolpersonal och rektorer.  

Bengtsdotter Katz och Wallin (2009) menar att en del av problematiken varit otydliga 

styrdokument för sex- och samlevnadsundervisningen. Sedan dess har Skolverket och 

regeringen uppdaterat skollag, läroplan och kursplaner i Lgy 11 genom att bl.a. lyfta fram 

hänvisningar till diskrimineringslagen, barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Dessutom framgår det att demokratiska arbetsformer är ett krav i undervisningen. 

 
Skolans uppdrag 
Skolans läroplan (Lgy 11) vilar på grundläggande värden som med enkelhet kan relateras 

till ämnesområdet sex och samlevnad. Skolan förklaras som en arena där fördomar, 

fientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap, diskussioner och handling. Eleverna 

ska utveckla förståelse för andras situation, få respekt för individens frihet och respektera 

människors olikheter. Kränkningar och diskriminering måste aktivt motverkas. Oavsett 

vilket undervisningsämne lärare har så bör man ha en så stor kompetens som möjligt om 

sex och samlevnad. Detta för att undervisningen ska hjälpa till att motverka diskriminering 

och motverka stereotypa föreställningar om kön och sexualitet (Skolverket 2013, s.9). 

 
Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation 

och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och visar respekt 

för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv 
(SKOLFS 2010, s.37) 

 

Sex och samlevnad är en obligatorisk del i skolans verksamhet. Skolan har enligt 

Socialdepartementet (2009, s.1) ett hälsofrämjande ansvar där man genom förebyggande 

arbete i undervisningen kan minska sexuella risktaganden bland unga. Skolan har en viktig 

roll att, i samverkan med t.ex. skolhälsovård och ungdomsmottagningar, öka självinsikten 

gällande konsekvenser utav oskyddat sex för att förbättra den sexuella hälsan bland unga. 

Socialstyrelsen (2009) påtalar även att skolan har ”en unik roll som enda organisation att nå 

ut till alla ungdomar” (s.54). 

 

Skolan har även en ansvarstagande roll avseende att informera och problematisera 

information som eleverna kommer i kontakt med. Särskilt eftersom informationsmängden 

via t.ex. internet hela tiden ökar (Skolinspektionen 2018, s.7). 

 

Sex och samlevnad i styrdokumenten 
Sex och samlevnad som kunskapsområde har både förstärkts och blivit tydligare i 2011 års 

ämnesplaner. Enligt Skolverket är det rektorn som bär ansvaret för att eleverna får 

kunskaper om sex och samlevnad (Lgy 11 s. 15). Eftersom sex och samlevnad på olika sätt 

nämns i skolans värdegrund och likabehandlingsarbete innebär det att alla skolans lärare 

har ett gemensamt ansvar att ge eleverna kunskaper som rör sex och samlevnad. 

 

Att integrera skolans värdegrund i arbetet med sex och samlevnad kan exempelvis handla 

om att förbereda eleverna till att bli demokratiska samhällsmedborgare genom att de får 

diskutera, reflektera och utveckla förmågor som bidrar till mer jämställdhet och mänskliga 

rättigheter. Det framgår också att eleverna ska ges utrymme att utforska sina intressen utan 
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fördomar om vad som är kvinnligt eller manligt.  (Lgy 11, s.5). Läroplanen är enligt Katz 

(2014 s. 25) tydlig med att undervisningen ska behandla rådande normer om sexualitet, 

sexuell hälsa och lust, liksom bra och dåliga relationer. Vidare menar han att Lgy 11, till 

skillnad från tidigare läroplaner, berör sexualitet och könsidentitet. Sex- och 

samlevnadsundervisningen är numer normkritisk till skillnad från att tidigare ha varit 

normbekräftande (Katz 2014, s. 27).   

 

I flera av gymnasieskolans ämnesplaner ingår sexualitet, identitet, relationer, normer och 

jämställdhet som en naturlig del vilket synliggjort sex och samlevnad som kunskapsområde 

(Skolverket 2013, s.9;12).  

 

Biologi och Naturkunskap 
Ämnesintegrerad kunskap om sexuell hälsa och säkrare sex förekommer framförallt i 

grundskolans biologi och gymnasieskolans naturkunskap (Skolverket 2013, s.37).  

I målen för naturkunskap framgår förmågor som att eleverna ska lära sig att ta ställning, 

skaffa sig handlingskompetens samt att kunna diskutera och argumentera för olika 

lösningar på problem. Det kan t.ex. handla om att genom undervisningen utveckla 

kunskaper och förmågor att skydda sig mot könssjukdomar eller oönskade graviditeter, 

vilket är viktigt i det främjande arbetet för ungas sexuella hälsa (ibid, s.36). En viktig 

förmåga att träna i undervisningen är kritiskt ställningstagande och att ha ett kritiskt 

förhållningssätt. Det handlar t.ex. om att eleverna ska lära sig att förhålla sig kritiskt till 

”normer och budskap” (Skolverket 2011, kursplan naturkunskap).  

I det centrala innehållet i naturkunskap anges sexualitet, lust, relationer och sexuell hälsa. 

Dessa fyra områden ska också behandlas ur både naturvetenskapligt och normkritiskt 

perspektiv (ibid). Naturvetenskapliga aspekter på människans sexualitet kan röra:   

 
Kärlekens och sexualitetens reaktioner i kroppen, biologisk forskning om sexualitet, 

reproduktion på olika sätt och i olika relationer, definitioner av kön, hormoner samt 

kroppens byggnad, funktion och eventuell sexuell problematik.  
(Skolverket 2013, s.39). 

 

Sexuell hälsa är en del av undervisningen i naturkunskap vilket innebär att preventivmedel 

är ett ämne som behöver diskuteras. Eftersom preventivmedel finns med i det centrala 

innehållet i högstadiets biologiundervisning är det möjligt att elever känner att de redan har 

tillräckliga kunskaper om preventivmedel. Men undervisningen på gymnasiet kan inriktas 

på rådande normer och föreställningar om kondomanvändning och förhandlingstekniker 

(Skolverket 2013, s.43). Reflektion och att få resonera om föreställningar och förväntningar 

i olika situationer är en viktig del av undervisningen då elever får möjlighet att diskutera 

och problematisera. Detta kan t.ex. röra diskussioner om gråzoner. Här menar Skolverket 

(2013, s.43) att diskussioner och övningar kan öka elevernas handlingskompetens.  

I naturkunskap 1a1 och 1b finns följande centrala innehåll: 
 

Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, 

resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet 

Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande 

människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa  

(Skolverket 2011, kursplan naturkunskap).  

 

Sex- och samlevnadsundervisningen är också tydlig i kunskapskraven för naturkunskap 1a1 

där det t.ex. för betyget A krävs: 
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Eleven kan redogöra utförligt och nyanserat, utifrån relevanta kunskaper om 

sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i 

växelverkan med omgivningen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt och 

nyanserat diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för 

folkhälsan och underbygga diskussionen med välgrundade och nyanserade argument 

(Skolverket 2011, kursplan naturkunskap).  

 

När det kommer till biologiämnet så finns ingen sex och samlevnad med bland det centrala 

innehållet för kursen biologi 1, som läses av alla elever på naturvetenskapliga programmet 

samt elever på teknikprogrammet. Sex och samlevnad finns enbart med som ett specifikt 

centralt innehåll för kursen biologi 2.  
 

Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i medicinska frågor. - 

Vad som händer i kroppen under menstruation, förälskelse, sex och graviditet. Hur 

sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter kan förebyggas  
(Skolverket 2011, kursplan biologi 2).  

 
Lärarrollen i sex- och samlevnadsundervisningen 
Elevers uppfattning om vad som är viktiga egenskaper hos en lärare har undersökts i två 

olika internationella studier av Hilton (2007) och Allen (2005). Hilton undersökning utgick 

från killar i 16-17 års ålder medan Allens studie utgick från båda könen. Att läraren är 

avgörande för elevernas lärande råder det inget tvivel om i undersökningarna. Egenskaper 

som eleverna ansåg viktiga var att läraren skulle vara kunnig, öppen och avslappnad, 

frispråkig och bekväm att diskutera frågor som rör sex. Buston och Wight (2004) menar att 

en lärare med känsla för humor men som är noggrann med ordningen i klassrummet bidrar 

till hög elevdelaktighet i klassrummen.  

 

Bäckman (2003) påtalar att lärarens roll och betydelse blir särskilt viktig när det handlar om 

känsliga frågor för att t.ex. kunna utmana förställningar som finns om heteronormativitet.   

 

Enligt flera källor (se bl.a. Katz 2014, s.11; Skolinspektionen 2018, s.6) är lärarens roll 

extra viktig i sex- och samlevnadsundervisningen och förväntningarna från eleverna är 

höga. Många gånger upplever lärarna själva att sex och samlevnadsundervisningen ställer 

höga krav på dem samt på deras kompetens och kunskaper. Vidare påtalas att många lärare 

är obekväma med sex- och samlevnadsundervisningen eftersom både de själva, och 

eleverna, har många olika erfarenheter som påverkar dem och vilka åsikter och värderingar 

de har. Enligt Holm (2008) är det vanligt att lärare framför könsstereotypa uttalanden när de 

t.ex. blir skämtsamma utanför undervisningen, blir privata eller försöker improvisera.  

 

Bäckman (2003 s. 40-41) påtalar att olika studier visat att det inte är lätt att bli en riktigt bra 

lärare i sex och samlevnad. Många lärare känner sig, trots utbildning, dåligt förberedda på 

delar av undervisningen som t.ex. det kvinnliga könsorganet och klitoris och den mångfald 

som finns inom sexuella relationer (ibid). Att lärarna kände otillräcklighet kunde bero på 

olika saker såsom att eleverna kunde vara olika mogna för innehållet och att alla elever 

skulle kunna garanteras välbefinnande och kunskap under undervisningen. Andra problem 

som lärarna upplevde var att tillräcklig vetenskaplig och didaktisk kunskap saknades. 

Dessutom ansåg lärarna att det saknades lämpligt stödmaterial (Veiga m.fl. 2006: Milton 

2003: Westwood & Mullan 2007). Enligt Bäckman (2003, s.11) förväntas eleverna få en 

positiv syn på både sexualitet och samliv, förmedlat av läraren.  
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Enligt Skolinspektionen (2018, s.6) är det viktigt att lärare som bedriver undervisning i sex 

och samlevnad är bekväma med olika frågor och har kompetens att hantera de olika frågor 

som kan dyka upp även om frågorna upplevs svåra. Det är först då undervisningen kan nå 

en hög kvalitet. Katz (2014, s.12) och Skolverket (2013, s.19) menar att det för en hållbar 

och bra undervisning krävs en lärare som hanterar att vara personlig utan att bli privat. 

Kindeberg (1997) menar att en del av lärarrollen som ofta förbises är vikten av att läraren 

bidrar med sin egen person vilket är viktigt för att ta ställning till och våga gå på djupet 

med innehållet. Røthing och Svendsen (2011, s.15) påtalar att undervisning om sexualitet 

ofta leder till oväntade riktningar och samtal på många olika sätt vilket skapar ett behov av 

en bred kompetens om temat sexualitet.   

 

Olsson (2016, s.304) menar att de flesta elever vill ha mer sexualundervisning än vad de 

får. Frågan om tillfredställelse med undervisning kan vara problematisk och motsatt 

elevernas förväntningar. Innehållet måste vägas mot eventuell förlägenhet som eleverna kan 

känna samt elevernas egen ovana att tala om sexualitet och relationer. Även lärmiljön är en 

viktig aspekt. Att läraren har förmåga att skapa en trygg miljö där eleverna vågar ställa 

frågor där de inte riskerar att bli dömda eller avståndstagande från dem p.g.a. deras 

identitet, erfarenheter eller frågor. Vidare behöver läraren vara kunnig för att bygga 

lektioner som är stöttande och intressanta.  

 

Skolverket (2013, s.24) menar att lärarens uppgift är att hålla en tydlig struktur på 

diskussioner, fördjupa diskussioner och att ställa kritiska frågor som kanske annars inte 

ställs av eleverna. 

 

Elevers olika åsikter måste respekteras och bemötas, så länge de inte strider mot 

värdegrund eller riskerar att diskriminera eller kränka någon annan, utan att blanda in sina 

egna åsikter. Att läraren har ett normkritiskt förhållningssätt är dels viktigt för att 

synliggöra hur normer påverkar den egna undervisningen men också för att säkerställa att 

alla elever inkluderas i undervisningen (Katz 2014, s.12; Skolverket 2013, s.19). För att 

synliggöra normer om kön är en medvetenhet om genus viktig. Kvaliteten i sex- och 

samlevnadsundervisning kan t.ex. påverkas negativt av att läraren kategoriserar flickor och 

pojkar (Skolverket 2013, s.25).  

 

Nilsson (2005, s.5) och Skolverket (2000) menar att en väg mot likvärdighet är genom 

kompetensutveckling för lärare och ett ökat ämnesövergripande arbete samt en tydlig 

styrning av rektorer. Lärarens uppdrag och ansvar handlar inte bara om att ämnesinnehållet 

rör sex och samlevnad och att ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera och få 

kunskaper om sex och samlevnad utan också om värdegrundsarbete som att arbeta 

förebyggande mot kränkningar och diskriminering samt att reagera om något sådant sker i 

klassrummet eller i skolan (Skolinspektionen 2018, s.9). 

 

Innehåll 
Skolverket (2013, s. 25) menar att ämnesområdena inom sex- och samlevnadsundervisning 

kan vara desamma även om innehållet anpassas utifrån ålder. En progression i lärandet ska 

vara centralt i undervisningen både mellan grundskolan och gymnasiet och mellan 

gymnasiets respektive årskurser. Viss repetition är dock också relevant för att eleverna ska 

kunna ta till sig information. Undervisning och förhållningssätt ska enligt Skolverket (2013, 

s.27) utgå ifrån skolans värdegrund, vara förenligt med diskrimineringslagstiftning, svensk 

abortlag, samtyckeslag samt skolans arbete mot kränkande behandling. Vidare menar 

Skolverket (2013, s.9) att sex- och samlevnadsundervisningen kan vara en del av det 
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förebyggande arbetet i samhället för att minska sexuellt överförbara infektioner, könsord i 

språket, ett ökat antal aborter, hedersrelaterat våld och förtryck och sexuell exploatering. 

Undervisningen i sex och samlevnad måste innehålla perspektiv kring både lust och risker 

(ibid). 

 

Enligt Skolverket (2013, s.40) är det viktigt att ha kunskaper om kroppen och hur den 

fungerar. Allen (2005) menar att elever ofta efterfrågar omfattande perspektiv som ger 

kunskap om kropp och sexuellt samspel, om relationer, känslor, diskriminering, sexuell 

orientering och könsöverskridande frågor. Venegas (2013, s.573-584) menar att om 

läroplan och kursplan inte stödjer ett sådant perspektiv, betraktas undervisningen mindre 

relevant för eleverna. Olsson (2016, s.305) påtalar att elever ofta upplever att de fått god 

undervisning och relevanta kunskaper om kroppen och sexuell hälsa men mindre kunskaper 

om relationer och HBTQ. Något som också framgår av UngKAB09 (2010) och 

Ungdomsbarometern (2014) är att undervisningen gett tillräckliga kunskaper om säkert sex 

och könssjukdomar men inte om hur man får relationer att fungera.  

 

Tidigare undersökningar av Wallin m.fl (2012) samt Folkhälsomyndighetens UngKAB09 

(2010) och UngKAB15 (2017) visar behov av mer kunskaper om relationer, könssjukdomar 

och att leva med HIV. Undersökningarna visar också att det finns en skillnad mellan vad 

killar och tjejer har för kunskapsbehov. Kunskapsbehov som berör könsorganens anatomi 

och funktion och dess normalitet i utseende var viktigast för tjejer medan kunskaper om 

kondomer efterfrågades av killar. Andra kunskaper som efterfrågades var hur man kommer 

ut som homosexuell, erogena zoner hos båda könen, onani, hur samlag går till och 

reaktioner hos kvinnor och män, hur killar kan visa respekt för tjejer, hur man samtalar om 

sex med en partner, hur man hanterar problem i relationer samt hur man kan hantera om 

man blivit tvingad till sex mot sin vilja och vart man då kan vända sig.  

 

I Bäckmans studie (2003) framkommer att vissa delar av sex- och 

samlevnadsundervisningen är känsliga och kan vara problematiska för lärare och elever. 

Dessa är bland annat onani, särskilt då kvinnlig onani, och pornografi. I studiens intervjuer 

väckte frågor om pornografi snabbt gensvar från eleverna. Vidare menar Bäckman att 

diskussioner om pornografi kan vara problematiskt i undervisningen eftersom det finns 

mycket fördomar som gör det svårt att bejaka jämställdhet i diskussionen. Bäckman påtalar 

att elever ofta har en inställning att sexualitet och samliv är förenat med risker och problem, 

såsom oönskade graviditeter och könssjukdomar snarare än sexualitet som något positivt. 

Även lust var något som elevernas uppfattning skilde sig i. Där synen på killars sexualitet 

var annorlunda jämfört med tjejers där lust ansågs vara mer relationsorienterad. Tidigare 

forskning visar enligt Wallin (2014, s.72) att sex- och samlevnadsundervisningen ofta 

fokuserar på risker snarare än på lust samtidigt som de flesta studier kommer fram till att 

sexuell lust och relationer är viktiga inslag i undervisningen. Vidare menar Wallin att 

forskning också visar att relationer, bra som dåliga, enligt eleverna är viktigt innehåll i 

undervisningen.  

 

Enligt Measor (2006) är det viktigt att sex- och samlevnadsundervisningen ger olika 

exempel på vad sex är. Att undervisningen inte utgår ifrån samlag mellan kvinna och man 

utan kan ske på olika sätt och mellan olika personer.  

I både Bäckmans (2003, s.89) och Ambjörnssons (2007) forskning visar det sig att 

homofobi är ett vanligt inslag i svenska klassrum, särskilt bland killar. Homofobi liksom 

det heteronormativa synsättet som dominerar undervisningen borde utmanas och aktivt 

arbetas med. 
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Wallin m.fl. (2012, s.17) menar att internationell forskning ofta fokuserar på 

sexualundervisning i skolan kring reproduktion och prevention. Sådan forskning bidrar då 

till att skolans undervisning koncentreras på att förhindra oönskade graviditeter och aborter 

samt spridning av könssjukdomar. Vidare påtalar de att forskningen de senaste 10-15 åren 

har fokuserat mer på hur undervisningen tar upp samband mellan kön och sexualitet samt 

homo- och heterosexualitet. De menar även att den internationella forskningen intresserar 

sig för hur diskriminering och marginalisering i skolan skapas genom samband mellan 

privilegier, makt, sexualitet och kön. Samt att många internationella studier visar att 

heterosexualitet tas för given i skolan och på det sättet utgör en referensram för 

undervisning och samtal. 

 

Bäckman (2003) menar att sex- och samlevnadsundervisningen i regel har utgått ifrån 

heteronormen även om homosexualitet också har tagits upp.  

Enligt Ambjörnsson (2004, s. 212-216) står romantiska perspektiv i centrum för hur man 

talar om kvinnlig sexualitet. Bäckman (2003, s. 140) menar att kvinnans sexualitet beskrivs 

utifrån kärleksbaserade känslor, som kärlek till en partner och inte genom att beskriva den 

kvinnliga sexualiteten utifrån kåthet och attraktion. Vidare påtalar Bäckman att tjejer ses 

som mer känsloorienterade medan killar styrs av drifter samt att ungdomar skiljer på sex 

som en kärlekshandling, som då ansågs finare, än sex som en tillfällig förbindelse.  

 

Enligt Wallin (2014, s.72) innehåller undervisningen sällan diskussioner om känslor 

rörande sexualitet trots att många elever är osäkra på sin sexuella identitet och att det finns 

en variation av sexuella identiteter. Flera forskare såsom Hillier och Mitchell (2008), 

Donovan och Hester (2008) och Petrovic (2002) menar att det är viktigt att undervisningen 

är inkluderande och informerande för alla elever. Information om HBTQ- frågor är en 

viktig roll för skolan, eftersom elever kanske annars inte får den informationen någon 

annanstans ifrån, åtminstone inte ur ett positivt perspektiv. Skolverket (2013, s.27) menar 

att undervisningen ska inkludera HBTQ i olika moment och använda sig av tilltal för att 

inkludera olika sexuella identiteter.  

 

Skolverket (2013, s.42) påtalar att sexuell hälsa berör många olika delar av fysisk hälsa som 

säkert sex, skydd mot STI, risktagande och preventivmedel. Vidare menar Skolverket att 

undervisningen behöver ha ett inkluderande förhållningssätt och behandlar olika typer av 

sex och inte fastnar i heteronormativa antaganden för att alla elever, oavsett 

könstillhörighet, sexuell läggning eller funktionsförmåga, ska känna sig inkluderande. 

Skolverket påtalar att undervisningen behöver lyfta konsekvenser med olika föreställningar 

kring vilka människor som kan få könssjukdomar eftersom föreställningar vägleder 

ungdomar i sina val kring säkert sex. Skolverket (ibid.)menar att det finns delar av 

undervisningen som kan vara svårare att behandla, t.ex. psykosexuell hälsa, men att det är 

viktigt att dessa delar är med för att undervisningen ska ha ett inkluderande 

helhetsperspektiv. 

 

Rothing & Svendsen (2011, s.17) menar att undervisningen om sexuella trakasserier och 

sexualiserat våld bör sätta begrepp som kön och sexualitet i ett sammanhang, t.ex. i temat 

normer och förväntningar eftersom det kan öka förståelsen för hur kön relateras till sexuella 

övergrepp och sexuella trakasserier. Vidare påtalar Rothing & Svendsen att sexuella 

trakasserier och gränssättning för den egna kroppen är teman som inte tas upp i läroplanen 

men som ändå ofta prioriteras av lärare, troligtvis på grund av att det uppfattas som relevant 

av eleverna (s.16). Författarna påtalar att det är viktigt att undervisningen i sex och 
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samlevnad synliggör och utmanar föreställningar och förväntningar på flickigt och pojkigt 

när det gäller beteenden hos olika kön och vilka skillnader som anses finnas mellan könen 

(s. 11). Detta framgår även i skolans värdegrund (Lgy11, s.5). Enligt Skolverkets allmänna 

råd mot diskriminering och kränkande behandling (2012) ska ”elever ofta få tillfälle att 

diskutera normer, attityder och hur man kan främja goda relationer”. Skolverket (2013, 

s.45-46) påtalar att sex- och samlevnadsundervisningen kan vara ett bra tillfälle att arbeta 

med olika teman t.ex. om olika föreställningar och normer. Eftersom elever ofta är 

medvetna om existerande normer är det viktigt att skolan ger möjligheter att diskutera om 

normer på ett strukturerat sätt. Det kan också handla om relationer och kroppsliga aspekter 

samt förväntningar på sex. 

 

Arbetsformer 
Tidigare undersökningar av Wallin m.fl. (2012) och UngKAB15 (2017, s. 82) visar att 

elever generellt tycker att samtal och diskussioner, t.ex. om relationer är en mycket viktig 

del av sex- och samlevnadsundervisningen. Undersökningarna visar vidare att många elever 

anser att det är svårt att tala med en partner om känslor, liksom att stöd och hjälp kan fås av 

att samtala med vuxna, t.ex. en lärare. Samtalet med läraren kan förhindras av att läraren 

också är den som bedömer elevens prestationer, vilket kan göra det svårt för elever att ställa 

personliga frågor. Fördelar med samtal i undervisningen är att de kan prövas i olika 

konstellationer. Nilsson (2005) menar att samtalet är ett viktigt arbetssätt som kan leda till 

en central del av elevers lärande och motivation genom reflektion. Vidare menar Nilsson att 

det ställs höga krav på läraren att samtalen genererar ny kunskap.  

 

Skolverket (2013, s.24) menar att ett varierat arbetssätt mellan ämnen och diskussioner är 

viktigt för att ge eleverna olika perspektiv genom att se sammanhang, bakgrund och 

orsaker, för att öka deras medvetenhet och stimulera diskussion. Skolverket ger följande 

exempel på arbetssätt som stimulerar lärande; värderingsövningar, rollspel, forumspel, 

diskussioner, samtal och debatter. Røthing & Svendsen (2011, s.14-15) menar att rollspel 

kan användas för att utmana stereotypa föreställningar t.ex. om hur man raggar, vilket 

skulle kunna vara ett sätt att leda diskussioner till relevanta samtal. Vidare påtalar Røthing 

& Svendsen att rollspel också kan upplevas som obehagligt för en del elever och att det är 

viktigt att vara lyhörd för olika behov i klassrummet. Skolverket (2013, s.20) påtalar att 

värderingsövningar kan leda till bra samtal och reflektioner kring egna och andras tankar 

och attityder. Vidare menar Skolverket att det krävs att läraren har ett tydligt ledarskap och 

att syftet med övningarna är tydligt för att eleverna ska vara trygga i situationen. Ett stort 

utrymme för reflektion och diskussion behövs för att dessa övningar inte ska bidra till 

stabilisering av normer genom missförstånd.  

 

Enligt Olsson (2016, s.305) spelar olika organisationer en stor roll i sexualundervisningen. 

Särskilt i undervisning om sexualiteter och sexuell och reproduktiv hälsa. Ibland kallas 

HBTQ organisationer in för att komplettera undervisningen. Vidare menar Olsson (s.306) 

att andra organisationer kan vara inblandade i undervisningen, såsom 

ungdomsmottagningen och jämställdhetsorganisationer. 

 

Elevernas inflytande och delaktighet 
 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer 

och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den ska utveckla deras 

förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av 
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den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan 

eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar  
(SFS 2010, s.37).   

 

Enligt gymnasieskolans läroplan (Skolverket 2011 s.9-10) och skollagen (2010) ska 

eleverna få inflytande både i planering och genomförande samt göras delaktiga i 

utvärdering. Arbetssätt som används i undervisningen ska därför leda till elevernas 

medverkan.  

 

Enligt Skolverket (2013, s.24) är frågor om sexualitet, relationer och jämställdhet ofta 

centrala för elever i tonåren. Det finns ofta ett stort behov av kunskap och att kunna relatera 

till andra människors syn. Skolverket påtalar att det därför är viktigt att skolan lämnar 

utrymme för att lära sig om och diskutera dessa frågor. Skolverket (2013, s.15) menar att 

enskilda lektioner eller dagar där elever har möjlighet att föra diskussioner om olika frågor 

som rör sex- och samlevnadsundervisningen, t.ex. genom att arbeta utifrån olika teman är 

viktigt för att eleverna ska få utöva inflytande i sex- och samlevnadsundervisningen.  

 

Enligt Skolinspektionen (2018, s.6) önskar många elever få samtala om sex och samlevnad 

tidigare och oftare än vad som erbjuds på deras skolor. Vidare menar Skolinspektionen att 

det på många skolor saknas möjligheter för eleverna att delta i sex- och 

samlevnadsundervisningens planering, genomförande och utvärdering. Endast hälften av 

skolorna och lärarna gav möjlighet för eleverna att vara delaktiga i planeringen, genom t.ex. 

att få lämna anonyma frågor i en låda, tycka till om arbetsområden och arbetsmetoder. 

Olsson (2016, s.304) menar att få elever är nöjda med den sexualundervisningen de får.  

 

Utvärderingar av svensk sex- och samlevnadsundervisning 
Wallin påtalar i sin forskningsöversikt från år 2012 att ”svensk forskning om undervisning i 

sex och samlevnad är så gott som obefintlig”. Det finns dock ett antal utvärderingar som 

genomförts de senaste 20 åren i Skolverkets, Folkhälsomyndigheten och Skolinspektionens 

regi. 

 

År 1999 genomfördes den första större granskningen av Skolverket (Skolverket 2000). I 

granskningen framkommer att undervisningen saknade allsidighet, variation av 

arbetsmetoder och fokuserade på risker med sex- och samlevnad. Delaktigheten för 

eleverna var dålig och genusperspektivet otydligt. Sex och samlevnad förekom inte 

frekvent i undervisningen utan begränsades till temadagar och oregelbundna tillfällen. 

Granskningen visade också sex- och samlevnadsundervisningen var undermålig på grund 

av att skolledningens styrning var bristande samt att lärarna saknade kompetens.  

 

Vidare påtalas att undervisningen ofta skedde i grupper där killar och tjejer var åtskilda och 

att jämställdhetsfrågor diskuterades allt mer sällan med stigande ålder. Bland tjejerna lyftes 

frågor såsom att skydda sig själva och säga nej medan killarna istället fick undervisning om 

etik och moral, om mansrollen och sexuellt våld. Skolverket (2000) påtalar att denna typ av 

arbetssätt försvårar jämställdhetsarbetet eftersom eleverna inte bemöts på lika villkor. 

Skolverket (2000) kom också fram till att skolor ofta arbetade på sätt som motverkade ett 

förebyggande arbete mot fördomar och diskriminering av homosexualitet eftersom 

undervisningen utgick från olika problem. Vidare påtalas att undervisningen istället borde 

integrera homosexualitet i olika sammanhang och på olika sätt. Skolverkets 

kvalitetsgranskning (2000) visar även att lärare själva uttrycker ett behov av stöd, 

handledning och kompetensutveckling. Vidare påtalas att elevernas delaktighet i 
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undervisning är otillräcklig och att undervisningen därför inte upplevs inkluderande eller 

möter alla elevers skilda behov.  

 

År 2017 utförde Skolinspektionen (2018) en större satsning på att granska sex-och 

samlevnadsundervisningens kvalitet i den svenska skolan. Granskningen gick ut på en 

enkätstudie från 450 olika skolor samt verksamhetsbesök på 28 av de skolorna. En tid innan 

genomförde Folkhälsomyndigheten undersökningen UngKAB 15 (2017) och 

undersökningarna visar på liknande resultat. 

 

Undersökningen UngKAB15 (2017) visar att ungdomar upplever att sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolan ger dem otillräckliga kunskaper om HBTQ- perspektiv, 

normer, genus, jämställdhet och relationer medan eleverna anser att undervisningen tar upp 

frågor om kondomanvändning, graviditet och kroppen i tillräcklig utsträckning. Eleverna 

har ett behov av kunskap om relationer; t.ex. hur man startar relationer, hur man hittar 

någon att vara tillsammans med och hur man får relationer att fungera samt hur man flörtar 

och raggar. Andra kunskaper som efterfrågas är hur könssjukdomar överförs, hur hiv 

överförs och hur det är att leva med hiv. Det finns också ett tydligt kunskapsbehov om 

preventiva metoder; t.ex. Preventivmedelsanvändning, hur man undviker att kondomen går 

sönder, hur man kan prata med en partner om sex, olika sätt att ha säkrare sex, hur man 

undviker oönskade graviditeter, hur man kan prata med en partner om preventivmedel och 

kondomanvändning (UngKAB15 2017, s.80).  44 % av de svarande anser att de fått för lite 

kunskaper för att ta hand om sin sexuella hälsa. 7 % svarar att de inte fått någon sex-och 

samlevnadsundervisning överhuvudtaget. 

  

I UngKAB15 (2017, s.1) framgår det att skolan endast ger hälften av de unga tillräcklig 

kunskap för att främja en god sexuell hälsa i undervisningen. Till största del förmedlar 

skolan kunskaper om kroppen men för att undervisningen ska bli mer heltäckande krävs att 

den berör frågor om rättigheter och normer. Detta för att unga ska utveckla 

handlingsstrategier och egenmakt. Resultatet från undersökningen visar att de allra flesta 

skolor behöver utveckla sitt arbete med sex- och samlevnadsundervisning (UngKAB15 

2017, s.92). Studien påtalar även att intersektionella och normkritiska perspektiv är 

nödvändiga utgångspunkter för utvecklingsarbete som främjar sexuell och reproduktiv 

hälsa (ibid, s.12). Normer och HBTQ är delar av undervisningen där bristerna är stora 

eftersom undervisningen är begränsad till vissa frågor, t.ex. vad som anses kvinnligt och 

manligt. Men eleverna behöver få reflektera över normer samt hur de påverkar människors 

handlande och verkar begränsande när det kommer till sexualitet, relationer och identitet 

(Skolinspektionen 2018, s.7).  

 

Att undervisningen i sex och samlevnad utvecklas är särskilt viktigt för killar, eftersom de 

inte nås av samma information som tjejer i lika hög utsträckning. Detta beror på att tjejer 

kompletterar sina kunskaper genom t.ex. besök på ungdomsmottagningen och hämtar 

information från internet (t.ex. från UMO.se eller 1177.se), vilket inte killar gör i samma 

utsträckning (UngKAB15 2017, s.93). Skolinspektionen (2018, s. 5) påtalar även hur förra 

årets #metoo-debatt väckt ett behov av att utveckla och förändra undervisningen avseende 

identitet och relationer då många elever vittnat om sexuella trakasserier och övergrepp i 

skolan under bl.a. #tystiklassen. 
 

Idag finns även andra frågor inom värdegrundsarbetet såsom hedersproblematik och HBTQ 

(Skolinspektionen 2018, s. 5). Skolor behöver både i undervisningen och på skolnivå arbeta 

förbyggande och främjande med frågor som rör HBTQ. Många av skolorna väljer dock att 
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lägga över det ansvaret på t.ex. ungdomsmottagningen och genom att ta in externa 

föreläsare (Skolinspektionen 2018, s.7). Vidare menar man att sex- och 

samlevnadsundervisningen ska utgå ifrån ett normkritiskt, medvetet förhållningssätt, ske 

regelbundet samt ta upp både de risker som finns men också möjligheter (ibid). 

 

Skolinspektionens studie visar även att många lärare upplever svårigheter i att undervisa 

om sex och samlevnad eftersom de upplever att de saknar kompetens och kunskap. Lärare 

har i studien angett att de har upplevelser av att vara obekväma med innehållet i 

undervisningen och att de upplevt svårigheter att hantera diskussioner då de strider mot 

skolans värdegrund. Skolinspektionen (2018, s. 11) menar att bristerna i sex- och 

samlevnadsundervisningen delvis beror på att lärarna saknar den kompetensen som behövs. 

Få lärare har enligt undersökningen fått den utbildning eller kompetensutveckling som de 

behöver för att kunna bedriva undervisning i sex och samlevnad, bland annat på grund av 

avsaknad av sex och samlevnad i lärarutbildningen. Andersson m.fl. (2018) påtalar i sin 

kartläggning av sex- och samlevnadsundervisning i svensk lärarutbildning att variationen 

mellan olika lärosäten är stor. 

  

Enligt Skolinspektionen (2018) finns även ett behov av kompetensutveckling av redan 

utbildade lärare för att undvika att eleverna riskerar att missa kunskaper inom sex och 

samlevnad. Sådana kunskaper är nödvändiga för att ”utveckla ett förhållningssätt som 

skolans värdegrund syftar till gällande frågor om relationer, sexualitet och identitet” (ibid s. 

6).  

 

Rektorer ute på skolorna är de som bär ansvaret för lärarnas kompetensutveckling och att 

den följs upp. Rektorernas ansvar är också att ha en tydlig styrning när det kommer till 

lärarnas uppdrag liksom att lärarna ska erbjudas relevant kompetensutveckling. 

Skolinspektionens granskning (2018) visar att 3 av 4 rektorer inte följer upp lärarnas 

kompetens inom sex- och samlevnadsundervisning. 

 
Teoretiskt perspektiv – läroplansteori 
Lundgren (1977, s.40) beskriver läroplanen som en ”filosofi bakom utbildning med 

avseende på förvandlingen av utsatta mål till lärandestrategier. Lundgren (2017, s.348) 

förklarar vidare att läroplanstänkandet grundas i filosofiska resonemang utifrån vad som 

kan vara ”värt att veta och hur detta vetande kan väljas ut och organiseras för lärande.” 

Lundgren (1989, s.20) beskriver läroplansteori som ”ett försök att bygga upp en kunskap 

om hur utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik formas i ett visst samhälle och en 

viss kultur”.  

 

Själva begreppet läroplansteori infördes av Urban Dahllöf och Ulf P Lundgren som 

poängterade läroplansteorins vidare innebörder vilket startade en samhällsorienterad 

forskning gällande styrning och organisering av utbildning ur ett kritiskt perspektiv 

(Sundberg 2007). Läroplansteori eller curriculum theory är ett internationellt forsknings- 

och kunskapsområde vilket har sina rötter i dels den kontinentala didaktik-traditionen, dels 

den amerikanska curriculum-traditionen (t.ex. genom John Dewey och Franklin Bobbitts 

arbeten i början av 1900-talet) (ibid). Curriculum är ett vidare begrepp än den svenska 

läroplanen och innehåller förutom styrdokument, även samhällsvetenskapliga, filosofiska 

och kulturella föreställningar bakom själva läroplanen (Lundgren 2017, s.270). Detta kan 

jämföras med det svenska begreppet läroplan som enligt Lundgren (ibid.) innebär ”ett 

dokument i vilket utbildningens mål, innehåll och fördelning av tid anges”.   



 

17 

 

 

Rosengren och Öhngren (1997) beskriver att den didaktiska forskningen i Sverige 

expanderades under 1980- 1990- talen till två olika läroplansteorier. Där en problematiserar 

innehållet och organiseringen i utbildning och undervisning utifrån kultur- och 

samhällsteoretiska perspektiv. Och där den andra läroplansteorin problematiserar 

undervisningsmetodiken, hur kunskaper ska förmedlas och tillägnas.  

Lundgren (2017, s.270) påtalar att svensk forskning om läroplansteori numer är nationellt 

etablerat.  

 

Lundgren (1989, s.231) menar att man kan se på läroplansteorier som  

olika sätt att belysa tre grundläggande frågor; ”hur formuleras mål för utbildning, hur 

utväljs kunskap för lärande och hur utvecklas metoder för att lära ut?”  

 

Lundgren (1992) menar att läroplansteori kan förstås som en systematisk reflektion över 

utbildningens mål och effekter, hur undervisning och lärandemiljöer ska organiseras 

gällande samhälleligt, institutionellt och när det kommer till olika undervisningssituationer, 

t.ex. vilket innehåll som ska behandlas. På det sättet menar Lundgren att läroplansteori inte 

enbart påverkas av styrdokument utan även av olika idéer som finns i samhället och som 

organiserar olika kunskaper om skolan. Lundgren (2017, s.272) menar att en utvecklad 

läroplan alltid har en inbyggd mening att implementera vissa principer eller dygder i 

elevernas medvetande. Dessa principer är inte uttalade men anses självklara när kunskaper 

och organiserande av kunskap motiveras. Vidare påtalar Lundgren att dessa 

meningsbärande principer beskrivs som en läroplanskod vilket innebär en ”uppsättning 

principer som ger mening till vad som är viktig kunskap.  

 

Lundgren (1972, s.12) talar om ramfaktorteorin och då närmre om tre ramfaktorer som styr 

olika processer i undervisningen. Det är dels faktorer som framgår av läroplanen; mål och 

innehåll; dels tidsaspekten; samt sammansättningen av klassen som påverkas av hur olika 

elever behöver olika mycket tid för att nå ett visst mål. Det ramfaktorteoretiska tänkandet 

handlar också om hur innehållet presenteras, vilket arbetssätt och innehåll som väljs. Här 

antogs i den pedagogiska praktiken finnas principer för struktur som guidar val av innehåll 

och arbetssätt i undervisningen. Englund (2005, s.23) menar att det finns en grundsyn inom 

läroplansteori att ett skolämne ständigt förändras och omformuleras.  

 

Bernstein (2000) talar om två didaktiska processer, klassificering och inramning, som 

upprätthållande av symboliska strukturer inom och mellan diskurser rörande klassrum och 

pedagogik. Han menar då att inramning är den grad av kontroll som läraren och eleverna 

har över urval och organisering och takt som kunskapen förmedlas och mottas i inom den 

pedagogiska relationen. Med klassificering menar han de gränser som skapas till exempel 

mellan lärare och elever eller mellan olika ämnen. En stark inramning innebär en tydlig 

reglering av interaktionsrelationer mellan lärare, elever, innehåll och arbetsformer som 

utgör den kommunikativa kontexten. Vidare menar han att en svag inramning lämnar mer 

utrymme för elevinflytande över innehåll och arbetsformer (ibid).  

 

Gundem (1997) menar att de senaste decenniernas decentralisering av skolan har gjort att 

läroplansarbetet knyts till enskilda lärares utveckling av yrke och profession. Gundem 

menar därav att didaktiken styrs av lärarnas förmåga att tolka, genomföra och utvärdera 

läroplanens mål och riktlinjer. 
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Lundgren (1977) menar att läroplanen står för en struktur för vilka kunskaper som är målet 

utan att stå för tillvägagångssättet dit. Vidare talar han om erfarenheter som leder till 

lärande. Lundgren (2017, s. 340) menar att vi utifrån variationsteorin kan lära oss att 

variationen i undervisningen är den faktorn som påverkar lärande och att lärande inte kan 

härledas till en särskild metod.  

 

Englund (1997, s.127) påtalar att innehållet som behandlas i undervisningen bestäms av 

läraren. Detta synsätt kan jämföras med Lundgren (1977) som menar att läraren kan 

använda läroplanen som en detaljerad guide. Som en del av ramfaktorteorin talar Lundgren 

(2017, s.343) om begreppet lärarens pedagogiska kod som handlar om lärarnas uppfattning 

av ämnet, urval av innehåll, hur innehållet organiseras och vilka undervisningsmetoder som 

används.  

 

Enligt Linde (2012) är det viktigt att en lärare har ett öppet förhållningssätt för att ge 

eleverna förmågor för framtiden, eftersom vi inte kan förutspå vad som komma skall. 

Vidare menar Linde att det finns olika sätt att se på läroplanen, där ett sätt är att se 

sambandet mellan läroplan och lektion. Medan det andra sättet ses läroplanen som något 

som bidrar till undervisningen genom att påverka innehållet.  
 

I de senaste läroplanerna från 2011 har friheten att skapa kurser för att nå målen 

beskurits genom återinförandet av föreskrivna innehåll. Den frihet som finns i att 

tolka kunskapskraven och konkretisera vägarna för eleverna att uppfylla dem innebär 

också stora krav på lärare och skolledare att lokalt finna vägarna. 

(Linde, 2012, s.8) 

 

Lundgren (2017, s.345) påtalar betydelsen av en studie utförd av Jackson (1968) som 

beskriver svårigheterna med att hålla elevers uppmärksamhet i klassrummet. Jackson menar 

att lärare kan använda sig av tre olika strategier för att öka elevernas delaktighet i 

klassrummet.  

 

Läroplanen anpassas efter elevernas intressen.   

Eleverna samlas i grupper för att bättre passa lektionens innehåll.  

Intresse i klassrummet skapas genom att använda humor och uppfinningsrikedom.  

 

Jackson (1968) beskriver en bra lärare som har förmågan att tolka läroplanen efter 

elevernas intressen.  

 

Metod 
I denna del presenteras samt motiveras valet av en kvalitativ studie med 

fokusgruppsintervjuer som metod. Därefter redogörs för hur fokusgrupperna har valts ut 

och hur genomförandet av fokusgruppsintervjuerna har gått till. Efter det redogörs för hur 

data har samlats in och hur insamlad data har bearbetats, samt för studiens reliabilitet, 

validitet och de etiska aspekter denna studie grundar sig i.  

 

Kvalitativ studie med fenomenologiskt perspektiv 
Uppsatsen utgår ifrån kvalitativ metod och har inspirerats av ett induktivt fenomenologiskt 

perspektiv då avsikten varit att undersöka, och därefter beskriva, elevers upplevelser utan 

några i förväg ställda hypoteser. Olika fenomen som är en del av elevernas upplevelser 

kommer att beskrivas som dels erfarenheter, dels förväntningar.  
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Bjurwill (1995) uppger att grundaren av det fenomenologiska tankesättet var den tjeckiska 

filosofen Edmund Husserl. Han menar vidare att upphovsmannen ”ville återskapa den rena 

filosofin” (s. 7) och genom logiskt tänkande nå fram till säker kunskap om fenomen. 

Fenomenologen förhåller sig enligt Bjurwill (1995) som objektiv till det som undersöks och 

om målet, som intuitivt uppkommer, vet fenomenologen initialt ingenting. Szklarski (2016) 

menar att ”inga antaganden om vad som är mer eller mindre väsentligt i en upplevelse få 

göras a priori” (s. 133).  

 

Vidare påtalar Szlarski (2016) att det går att diskutera huruvida fenomenologin kan ses som 

en metod. Han menar att upphovsmannen inte ”utformat någon konkret forskningsmetod” 

(s. 133) dock har generella anvisningar formulerats utifrån fenomenologisk teori. 

Enligt Szklarski (2016) är syftet med fenomenologisk forskning ”att få fram det utforskade 

fenomenets essens” (s. 134). Vidare menar han att två kriterier därmed gäller för 

fenomenologisk forskningsmetod: 

1. ”Kunskapsintresset måste gälla ett fenomen” (s. 135).   
2. ”Kunskapsintresset ska inrikta sig på det mest väsentliga i den utforskade 

upplevelsen.” (s. 136). 

Gällande studie fokuserar essensen i elevers upplevelse av sex- och 

samlevnadsundervisning och analysen, som mer ingående presenteras längre fram, har 

inspirerats av en fenomenologisk metodansats. 

Kvalitativ metod har valts för att jag vill undersöka vilka tidigare erfarenheter 

gymnasieelever har av sex- och samlevnadsundervisning samt vilka förväntningar på 

innehåll och arbetsformer eleverna har inför undervisningen på gymnasiet. Genom 

intervjuer i fokusgrupper vill jag erhålla information om elevernas upplevelser för att 

komma åt essensen av hur sex- och samlevnadsundervisning kan upplevas meningsfull 

(Fejes & Thornberg 2015, s.31). 

 

Kvale och Brinkmann (2009, s 30) menar att fenomenologi lämpar sig väl då man önskar 

”…kartlägga hur människor upplever livsvärldsfenomen…”. Dahlin-Ivanoff och Holmgren 

(2017, s. 35) påtalar att fokusgrupper lämpar sig väl för att ta del av elevers gemensamma 

upplevelser, tankar och resonemang, baserat i deras egna erfarenheter av ett ämne.  

 
Fokusgrupper 
Fokusgruppsmetoden kan enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) definieras enligt 

följande:”diskussioner i grupp där människor möts för att på ett fokuserat sätt, ledda av en 

gruppledare, diskutera olika aspekter av ett ämne eller tema” (s. 16). Metoden möjliggör för 

eleverna att dela erfarenheter i ett samspel med varandra under intervjuerna (Dahlin- 

Ivanoff & Holmgren 2017, s.82). Den kollektiva inriktningen syftar till att underlätta 

interaktionen mellan elever, öka trygghetskänslan och därmed leda till rika diskussioner av 

gemensamma erfarenheter och upplevelser (Dahlin- Ivanoff & Holmgren 2017, s.15).  

 

Enligt Esaiasson m.fl (2015, s.322) är det viktigt att deltagarna i fokusgrupperna har minst 

en gemensam egenskap eller erfarenhet. Erfarenheter som eleverna delar är att de alla har 

gått i grundskolan och tidigare fått sex- och samlevnadsundervisning. Eleverna har också 

olika upplevelser om undervisningen i sex och samlevnad som kan berika diskussionerna. 

Individuella erfarenheter och upplevelser kan bli tydliga under diskussioner men det är inte 

det, utan de gemensamma upplevelserna som står i fokus, vilket också är anledningen till 

att jag valt just fokusgrupper istället för enskilda intervjuer, då syftet är just diskussionerna 

som möjliggörs av elever i grupp (Dahlin- Ivanoff & Holmgren 2017, s.18). Enskilda 

intervjuer tror jag snarare hade varit en begränsande faktor när det gäller att eleverna ska 
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våga prata om sina tidigare upplevelser av sex- och samlevnadsundervisningen. Medan 

fokusgruppsintervjuer inbjuder till interaktion mellan eleverna och möjliggör en gemensam 

diskussion.  

 

Fokusgruppsintervjuer är enligt Kvale och Brinkman (2009, s. 166) lämpliga när studier 

syftar till att utforska områden där gruppinteraktionen kan skapa mer spontana uttryck och 

känslouppfattningar än individuella intervjuer. Dahlin- Ivanoff och Holmgren (2017, s.35) 

menar att fokusgrupper lämpar sig som metod när studien avser att undersöka ett känsligt 

ämne, då interaktionen i grupp kan göra det lättare att uttrycka synpunkter som kan vara 

svåra att uttrycka i en annan typ av intervju. Oliveira (2011) påtalar att fokusgrupper lämpar 

sig väl för ett känsligt ämne, vilket visades i hans studie om tonåringars sexualvanor. 

Vidare menar Oliveira att den konfidentiella miljön skapar en trygghet som gör att 

deltagarna vågar avslöja känslig information.  

Enligt Dahlin- Ivanoff och Holmgren (2017, s.59) bör det inte vara mer än sex deltagare per 

fokusgrupp eftersom det annars kan bli svårt för alla att ta del av diskussionen. I de fyra 

fokusgrupperna varierar antalet deltagare mellan 3-6 elever.  

 

För att komma åt elevernas upplevelser kan man enligt Fejes & Thornberg (2015, s. 31) 

samla in kommunikativa data i form av exempelvis intervjuer. Fokusgruppsintervjuerna 

syftar i sin tur därmed till att bidra till forskningen (Esaiasson m.fl. 2015, s.257). I detta fall 

är det fenomenet av elevers upplevelser av undervisning i sex och samlevnad som 

undersöks med inspiration i fenomenologin. 

 

Datainsamlingsmetod 

Intervjufrågor 

Intervjufrågorna har formulerats semistrukturerat för att uppmuntra eleverna att diskutera 

frågorna gemensamt snarare än att bara svara på dem. (Dahlin- Ivanoff & Holmgren 2017, 

s.15). Semistrukturerade frågor möjliggör också en större bredd på elevernas svar eftersom 

det finns olika upplevelser och erfarenheter att diskutera. Frågorna, se Bilaga 1, har 

formulerats utifrån den bakgrund och tidigare forskning som presenterats tidigare i studien 

med utgångspunkt i studiens båda syften: 

 

För att få svar på frågeställningen ’vilka tidigare erfarenheter eleverna har av grundskolans 

sex- och samlevnadsundervisning’ formulerades frågorna 6,7 samt 8. 

 

För att få svar på frågeställningen ’vilka förväntningar eleverna har på sex- och 

samlevnadsundervisning’ ställdes formulerades fråga 1- 5 samt 9 och 11. 

 

Fråga 10 kan härledas till båda frågeställningarna då den behandlar såväl erfarenhet som 

förväntningar. Punkten övrigt tillkom för att eleverna skulle ha möjlighet att ytterligare 

kommentera eller addera ytterligare åsikter.  

 

Krueger och Casey (2015, s. 516) påtalar vikten av att formulera frågor som adresserar 

studiens syfte. Vidare menar de att det är av vikt att frågorna anpassas utifrån målgrupp, att 

frågan inte kan besvaras med enstaka ord utan locka till vidare diskussion. Det är också av 

vikt att det inte blir för få alternativt för många frågor.  

 

För att kontrollera frågorna i intervjuguiden kan man enligt Krueger och Casey (2015) med 

fördel genomföra en pilotstudie som säkerställer att frågorna besvarar det man avser med 
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studien. Därför genomfördes två pilotintervjuer bestående av två fokusgrupper med 3 

respektive 2 elever. Därefter togs några frågor bort och ett par frågor omformulerades för 

att bli tydligare. Intervjuguiden består av öppet formulerade frågor för att göra det möjligt 

för eleverna att svara utförligt och varierat och leda till en rik diskussion i fokusgrupperna. 

 

Urval 
Gruppens sammansättning har varit viktig för att få en bred representation av målgruppen, 

samtidigt som det varit viktigt att samtalsklimatet varit tillåtande och tryggt med tanke på 

ämnets känslighet. Vid gruppsammansättning behövde hänsyn tas till både homogenitet, 

elevernas liknande erfarenheter, och heterogenitet, att eleverna har olikheter som visar på 

mångfalden inom målgruppen. Att eleverna upplever att de har gemensamma erfarenheter 

är viktigt för att det ska bli bra diskussioner (Dahlin- Ivanoff & Holmgren 2017, s.52).  

Homogeniteten kan beskrivas av att eleverna har gemensam bakgrund i att ha fått sex- och 

samlevnadsundervisning under högstadiet samt att alla elever i studien går första året på 

gymnasiet och ännu inte har haft sex- och samlevnadsundervisning. Heterogeniteten finns 

eftersom eleverna har gått och går på olika skolor, går på olika gymnasieprogram och i 

olika klasser. De har därmed undervisats av olika lärare vilket har skapat olika erfarenheter 

och perspektiv på undervisningen (Dahlin- Ivanoff & Holmgren 2017, s.52).  

 

Eftersom jag vill ta del av elevers tidigare erfarenheter av och förväntningar på sex- och 

samlevnadsundervisning på gymnasiet har jag valt att rikta mig till elever som ännu inte har 

haft undervisning i sex och samlevnad. Eftersom jag har valt att göra en forskningsstudie 

inspirerad av fenomenologi har jag strävat efter en bred urvalsgrupp för att få en variation i 

de upplevelser om sex-och samlevnadsundervisning som elever har (Kvale & Brinkmann, 

2009). Jag har utgått ifrån ett målstyrt urval och valt att intervjua elever av olika kön och 

från olika gymnasieprogram, från två olika skolor. Genom att vända mig till olika 

elevgrupper vid olika program respektive skolor har jag i urvalet försökt få till att 

möjliggöra en bred variation utav upplevelser. Vidare har urvalet skett ur elevgrupper från 

olika klasser som går på programmen: samhällsvetenskapligt program och vård- och 

omsorgsprogrammet, som då läser naturkunskap. Sedan har en fokusgrupp valts ut från 

naturvetenskapliga programmet, där elever då läser biologi. Målet var också att få en jämn 

fördelning av flickor och pojkar.   

 

Urvalet av deltagande elever har skett i olika steg. Först genom att informera 

gymnasieskolan om undersökningen och dess syfte och metod via att skicka ut 

informationsbrev via e-post. Lärarna fick då svara om de hade möjlighet att erbjuda mig att 

komma på en lektion för att informera elever om studien. Vid informationen lästes 

informationsbrev till eleverna upp högt av mig. Därefter fick alla eleverna varsitt 

informationsbrev där de kunde välja att delta genom att skriva under en samtyckesblankett. 

Eleverna som samtyckt till att bli intervjuade har sedan valt ut gruppvis till intervjuerna. 

Totalt deltog 17 elever i 4 fokusgrupper. Gruppstorlekarna har varierat i storlek mellan 3 

till 6 elever i varje grupp. 

 

Etiska ställningstaganden 
Elever som medverkat i fokusgrupperna har informerats av studiens syfte genom dels 

muntlig presentation, dels skriftligt brev, till vilket också bifogades en samtyckesblankett. I 

informationsbrevet framgår att elevernas deltagande i intervjuer är frivilligt samt att de 

närsomhelst utan motivering kan ångra sin medverkan och avbryta en intervju. Eleverna har 

även informerats om hur deras svar kommer att användas i studien (Vetenskapsrådet 2002, 

s.7). I starten av varje intervju har jag kontrollerat så att ingen elev ångrat sig samt läst 
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igenom intervjufrågorna för att eleverna skulle känna trygghet i sin medverkan. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra etiska krav att förhålla sig till i en studie.  

 

- I enlighet med samtyckeskravet har eleverna innan intervjuer fått skriftligt samtycka 

sin medverkan i fokusgrupper via samtyckesformulär. De har också fått veta att de 

närsomhelst har kunnat dra sig ur intervjun (Dahlin- Ivanoff & Holmgren 2017, 

s.69). Eleverna har dessutom fått information om att de kan ångra sig efter 

genomförd intervju, vilket då medför att jag inte skulle använda materialet 

(Esaiasson 2015, s.257). 

- I enlighet med nyttjandekravet har eleverna informerats om och garanterats att deras 

svar i intervjuerna enbart används till denna studie, till vilken de har samtyckt sin 

medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s.14). 

- Eleverna har enligt konfidentialitetskravet avidentifieras. Transkriberad data har 

förvarats oåtkomligt för obehöriga på min lösenordsskyddade dator, i en dold mapp, 

och har inte varit möjligt att identifieras. Inspelningar har förvarats på 

lösenordskyddad mobiltelefon. Information och svar som eleverna lämnat under 

intervjuerna beskrivs inte detaljerat eller beskrivande på ett sätt som skulle kunna 

möjliggöra identifiering av eleverna (Vetenskapsrådet 2002, s.12). Utöver det har 

eleverna också försäkrats om att alla uppgifter som transkription av intervju och 

ljudinspelning raderas när arbetet är godkänt, och uppgifterna inte behövs längre 

(Kvale & Brinkmann 2009, s.204). 

 

Etiska aspekter med fokusgrupper 
Enligt Barbour (2007) finns det vissa etiska aspekter att ta ställning till vid en 

fokusgruppstudie. För att minska risken för att eleverna ställde upp på deltagande i 

fokusgrupper av lojalitet eller att visa sig duktiga, har förfrågan skett i flera led. Dessutom 

har varje deltagare i varje fokusgrupp tillfrågats om sin medverkan även innan intervjun 

samt påpekats att deltagandet är helt frivilligt. Att medverkan i studien är frivillig har talats 

om både via muntlig information och via skriftligt informationsbrev.  

 

Eftersom fokusgruppsmetoden syftar till att få till en livlig diskussion mellan deltagarna har 

konfidentialiteten noga poängterats, d.v.s. vikten av att vad som diskuteras i rummet 

”stannar där”. Eftersom fokusgrupperna har bestått av flera elever har frågor ställts öppet 

till hela gruppen, så att ingen elev känt sig tvungen att svara, men alla har fått möjlighet att 

svara. Vid eventuella uttalanden som har mottagits illa i gruppen har det varit mitt ansvar 

som gruppledare att rätta till eventuella missuppfattningar (Dahlin- Ivanoff & Holmgren 

2017, s.69). T.ex. när det i en fokusgrupp uppstod en diskussion med en deltagares 

personliga syn på heteronormen som inte mottags väl i gruppen, pausades inspelningen för 

att reda ut diskussionen innan intervjun kunde fortsätta. I en annan fokusgrupp uttryckte två 

deltagare kränkande kommentarer om sin manliga lärare (vid frågan om förväntningar på 

undervisningen). Där fick jag tydligt poängtera att den typen av diskussion inte var 

passande.  

 

Efter varje intervju upprepar jag vad som sagts för intervjuade elever i fokusgruppen vad 

som sagts så att eleverna får möjlighet att godkänna, dementera eller lägga till något. 

Deltagande elever ges möjlighet att ta del av examensarbetet eller en sammanfattning av 

resultatet när det är klart om de så önskar, så att de får ta del av arbetet som de varit 

delaktiga i (Vetenskapsrådet 2002, s.15).  
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Genomförande 
Fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes, dessa spelades in med hjälp av min mobiltelefon.  

Gruppintervjuerna genomfördes i ett samtalsrum med ett runt bord, avskilt från övriga 

klass- och grupprum för att främja lugn och undvika eventuella störningsmoment samt för 

att möjliggöra en god interaktion och meningsutbyte där ingen elev hamnar i centrum mer 

än någon annan (Esaiasson m.fl 2015, s.322).  

Fokusgruppsintervjun inleddes med att jag välkomnade gruppen och informerade om de 

praktiska delar samt de ramar som tidigare angetts i avsnittet om etik vilket Krueger och 

Casey (2015) förordar. Därefter ställs den första av frågorna i Bilaga 1. Jag antar under den 

fortsatta intervjun en roll som aktivt lyssnande och uppmuntrar eleverna till vidare 

diskussion. 

 

Szklarski (2015) menar att den fenomenologiska intervjun kan vara semi-strukturerad och 

att det är av vikt att ”forskaren använder öppna frågor, aktivt lyssnande och ett stimulerande 

samspel med informanten.” (s. 136). Den öppna strukturen har möjliggjort direkt 

återkoppling och att ställa följdfrågor för att få eleverna att utveckla diskussionen 

ytterligare, eller förtydliga vad som diskuterats (Esaiasson m.fl. 2015, s.251). För att 

säkerställa att alla fått säga sin mening har jag skapat pauser i samtalen och ställer både 

riktade och öppna frågor till alla personer för att möjliggöra allas deltagande (ibid s.324). 

Endast jag själv, som samtalsledare, befann mig i rummet med fokusgruppen. Frågorna 

ställdes sedan i given ordning varefter eleverna fick svara och öppna för diskussion. Om det 

fanns behov av förtydligande eller utvecklande av svar ställdes frågor som t.ex: ’Vill du 

utveckla’, ”hur menade du när du sa…”, ”kan du förklara” osv. Anteckningar fördes under 

tiden.  

 

Efter varje genomförd intervju transkriberades intervjusvaren noggrant. Detta för att kunna 

genomföra en grundlig analys av intervjuer (Kvale & Brinkmann 2009, s.197). För att rätt 

känsla och mening ska överföras till analysen av intervjusvaren har en del av vad som sägs 

i dialogen mellan elever citerats i resultatet. Intervjuerna har sedan transkriberats och har 

tillsammans med inspelningar från intervjuerna utgjort materialet som är föremål för 

analysen (Kvale & Brinkmann 2009, s.43). 

 

Fokus i intervjuerna har varit att samla in många olika uppfattningar och synpunkter utifrån 

att jag själv som moderator först ställer frågor för att eleverna sedan kan diskutera och 

utbyta meningar. Min uppgift som moderator i intervjuerna var att skapa en trygg och 

tillåtande atmosfär där eleverna kunde ventilera sina åsikter och tankar om sex- och 

samlevnadsundervisningen (Kvale & Brinkman 2009, s. 166). 

 
Analys  
Szklarski (2015, s. 138) menar att man inom fenomenologisk forskning kan använda 

Giorgis (1997) analysmetod då man analyserar en mindre omfattande datainsamling, vilket 

jag anser min vara. Denna metod går i korthet ut på att finna upplevelsens essens genom en 

analysprocess om 5 steg. Metoden har inspirerat mig i min analys av data. 

 

Krueger och Casey (2015) påtalar vikten av att analysera materialet från 

fokusgruppsintervjun systematiskt. De menar att systematiken kan se olika ut i olika 

studier. I min analys har jag arbetat utifrån följande 9 steg inspirerade av Giorgis metod, se 

ovan, samt Kreugers och Caseys (2015) metod för analys av fokusgruppsarbete: 
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Under pågående fokusgruppsintervju 

Anteckningar kring vad som sägs, vad som händer i gruppen och om någon särskild 

interaktion pågått har noterats. Om jag sett ett behov av ytterligare information eller ett 

förtydligande har detta efterfrågats. Interaktionen mellan deltagarna i fokusgrupperna har 

varit viktig för att få ta del av många olika aspekter och perspektiv som elever har eftersom 

elevernas diskussion är föremålet för analysen (Dahlin- Ivanoff & Holmgren 2017, s.70). 

Hur eleverna kollektivt har förstått och upplever sex- och samlevnadsundervisningen utgör 

fokus för studien, därför är fokus på diskussionen. Elevers uttalanden analyseras därför i 

diskussionskontext snarare än enskilt vilket exempelvis Krueger & Casey (2015) påbjuder.  

  

1. Omedelbart efter fokusgruppsintervjun 

Efter analysmodell av Krueger & Casey (2015, s.526) har jag omedelbart efter 

fokusgruppsintervjun utökat och sammanställt anteckningar, medan diskussionen 

fortfarande fanns färskt i minnet. Inspelningar har lyssnats igenom, dels för att 

kontrollera att inspelningen fungerat, att ljudet är bra samt skapat mig en 

uppfattning av vad som framkommit i diskussionen.  

 

2. Transkribering  

Nästa steg var att ordagrannt transkribera hela intervjuerna. Lyssna igenom 

intervjuerna och gå igenom anteckningar (Krueger & Casey 2015, s.526) 

 

3. Lyssnat igenom inspelningen igen: 

Här har jag lyssnat igen för att säkerställa att underliggande meningar framkommer 

i transkriberingen, t.ex. sarkasm. Inspelningar och anteckningar från intervjuer har 

använts för att förtydliga transkriptionerna. Wibeck (2011) menar att analysen bör 

fokusera på interaktionen mellan eleverna under fokusgruppsintervjun samt vilken 

interaktion som framkommer i diskussionen mellan elevernas olika tankar och 

argument. Under denna andra avlyssning har jag även specifikt lyssnat efter vilka 

teman som framkommit i enlighet med vad Krueger och Casey (2015) påbjuder. 

Rådata har då delats upp med hjälp av sammanfattande nyckelord. 

Fokusgruppsintervjuerna har också bearbetats utifrån frågor så som: ”Vad pratar 

eleverna om nu”, ”finns det en underliggande mening här?”  

 

4. Bestämning av helhetsbetydelsen 

Då det kan vara svårt för forskaren att göra en beskrivning utan att tolka innehållet 

blir resultatet av insamlad data inte helt objektivt utan presenteras efter studiens 

syfte (Wibeck 2000, s.98). Därför är en viktig del i analysprocessen att tänka på för 

att, så gott det går, undvika att ha förutfattade meningar om elevernas upplevelser. 

Szklarski (2015) menar att det inom fenomenologin är viktigt att ”forskaren gör alla 

tidigare teorier, modeller eller hypoteser om det utforskade fenomenet inaktiva i 

forskningsprocessen.” (s. 135). I detta steg har data som inte har haft fokus på den 

utforskade upplevelsen sorterats bort. Enligt Patton (2002) är utmaningen i 

dataanalysen att identifiera mönster som är betydelsefulla genom att skilja ut delar 

som inte har betydelse för analysen och på det viset skapa mening.  

 

5. Helheten bryts ner efter frågeställningarna om elevernas erfarenheter samt elevernas 

förväntningar. Data från de olika fokusgrupperna färgkodades i olika färger för att 

sedan sortera de olika fokusgruppernas svar. De olika gruppernas svar jämförs för 

att finna lämpliga teman. Här har också identifierats likheter och skillnader mellan 
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elevernas erfarenheter och förväntningar, både inom och mellan de olika grupperna 

(Krueger & Casey 2015, s.527).   

 

6. Datamaterialet sorteras därefter i följande teman: Läraren, innehåll, arbetsformer 

samt delaktighet och inflytande. Här har jag bestämt att gå på en mer berättade stil, 

snarare en listad, för att beskriva elevernas upplevelser så sanningsenligt som 

möjligt. För göra beskrivningar verklighetstrogna har citat plockats ut (Krueger & 

Casey 2015, s.527).  

 

7. Under varje tema sorteras rådata från diskussionerna systematiskt in i passande 

kategorier vilket enligt Wibeck (2000, s.111) är den sista delen av 

innehållsanalysen. Att finna kategorier i alla teman var svårt, eftersom jag upplevde 

att vissa teman var lättare att beskriva genom sammanfattningar. Som exempel kan 

nämnas temat: Delaktighet och inflytande. Vikt har lagts vid att hålla kvar kärnan 

snarare än att finna kategorier som passade till innehållet.  

 

8. Datamaterialet beskrivs genom sammanfattningar under respektive kategori. Vid 

behov av förtydligande av elevsvar eller diskussion har citat lagts till. Syftet är att 

ge förståelse för och finna essensen av elevernas erfarenheter och förväntningar 

(Dahlin- Ivanoff & Holmgren, 2017, s.72). Vidare menar Dahlin- Ivanoff och 

Holmgren att analysprocessen kan beskrivas som ett kontinuum där rådata 

(bestående av transkriberingarna från intervjuerna), kategoriseras och sedan 

beskrivs genom sammanfattningar. Slutligen kan sägas att anteckningar förts under 

analysprocessen för att skapa förståelse för analysens genomförande. 

 

9. Slutligen har all samlad data av elevernas gemensamma erfarenheter och 

förväntningar utgjort grund för analys. Dahlin- Ivanoff och Holmgren (2017, s.42) 

menar att de upplevelser och förväntningar som återkommer under intervjuerna 

mellan de olika fokusgrupperna utgör fenomenets väsen vilket fyller studiens syfte. 

Här var det viktigt att tänka på att särskilja frekvensen av hur ofta en upplevelse 

förekom och fokusera på att liknande upplevelser utgjorde frekvensen (Krueger & 

Casey 2015, s.527). Flick (2014) menar att ett syfte med kvalitativ analys kan vara 

att beskriva ett fenomen som subjektiva erfarenheter eller delade föreställningar 

eller upplevelser.  

 

Under analysen har rådata, alltså de obearbetade diskussionerna, ordnats under teman för 

att sedan passas in under kategorier, en process som kan beskrivas av figur 1:  
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Figur 1; Ovan beskrivs översiktligt hur materialet analyserats från datamaterial till 

kategorier. 

 

Thornberg och Forslund Frykedal (2015, s.48-54) beskriver att den kvalitativa analysen kan 

ske genom en process där insamlat datamaterial kodas, vilket innebär att undersöka vad 

materialet egentligen handlar om för att succesivt utveckla kategorier. I början av arbetet 

med analysen ställdes således öppna frågor, såsom ”vad säger eleverna nu”, ”vad menar de 

här” osv. Betydelsebärande enheter, som i denna studie beskrivs enligt fenomenologiskt 

perspektiv som gemensamma erfarenheter eller förväntningar” kodas i olika färger, där 

varje färg summerar en identifierad enhet. Thornberg och Forslund Frykedal påtalar att 

vikten av att kodningen är nära det empiriska underlaget, varför elevernas egna uttryck har 

citerats. Därefter jämförs koderna från olika fokusgruppsintervjuer med varandra, och mot 

inspelningar och anteckningar. Koder som hör ihop bildar kluster. När koderna kan 

beskriva ett fenomen har en kategori bildats.  

Respektive tema har, om möjligt, systematiskt delats upp i kategorier där varje kategori i 

sin tur beskrivs genom en sammanfattning. Figur 2 visar översiktligt respektive temas 

uppdelning kategorier, för att skapa en förståelse för metoden.  

 

Data 

• Diskussioner har analyserats med 
hjälp av anteckningar från 
intervjutillfället och upprepade 
genomlyssningar samt ordagrann 
transkribering av inspelat material 

Teman 

• Helhetsbilden har genom 
bl.a. formulering av 
nyckelord brutits ned i de 
teman som identifierats vid 
analysen av rådata 

Kategorier 

• Respektive tema har därefter 
systematiskt brutits ned i 
flertalet kategorier som i sin 
tur kan beskrivas som 
sammanfattningar. 
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Figur 2; Ovan beskrivs översiktligt hur materialet analyserats från datamaterial, sorterats 

enligt teman för att sist ordas under kategorier. Eftersom figuren har begränsat utrymme 

nämns inte alla kategorier. Figuren är tänkt att förtydliga tillvägagångssättet.  

 

Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet 
Reliabiliteten i en kvalitativ studie kan mätas genom resultatens tillförlitlighet (Kvale & 

Brinkmann 2009, s.200). Reliabiliteten har delvis höjts genom att jag fått möjlighet att gå 

igenom elevsvaren från fokusgruppsintervjuerna med handledare och ytterligare en 

kursdeltagare. Olika elevsvar har ibland citerats för att förstärka poängen eller underlätta 

förståelsen av uttalandet.  

 

Under utskrifter av intervjuer har jag noggrant skrivit ut så exakt som möjligt. Jag har också 

antecknat under tiden intervjuerna pågick för att kunna förstärka intryck och förtydliga om 

något varit oklart. Ord som betonats på något sätt för att förstärka poängen i ett elevsvar har 

kursiverats (Kvale & Brinkmann 2009, s.200). Risken för misstag i hur jag uppfattat och 

tolkat elevernas svar är små eftersom intervjuerna har gått lugnt till utan några 

störningsmoment. Reliabiliteten har också förstärkts av att jag ställt följdfrågor om något 

varit oklart eller behövt förstärkas/förtydligas (ibid, s.201). Eftersom studien har utförts 
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med inspiration av fenomenologiskt perspektiv har jag haft ett neutralt förhållningssätt efter 

bästa förmåga. Syftet med fokusgrupperna har varit att efter semistrukturerade frågor ha 

låtit eleverna styra diskussioner utan min påverkan av annat än att det är jag som har ställt 

frågorna.  

 

Validitet 
Validiteten i studien avgörs av om min metod har undersökt det som den var ämnad att 

undersöka. Under stora delar av studiens process har jag kontrollerat hur intervjufrågorna 

tolkats av olika elever. Innan de fyra fokusgrupperna genomförde jag två pilotintervjuer för 

att testa, kontrollera och revidera intervjufrågorna. Detta för att säkerställa validiteten och 

genom att jag ställde frågor som var tydliga och fick svar som var relevanta och kunde 

användas för att besvara mina frågeställningar om elevers olika upplevelser och 

förväntningar på sex- och samlevnadsundervisningen. Därmed kunde jag också kontrollera 

att jag undersökte det som var syftet med min studie (Kvale & Brinkmann 2009, s. 201-

203).  

 

Eftersom flera fokusgruppsintervjuer har genomförts har den interna validiteten ökat 

eftersom undersökningen då tagit del av flera olika perspektiv och eleverna har 

uppmuntrats till att dela sina erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisningen. 

Upplevelser som eleverna delat med sig av i diskussionen har återkopplats för att ge 

eleverna möjlighet att bekräfta alternativt förneka (Dahlin- Ivanoff & Holmgren 2017, s.81- 

82).   

 

Resultat 
Resultatet är strukturerat enligt frågeställningarna för gällande studie; Elevers tidigare 

erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisningen samt elevers förväntningar på sex- och 

samlevnadsundervisningen. Under varje frågeställning är data från fokusgruppsintervjuerna 

sorterade under teman, som i sin tur ordnas i kategorier för att förtydliga elevernas svar.  

 

Tidigare erfarenheter 

Läraren 
Eleverna beskriver tidigare erfarenheter av att läraren har blivit privat under 

undervisningen. Eleverna har då upplevt att undervisningen har känts obekväm och 

obehaglig t.ex. när läraren talat om egna erfarenheter eller preferenser. 

 

Att läraren skämts över innehållet 

Det finns en gemensam syn hos flera av eleverna att tidigare lärare skämts och inte har 

vågat undervisa om sex och samlevnad och att en del innehåll därför inte har behandlats.  

Elevernas slutsatser kring det är att undervisningen därför haft flera tillkortakommanden 

såsom att de inte fått tillräckligt med undervisning. 

 

Innehåll  
Elevernas erfarenheter av vilket innehåll som behandlats i grundskolans sex- och 

samlevnadsundervisning har varierat och det finns olika erfarenheter av hur mkt 

undervisning eleverna har fått generellt. Erfarenheterna av hur undervisningen har 

behandlat nämnda kategorier skiljer sig mycket åt mellan eleverna.  

Eleverna har skilda upplevelser och erfarenheter från grundskolans sex- och 

samlevnadsundervisning där några upplever att de fått begränsad sex- och 

samlevnadsundervisning medan några upplever att de fått mer. Det finns en gemensam syn 
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på att undervisning om sex och samlevnad, i den mån de fått undervisning, varit lärorik. 

Andra exempel som nämns är att undervisningen inte varit djupgående. Några elever 

upplever att undervisningen varit för ”mild” och inte förmedlat tillräckligt med kunskap. 

 

Preventivmedel 

Flera upplever att de fått mycket kunskaper om preventivmedel. Medan andra elever 

upplever att de inte fått lära sig om preventivmedel, möjligtvis med undantag för 

kondomer. Här menar eleverna att de hade önskat att undervisningen också borde ha 

behandlat andra preventivmedel, (i den formen som kan vara relevant för tjejer i tonåren att 

använda) såsom p-piller, mini-piller och p-stav. Gemensamt upplever samtliga elever att 

mer undervisning om olika preventivmedel hade varit bra. 

 

Könssjukdomar 

Tidigare undervisning om könssjukdomar skiljer sig mycket åt mellan eleverna. Någon elev 

menar att undervisning om könssjukdomar inte förekom på hens skola. Några elever menar 

att de fått bra undervisning om könssjukdomar och att undervisningen har varit lärorik 

eftersom de har fått arbeta med att lära sig om könssjukdomar på olika sätt. Några andra 

elever menar att de har fått lära sig om de vanligaste könssjukdomarna som klamydia och 

kondylom men att det också hade varit intressant att få lära sig mer om andra 

könssjukdomar som finns, såsom gonorré och syfilis. Några elever menar här också att de 

har fått lära sig om smittskydd i samband med undervisningen om könssjukdomar. Detta 

upplevdes som intressant och som nyttiga kunskaper.  

 

Anatomi 

Flera tjejer nämner att anatomikunskaper hade varit ett bra komplement till undervisningen 

om menstruation och mensskydd. Något som de upplever har saknats och därför bidragit till 

en sämre förståelse för hur kroppen fungerar och varför menstruation uppstår. Bland 

killarna råder det delade upplevelser om huruvida undervisningen bör behandla 

menstruation. Citatet beskriver en diskussion mellan två killar som har gått på olika 

grundskolor. Där den ena killen upplevde den undervisning han fått om menstruation som 

onödig medan den andra killen menar att sådan undervisning hade varit bra för förståelsen. 

 
- En lektion på högstadiet gick läraren igenom menscykeln. Jag tyckte att det var 

onödigt det där med mens. 

- Fast jag tyckte att det hade varit bra att veta. Jag hade velat veta när man kan ha sex 

med en tjej. När kan hon bli gravid liksom. 

- Jag hade inte velat veta det. Det vet väl tjejen! 

- Fast jag hade tyckt att det hade varit bra att veta. 

 

Något som några elever upplever att deras undervisning innehöll handlar om hur djur har 

sex, vilket eleverna menar inte upplevts som relevant undervisning. 

 

Arbetsformer 
Anonyma frågor 

Anonyma frågor är något som nämns som ett meningsfullt sätt att påverka innehållet, ett 

sätt att få inflytande i undervisningen. Vidare upplever eleverna anonyma frågorna som ett 

sätt att få ställa frågor som upplevs relevanta för dem. 

 

Temaarbeten 
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Som exempel på meningsfull undervisning nämns temaarbeten om könssjukdomar med 

symptom, konsekvenser och botemedel. 

 

Praktiska arbetsformer 

I flera fokusgrupper diskuteras att eleverna på grundskolan har fått träna på att trä på 

kondomer på provrör. Erfarenheterna skiljer sig åt mellan eleverna, där några killar 

upplever denna arbetsform som rolig medan flera av tjejerna i olika fokusgrupper berättar 

hur de har upplevt arbetsmomentet som integritetskränkande. Två elever berättar om ett 

lektionstillfälle som upplevts integritetskränkande:  

 
- Vi fick provrör och varsin kondom av läraren. Det skickades runt. Men när man 

skulle ta på den så fick man skämmas eftersom andra tittade på en.  Det var så 

pinsamt.  

- Ja det hade varit mycket bättra att alla fick testa samtidigt. Att läraren visar och sen 

att alla testar samtidigt. 

 

I diskussionen stämmer flera andra elever in och berättar om liknande upplevelser från sex- 

och samlevnadsundervisningen: ”Vår lärare ställde ett provrör längst fram på katedern och 

sa: Den som är modig kan ju komma fram och visa resten hur det går till”! Vidare förklarar 

eleverna att tillfället upplevdes integritetskränkande och hämmade deras fortsatta intresse 

av undervisningen.  

 

Film 

Några elever har i sex- och samlevnadsundervisningen fått se film. Bland filmer nämns en 

om fortplantning och fosterutveckling eller tecknade filmer som ”sex på kartan” och ”tea 

consent”. Det tecknade filmklippet ”tea consent” om samtycke nämns som ett inslag som 

bidrog till lärande och förståelse. Det finns en gemensam upplevelse av att filmer i sex- och 

samlevnadsundervisningen är genant och jobbigt att titta på eftersom hela klassen samt 

läraren är närvarande. Samtidigt upplevs filmerna i sig relevanta eftersom de bidrar med bra 

kunskaper.  

 

Besök på ungdomsmottagningen 

Besök på ungdomsmottagningen med information om preventivmedel och utdelning av 

gratis kondomer nämns som meningsfullt. Några elever har utöver könssjukdomar också 

fått lära sig om smittskydd på UMO.   

 

Uppdelade lektioner 

Det finns en gemensam syn på att tidigare sex- och samlevnadsundervisning ofta varit 

uppdelad. Att tjejer och killar därför fått olika information. Detta arbetssätt upplevs inte 

positivt av eleverna som menar att uppdelningen resulterar i att killar och tjejer då inte får 

likvärdiga kunskaper. Här nämns exempel som att endast tjejer fått undervisning om 

menstruation. I en fokusgrupp diskuteras att killarna också hade behövt vara delaktiga i 

undervisningen om menstruation för att få förståelse för hur tjejer har det och hur 

menstruation påverkar deras kroppar. Istället menar eleverna att avsaknaden av den 

kunskapen kan ha bidragit till att killar retades om de fått reda på att en tjej hade fått mens.  

 

Delaktighet och inflytande  
Begränsad delaktighet 
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I samtliga fokusgrupper menar eleverna att deras inflytande på innehåll under tidigare sex- 

och samlevnadsundervisning varit begränsad med undantag för att flera elever har fått ställa 

anonyma frågor i en frågelåda som läraren sedan har läst upp inför klassen.  

 

Enformig undervisning 

Elevernas erfarenheter talar för att undervisningen inte varit varierad. De menar att 

undervisningen varit enformig genom att ofta enbart ha berört könssjukdomar och att andra 

ämnen inte behandlats. Vidare menar eleverna att läraren inte har använt relevanta (enligt 

eleverna) ord på könsorganen, utan använt andra namn (mindre genanta för läraren, enligt 

eleverna).  

 

Begränsad möjlighet till inflytande 

Elevernas gemensamma erfarenheter talar för att de haft begränsade möjligheter att få utöva 

inflytande att påverka innehåll, arbetsformer och tiden för undervisningen. Sex- och 

samlevnadsundervisning har gemensamt upplevts som ett väldigt kort avsnitt av kursen 

biologi trots att många av eleverna har upplevt behov av fortsatt, bredare undervisning.  

 

Förväntningar 

Läraren 
Önskvärda egenskaper hos läraren 

Bekväm med innehåll 

En gemensam bild av hur läraren bör vara i sex- och samlevnadsundervisningen växer fram 

under intervjuerna. Samtliga elever framhåller att det är viktigt att läraren är bekväm med 

innehållet och undervisar på ett sätt som inte är pinsamt.  

Att läraren är rakt på sak och inte blir genererad av innehållet. En elev uttrycker: ”Om 

läraren skäms så blir det som att man ska skämmas för sex”.  

En fokusgruppsdiskussion uttrycker vikten av att läraren inte skämtar bort innehållet i sex- 

och samlevnadsundervisningen:  

 
Det ska inte vara ”standup comedy” eller något. Inte komiska inslag. Inte oseriöst. 

Inte obehagligt. Det ska vara precis som en vanlig lektion. Det ska inte vara så skumt 

bara för att det är sex och samlevnad. Inte så uppstimmat. Inte för mkt skämt.  

 

Ett öppet och inkluderande förhållningssätt  

Eleverna har förväntningar på att läraren har ett öppet och inkluderande förhållningssätt. 

Vidare förklarar eleverna sina förväntningar på att läraren ska skapa möjligheter för 

eleverna att få prata om saker som ”de vill veta, som alla sitter och undrar över”. Eleverna 

har alltså höga förväntningar på att läraren ger dem möjlighet att få utöva inflytande över 

innehåll som behandlas i undervisningen.  

 

Personlig men inte privat 

Flera elever poängterar att läraren inte får vara privat och prata om sina egna erfarenheter. 

Samtidigt menar eleverna att det är viktigt att läraren är förstående och inkännande för 

elevernas behov av att få samtala om olika saker inom sex och samlevnad. 

 

Tydlig 

Eleverna uttrycker att det är viktigt att läraren är tydlig. Som exempel förklarar eleverna att 

det är viktigt att läraren tydligt poängterar och förklarar olika saker och känslor, t.ex. vid 

samtal om rätten till sin egen kropp och att det är varje persons rättighet att själv bestämma 

vad man vill och inte vill. Eleverna menar också att det är viktigt att läraren är tydlig med 
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ordningen i klassrummet. Att det inte ska vara ”flummigt” och tramsigt, utan att 

undervisningen genomsyras av en tydlig struktur och ordning.  

En gemensam syn är att det inte är önskvärt att läraren ställer frågor till eleverna om 

innehållet eftersom ingen elev då skulle vilja svara.  

 

Innehåll 
Anatomi 

Eleverna beskriver att det är viktigt att undervisningen behandlar könsorganens anatomi 

och hur kön kan se väldigt olika ut. Vidare förklarar eleverna att de upplever att det är 

viktigt att undervisningen behandlar det faktum att alla är olika och vikten av att 

normalisera olikheter. Men också att undervisningen behandlar olika exempel på hur 

kroppen fungerar, t.ex. hur könsorganen ser ut inuti kroppen, att könsorganen kan lukta 

o.s.v. Eleverna upplever att det är viktigt att läraren tar upp olika exempel på variationen av 

namn som finns på könsorganen.  

 

Preventivmedel 

I samtliga fokusgrupper nämner elever vikten av att undervisningen tar upp 

preventivmedel. Vad är preventivmedel? Vad det finns för olika preventivmedel. Vad man 

kan och bör använda för preventivmedel vid olika tillfällen och åldrar. Hur fungerar olika 

preventivmedel? Var hittar man kondomer och hur får man tag i olika preventivmedel?  

 

Elevernas uttrycker förväntningar på att samtal om preventivmedel är varierade. De 

förtydligar genom att förklara att de önskar att samtalen berör p-pillers funktion; att p-piller 

inte bara är bra för att förhindra oönskade graviditeter utan också kan användas vid 

menstruationsproblematik. 

 

En gemensam förväntning bland framförallt tjejer är att undervisningen bör beröra ett 

gemensamt ansvar på preventivmedel. Att det inte bara är tjejens ansvar att ta p-piller utan 

att ansvaret för att skydda sig ligger på båda parter. Eleverna upplever att det finns en 

kollektiv föreställning att tjejer förväntas ansvara för preventivmedel (p-piller, min 

anmärkning). 

  

Eleverna menar att kunskaper om preventivmedel är viktigt för att inte råka ut för 

könssjukdomar och oönskade graviditeter (t.ex. genom akuta lösningar som dagen efter -

piller).  Att undervisningen behandlar konsekvenser av oskyddat sex upplevs viktigt i 

samtliga fokusgrupper. 

 

Sexuella läggningar 

Eleverna menar att det är viktigt att undervisningen förmedlar kunskaper om att det finns 

olika sexuella läggningar. Att det är viktigt att detta ingår tidigt (högstadiet) i sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolan eftersom det skulle leda till att det normaliseras och då 

bidra till mindre särbehandling av icke-heterosexuella. Vidare uttrycker eleverna att det är 

viktigt att undervisningen inte utgår ifrån heteronormativitet.  

Eleverna menar också att det är viktigt att prata om att det är skillnad på sexuell läggning 

och vilket kön man har. ”Att det är två olika saker”. 

 

Sexuellt samspel och samtycke 

Eleverna uttrycker förväntningar på att undervisningen är ett forum det man pratas om hur 

man har sex.  
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Om man inte vet och ska ha sex första gången så kan det bli väldigt svårt. Man vet 

inte vad man ska ha för förväntningar. Det är viktigt att prata om hur man kan veta 

hur, när och med vem. Hur det ska kännas. Hur man ska vara.  

 

Vidare uttrycker eleverna en gemensam syn, framförallt bland tjejer, på vikten av att 

undervisningen innehåller samtal om hur ett sexuellt samspel kan förväntas kännas; t.ex. att 

inte behöva känna stress att ha sex eller att inte behöva känna att det är fel att ha sex heller. 

 
- Att det inte spelar roll hur många man har haft sex med och hur många ggr. Det 

spelar ingen roll när man har förlorat oskulden.  Att det inte ska vara så hetsigt med 

sex. Att det kommer när det kommer. 

- Det är många som har sex tidigt, därför är det viktigt att undervisningen tar upp att 

man inte ska känna någon stress och att man inte ska ha sex förrän man själv vill det. 

Eller känna skuld, utan att det är okej att ha sex när man själv vill det.  

 

Samtycke är något som nämns i samtliga fokusgrupper och som upplevs viktigt att 

undervisningen behandlar. En av killarna i en fokusgrupp beskriver: 

 
Jag tycker att det allra viktigaste, som man pratar om nu, är sexuella övergrepp på 

tjejer. Hur ska man bete sig mot tjejer? Vad är mansrollen? Att man inte är den här 

machomannen. 

 

En gemensam förväntning hos eleverna är att undervisningen tar upp konsekvenser av att 

ha sex utan samtycke och att den rymmer diskussioner om att det är viktigt att sex går rätt 

till, att det hela tiden känns bra. Eleverna ger exempel på vad de menar med uppdaterad 

undervisning genom att diskutera den nya samtyckeslagen som något undervisningen 

behöver ta upp. De utvecklar genom att förklara hur viktigt det är att alla får lära sig att ett 

nej är ett nej. Att ha sex utan samtycke ger konsekvenser. Diskussionen berör vikten av 

öppna diskussioner där samtalen behandlar hur sex ska kännas och inte kännas. Hur man 

skyddar sig från att bli utnyttjad. Samt att samtalen kan bidra med olika exempel på 

varningssignaler; t.ex. olika situationer som kan vara hotande mot ens säkerhet.   

Eleverna uttrycker att det är viktigt att lärarna berättar hur man kan prata om sexuella 

erfarenheter. Några tjejer förklarar att en ofta förekommande föreställning är att killar 

upplevs vara mer öppna i diskussioner om sexuellt samspel.  

Sex nämns som något som det finns väldigt olika syn kring. Därför menar eleverna att det 

är viktigt att undervisningen belyser olika perspektiv och ger möjlighet att diskutera kring 

normer som rör sex. ”Att man försöker se sex på olika sätt. Det är viktigt att se hur andra 

ser på sex. Vi lever i en global värld liksom”.  

Vidare menar eleverna att det är viktigt att undervisningen lär ut skillnaden mellan och ger 

exempel på sex och samlevnad liksom inte generaliserar till heterosexuellt sex. Deras 

förväntningar förtydligas genom att de förklarar att det är viktigt att undervisningen utgår 

ifrån att normalisera. Att undervisningen tar upp att alla ser olika ut. Att alla är olika.  

 

Porr 

Eleverna beskriver att de upplever att det är viktigt att frågor om pornografi lyfts i 

undervisningen ur ett kritiskt förhållningsätt. De menar att många unga påverkas negativt 

av den bild som pornografi skapar av sex och hur sex ska gå till. De menar att det skapar 

overkliga förväntningar på hur man ska bete sig och hur man ska vara och hur sex ska 

kännas. Det är något som eleverna upplever ökar press i ett sexuellt samspel med en 

partner, att man är rädd för att vara sig själv och får en känsla av att inte räcka till. ”Porr- 
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hur det inte är en verklighetsbild. Många blir skadade och tänker att så här är det. Det är 

ofta mer killar som pratar om sex på ett sådant sätt” (Om sex som om det vore porr).  

 

Graviditet, oönskade graviditeter och abort 

Eleverna upplever att kunskaper om graviditeter och oönskade graviditeter är viktigt ur 

flera perspektiv. I diskussionen ges flera exempel på elevernas tankar och frågor som finns 

kring graviditet såsom: När kan en tjej bli gravid? Vad händer om och när man blir gravid? 

Om graviditeten inte är planerad eller oönskad. Vad gör man då? Eleverna efterfrågar här 

kunskaper om hur länge en graviditet pågår och hur en förlossning går till.  

Att förebygga oönskade graviditeter är också något som diskuteras. Eleverna upplever ett 

behov av kunskap om graviditet liksom handlingsalternativ vid graviditeter, såväl önskade 

som oönskade. Bland kunskaper om abort efterfrågas bland annat information om när en 

abort utförs och hur den går till, vilka olika typer av abort som finns. En gemensam syn 

bland eleverna är vikten av att det förs en kritisk diskussion kring abort, att det inte ska 

användas som en preventivmetod, ”Så att man fattar att man måste skydda sig”. I en 

fokusgrupp med enbart tjejer diskuteras graviditet och abort som något av det viktigaste 

undervisningen kan behandla. Eleverna upplever det som väldigt relevanta kunskaper. De 

menar att det är extra viktigt att killarna också får dessa kunskaper.  
 

- Man får ju höra: ”Jag drar ut innan”. ”Jag kommer inte i dig”. ”Jag kommer inte 

komma”.  

- Men hur vet dem det?! Det kan ju inte de veta!  

- Killarna måste också få veta sånt här!  

 

Könssjukdomar/ sexuellt överförbara infektioner 

Eleverna upplever att det är viktigt att ha kunskaper om könssjukdomar. Eleverna 

efterfrågar kunskaper om hur olika könssjukdomar smittar och hur man kan skydda sig. 

Eleverna menar också att kunskaper om könssjukdomar är viktigt för att förebygga 

fördomar, t.ex. om vem som kan bli smittad av en könssjukdom och när samt för att få 

handlingsalternativ om man blir smittad. T.ex. vart man kan vända sig för att testa sig. Flera 

av eleverna menar att de redan har en del kunskaper om de allra vanligaste 

könssjukdomarna men att det är viktigt att undervisningen är heltäckande eftersom det finns 

många olika könssjukdomar som smittar på olika sätt.  

 

Normer 

I samtliga fokusgrupper diskuterar eleverna vikten av att prata med både killar och tjejer 

och hur man förhåller sig till hur vi pratar om sex. T.ex. upplever eleverna ett behov av att 

diskussioner belyser olika perspektiv. Eleverna ger exempel;  

 
- Hur normer säger att killar och tjejer ska/förväntas vara.  

- Rykten om tjejer- som blir kallade hora. Medan killar blir kallade kungar. Att tjejer 

får den där stämpeln efteråt”.  

 

Vikten av en kritisk diskussion kring normer är en gemensam syn bland eleverna då de 

menar att normer påverkar och begränsar människors liv. Normer om sexualitet och HBTQ 

nämns som särskilt viktiga att diskutera.  

 

Vidare upplever eleverna ett behov av diskussioner om normalitet kring kroppens anatomi 

och funktioner, vad som är normalt och vanligt. Eleverna ger olika exempel i diskussionen 

om vanligt och normalt och menar då att det finns många funderingar över vad som är 
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normalt när det kommer till sexuellt samspel, t.ex. om det är normalt att känna på ett visst 

sätt. Andra exempel som diskuterades var om normala funktioner i kroppen, t.ex. att 

könsorganen kan lukta på ett visst sätt. 

 

Arbetsformer  
Diskussioner och samtal 

Diskussioner nämns som en meningsfull arbetsform där gruppdiskussioner upplevs som 

den mest önskvärda arbetsformen. Eleverna menar att diskussioner skapar möjlighet att ta 

del av andras tankar och olika perspektiv. Gruppdiskussionen bör utgå ifrån en tydlig 

struktur, t.ex. frågor att diskutera kring. Diskussioner i helklass menar eleverna minskar 

inkludering eftersom det då bara är några få som vågar uttrycka sig. Smågrupper gör det 

lättare att våga uttrycka sig och att ställa frågor.  

 

Lärarledd undervisning 

Eleverna upplever att det är viktigt med heltäckande information, t.ex. att läraren går 

igenom könssjukdomar, genom att visa statistik, hur smittor sker, hur den smittade 

personen drabbas och hur man kan skydda sig bäst, eftersom det bidrar till kunskap och 

förståelse 

 

Ett varierat arbetssätt 

Eleverna har förväntningar på ett varierat arbetssätt som genomsyra undervisningen vilket 

upplevs viktigt för att lära sig så mycket som möjligt.  

 

Praktiska moment  

Praktiska moment, som kondomtester, nämns som ett roligt sätt att variera undervisningen. 

Eleverna uttrycker förväntningar på att få testa olika saker och lära sig om olika saker t.ex. 

genom att vara uppdelade i mindre grupper och gå runt mellan olika stationer där man får 

lära sig olika saker.  

 

Besök av personer från olika organisationer 

Något som eleverna upplever viktigt för att få förståelse för hur livet för människor med 

skilda sexuella läggningar kan se ut. Eleverna uttrycker förväntningar på att undervisningen 

innefattar besök av personer med olika sexuell läggning, t.ex. från RFSL, som kan berätta 

om hur det är att ha en annan sexuell läggning, hur de kom ut o.s.v.  

 

Studiebesök 

Eleverna uttrycker förväntningar på att undervisningen innefattar studiebesök gruppvis på 

ungdomsmottagningen. Eleverna menar att personalen på UMO har bra kunskaper, är 

seriösa och kan ge eleverna mycket, och relevanta kunskaper.  

 

Film 

Några elever uttrycker att film ibland kan vara ett relevant inslag i undervisningen men att 

filmvisning och kan vara genant eftersom de då befinner sig i klassrummet tillsammans 

med lärare och andra elever. 

 

Debatter 

Debatter om sex och samlevnad nämns i ett par fokusgrupper som ett roligt sätt att lära sig.  

 

En anonym frågelåda 
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En anonym frågelåda nämns i samtliga fokusgrupper som ett bra alternativ för att alla 

elever ska få, för dem, relevanta kunskaper, att få möjlighet att ställa frågor utan att öppet 

ställa frågorna inför klassen, vilket då skulle hindra att de ställs, eftersom det finns en 

rädsla för klasskamraters reaktioner. Ett par elever föreslår att frågelådan skulle kunna 

placeras i ett annat rum utanför klassrummet för att försäkra anonymitet. Eleverna uttrycker 

förväntningar på att de i undervisningen ska kunna ha ett öppet förhållningssätt men utan 

att egna erfarenheter är en del av diskussionerna.  

 

Icke önskvärda arbetsformer 

Eleverna uttrycker förväntningar på att undervisningen inte innefattar prov och muntliga 

redovisningar som metoder för att testa kunskaper. Istället upplever eleverna att 

undervisningen borde ha ett mer fritt upplägg med valbara fördjupningsområden, t.ex. 

genom enskilda arbeten alternativt grupparbeten.  

 

Delaktighet och inflytande  
Eleverna uttrycker många tankar om delaktighet i undervisningen. Under diskussioner 

framkommer att eleverna har bristande kunskaper om deras rätt att göras delaktiga i och att 

få utöva inflytande på undervisningen. Flera elever har dock förväntningar på att få vara 

delaktiga och att få utöva inflytande. Det diskuteras om att läroplanen bestämmer vad 

undervisningen ska ta upp och att eleverna därför inte tror att de har rätt att påverka. Medan 

det i flera fokusgrupper uttrycks att eleverna upplever delaktighet och inflytande viktigt, 

både gällande innehåll och arbetsformer eftersom undervisningen, enligt eleverna, då blir 

rolig och relevant.  

 

Gemensam utformning och planering utifrån elevers behov 

Eleverna uttrycker en gemensam syn kring delaktighet, där samtliga elever tycker att sex 

och samlevnad är viktigt och där alla har olika värderingar och av den anledningen borde 

alla elever vara inblandade i hur undervisningen utformas. Eleverna uttrycker förväntningar 

på en gemensam planering av undervisningen så att undervisningen behandlar de områden 

de flesta elever upplever som viktiga. Vidare uttrycker eleverna förväntningar på att 

undervisningen ger eleverna användbar och nyttig kunskap och att läraren inte tystar ner 

eller hoppar över innehåll som upplevs genant.  

 

Eleverna upplever att delaktighet är extra viktigt om de undervisas av en äldre lärare 

eftersom det då finns en oro för att läraren inte har förståelse för ungdomars syn på sex och 

samlevnad eller rådande normer och värderingar som påverkar åsikter. Eleverna uttrycker 

en oro över att en brist på delaktighet kan leda till att viktigt innehåll inte berörs på grund 

av att läraren kanske inte vågar. Vidare menar eleverna att undervisningen kanske då endast 

behandlar ett perspektiv på sex- och samlevnad. Eleverna har förväntningar på att läraren 

undersöker vilka förkunskaper de har och vilka kunskapsbehov som finns för att eleverna 

ska känna att undervisningen är meningsfull. Eleverna uttrycker förväntningar på att läraren 

anpassar sig efter deras åldersgrupp och anpassar innehåll efter deras behov och 

uppfattningar av vad som är relevant innehåll. Eleverna beskriver förväntningar på hur 

deras inflytande skulle kunna se ut genom att en enskild lektion används för att gemensamt 

planera innehåll och arbetsformer. Ett sådant sätt att få vara delaktiga i planering av 

undervisningen upplevs som en bra start på kunskapsområdet som ger möjlighet till 

delaktighet och inflytande.  

 

Inflytande över hur kunskaper och förmågor visas 
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Eleverna uttrycker förväntningar på att få utöva inflytande över bedömningsformer. De 

menar att det är särskilt viktigt att de får påverka hur kunskaper och förmågor ska visas, 

eftersom olika sätt passar olika elever. Det finns en gemensam syn på svårigheten i att bli 

bedömd efter sina kunskaper och förmågor i sex- och samlevnadsundervisningen eftersom 

det då blir svårt att våga uttrycka sina tankar och inte efter hur man förväntas svara. 

 

Inkluderande undervisning 

Inkludering är något som nämns i flera fokusgrupper på olika sätt. Här uttrycker eleverna 

förväntningar på att alla inkluderas i undervisningen, att läraren inte bara utgår ifrån tjej och 

kille. Eleverna menar att ett inkluderande förhållningssätt är viktigt för att alla elever ska 

känna sig inkluderade och inte känna sig ”träffade”, eftersom alla ser olika ut och alla är 

olika, t.ex. har olika sexuella läggningar.  

Vidare upplever eleverna att det är viktigt att undervisningen innehåller öppna diskussioner 

och att läraren pratar om olika saker på ett sätt som visar att det är normalt och att man inte 

ska skämmas, utan kan prata om det. Särskilt viktigt är det öppna diskussionsklimatet för 

att alla elever ska inkluderas och få lära sig lika mycket. Eleverna menar att det öppna 

diskussionsklimatet möjliggör att alla, även elever som inte själva vågar ta del i 

diskussionen, lär sig ändå. Eleverna uttrycker förväntningar på att alla elever oavsett kön 

får samma undervisning. Könsuppdelad undervisning är enligt eleverna inte önskvärt 

eftersom det innebär en kategorisering av individer. 

Dessutom menar eleverna att alla elever behöver få lika mycket av undervisningen i sex 

och samlevnad, oavsett vilken skola eller program eleven går på. Här upplever elever från 

ett program att undervisningen i sex och samlevnad är bredare i andra program. 

 

Eleverna uttrycker förväntningar på att arbetsmiljön i klassrummet är öppen och icke 

dömande. 

 

Sammanfattning  
Elevernas olika erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisning på grundskolan formar 

vilka förväntningar de har på den kommande undervisningen. Tidigare erfarenheter 

beskriver en undervisning som ofta varit begränsande och heteronormativ. Innehåll som 

upplevts som meningsfullt är anatomi, preventivmedel, könssjukdomar och samtycke. 

Eleverna har begränsade erfarenheter av delaktighet och inflytande. Men har tydliga 

förväntningar på en inkluderande undervisning där eleverna får vara delaktiga i planering 

och genomförande. I intervjuerna framkommer att elevernas tidigare erfarenheter kring sex- 

och samlevnadsundervisning ser väldigt olika ut. Några elever upplever att de fått bra 

undervisning men att undervisningen hade kunnat vara längre. Några elever upplever att det 

inte fått någon direkt undervisning. Ytterligare ett par upplever att undervisningen varit 

begränsad till temadagar och/eller besök på ungdomsmottagningen.  

 

Några elever upplever att de fått bra grundkunskaper om könssjukdomar, graviditet och 

samtycke medan andra elever upplever att de inte fått tillräckligt med undervisning under 

grundskolan. Det finns ett behov av en mer heltäckande, bredare undervisning i sex och 

samlevnad med en åldersanpassad progression. Elevernas påtalar att sex- och 

samlevnadsundervisningen behöver också vara tidsenlig, modern och uppdaterad för att 

vara relevant.  

 

Eleverna beskriver lärarens roll som viktig för upplevelsen av undervisningen. Tidigare 

erfarenheter av lärare som gått över gränsen och berättat om egna erfarenheter eller 
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preferenser har skapat obehag hos eleverna. Eleverna har erfarenheter av lärare som 

generats över innehållet och därför skämtat bort för eleverna viktiga frågor eller hoppat 

över undervisning. Eleverna har förväntningar på att läraren har ett normkritiskt, 

inkluderande förhållningsätt, är tydlig, bekväm med innehållet, varierar sin undervisning 

och gör eleverna delaktiga i undervisningen. 

 

Varierade arbetsformer upplevs viktigt för eleverna för att öka lusten att lära. Bland 

meningsfulla arbetsformer nämns främst samtal och diskussioner, gärna i mindre grupper, 

som utgår från en tydlig struktur och trygghet. Som komplement till ordinarie undervisning 

finns förväntningar på besök från organisationer som t.ex. RFSL och studiebesök på UMO.  

 

Diskussion 
Metoddiskussion   
Syftet med att använda sig av fokusgrupper har inte varit att generalisera utan att få 

förståelse för vilka upplevelser och förväntningar elever har på sex- och 

samlevnadsundervisning. Enligt Krueger (1993) visar forskning att metoden att använda 

fokusgrupper för forskning ger god validitet om metoden används enligt syftet. 

Fokusgrupper kan då generera data som inte går att nå genom individuella intervjuer eller 

på andra sätt. En påverkande faktor är att min kontroll som forskare i fokusgruppsintervjuer 

har varit mindre än om jag hade valt individuella intervjuer. Detta på grund av att 

interaktion mellan eleverna är viktig i diskussionen för att komma fram till deras 

gemensamma reflektioner. Enligt Dahlin- Ivanoff & Hultberg (2006) genereras ett tydligt 

deltagarperspektiv genom att eleverna i den kollektiva diskussionen kan validera sina 

erfarenheter och åsikter tillsammans. Hot mot validiteten kan vara att jag som intervjuare är 

bias och det finns även en risk för att deltagarna i fokusgrupperna har anpassat sina åsikter 

utifrån andra gruppdeltagare (Kreuger 1994 & Morgan 1997).  

 

Intervjuer i fokusgrupper skapar möjlighet för att uttrycka svårigheter och missnöje som 

eleverna kan känna av men som de annars inte skulle uttrycka (Dahlin- Ivanoff & 

Holmgren 2017, s.78). Något som har varit viktigt i fokusgrupperna har varit att se till att 

alla deltagare har kommit till tals för att ta del av de olika perspektiv som finns i gruppen. 

Det hade annars lätt kunnat bli så att en del elever hade rättat sig efter dominerande idéer i 

diskussionen och att avvikande åsikter inte hade lyfts. För att säkra trovärdigheten i varje 

session har i slutet av varje genomförd fokusgruppsintervju summerat vad som framkommit 

så att eleverna har fått chans att bekräfta eller dementera de upplevelser och åsikter som har 

noterats. Möjligheten har då också funnits att utveckla. Tillförlitligheten har stärkts av citat 

från gruppdiskussionerna och en noggrann transkribering. Fokusgruppmetoden har 

möjliggjort ett kollektivt samspel mellan eleverna som har frambringat gemensamma 

erfarenheter och rika diskussioner (Dahlin- Ivanoff & Holmgren 2017, s.83).  

 

Något som hade kunnat stärka reliabiliteten i studien hade varit om någon annan person 

oberoende av mina transkriptioner hade kunnat skriva ut samma avsnitt av de inspelade 

fokusgruppsintervjuerna. Då hade jag sedan kunnat förteckna eventuella ord som skiljer sig 

mellan de båda utskrifterna för att få en kvantifierad reliabilitetskontroll (Kvale & 

Brinkmann 2009, s.200). Det är möjligt att en annan person hade kunnat identifiera andra 

teman och kategorier men jag tror att resultatet av vilka tidigare erfarenheter eleverna har 

och vilka förväntningar de har inför sex- och samlevnadsundervisningen ändå skulle visat 

samma resultat. Metodvalet att använda mig av intervjuer gav möjlighet till fördjupning 
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som också förstärktes av just fokusgruppsdiskussionerna då elevernas gemensamma 

upplevelser gav ytterligare en dimension mot vad en enskild intervju hade kunnat ge.  

Något som också kan skilja sig mellan diskussionerna i fokusgrupperna är att några av 

eleverna är ett år äldre och kan p.g.a. det ha andra perspektiv. Målet var att ha en jämn 

könsfördelning i grupperna men då en kille var sjuk vid tillfället för intervjun blev 

fördelningen 9 tjejer och 8 killar.  

 

Intervjuer av elever i fokusgrupper motiverades av interaktionen i grupperna vilken skulle 

möjliggöra friare samtal och göra det lättare för eleverna, att i stöd av varandra kunna yttra 

åsikter och tankar som kanske annars inte hade kommit fram. Något som gjorde arbetet 

svårare var att min roll i egenskap av moderator och samtalsledare förlorade lite kontroll av 

samtalet under tiden intervjun pågick. Transkriptionerna av intervjuerna tog därför längre 

tid än beräknat (Kvale & Brinkmann 2009, s, 166). Något som jag fick tänka på under 

gruppintervjuerna var att se till att alla elever i fokusgruppen fick komma till tals. Detta 

underlättades av att ställa frågor till eleverna och att fråga de lite tystare eleverna om deras 

tankar.  

 

Även om det finns en strävan efter homogenitet i sammansättningen av fokusgrupperna 

påverkas elevernas upplevelser och förväntningar av deras tidigare erfarenheter av sex- och 

samlevnadsundervisningen på grundskolan. Erfarenheter hos gymnasieelever kan också se 

väldigt olika ut och därför påverka deras upplevelse och behov av kunskap. Där kan 

heterogeniteten bidra till en positiv skillnad som är jämförbar mellan deltagarnas 

erfarenheter. 

 

Dahlin- Ivanoff och Holmgren (2017, s.55) beskriver diskussionssammanhang som 

påverkar den gemensamma diskussionen i fokusgrupper. Fokusgrupperna som jag har 

intervjuat är då främst påverkade av relationssammanhanget eftersom de redan känner 

varandra då de går i samma skola. Att eleverna redan känner varandra kan ha påverkat 

diskussionen positivt eftersom det möjliggör för dem att öppet diskutera sina upplevelser 

och kunna relatera till varandras kommentarer. Men elevernas tidigare relation kan också ha 

påverkat diskussionen på motsatt vis och ha hämmats av att de inte på samma sätt vågat 

dela sina tidigare upplevelser. Det finns en möjlighet att eleverna i sammanhanget har 

svarat på intervjufrågorna med svar som de tror att jag förväntat mig att höra, vilket isåfall 

skulle kunna påverka validiteten. Min upplevelse av fokusgrupperna är dock att 

diskussionsklimatet varit öppet och tillåtande, att eleverna har känt sig trygga att dela sina 

erfarenheter och förväntningar.  

 

Eftersom ett par elever var sjuka vid intervjutillfället så blev fördelningen aningen ojämn. 

De två grupperna med färre deltagare bestod av elever som var ett år äldre än de andra. 

Vilket kan ha påverkat diskussionen i de grupperna. Jag tror dock inte att bortfallet 

påverkade diskussionen nämnvärt eftersom diskussionerna var rika i båda grupperna. 

Dessutom kan mindre grupper generera högre engagemang bland deltagarna när känsliga 

ämnen (som sex och kön) diskuteras (Barbour & Kitzinger 1999).  

Eftersom studien bygger på en tolkning av elevernas erfarenheter och upplevelser kan 

resultatet inte generaliseras. Deltagarna hade behövt vara många fler för att kunna dra 

generella slutsatser vilket hade ökat studiens tillförlitlighet, men tiden är en begränsande 

faktor.  

Flertalet forskare t.ex. Kreuger (1994) samt Morgan (1997) menar att fokusgrupper kan 

användas som metod för att förklara och öka förståelsen inför komplexa beteenden såsom 

värderingar och attityder inom social interaktion.  
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Valet av att genomföra intervjuer i fokusgrupper upplever som välfungerande. Här kunde 

jag ta ett steg tillbaka och följa den diskussion och interaktion som pågick mellan eleverna. 

Det var dock bitvis svårt att arbeta utifrån en kvalitativ metod med fenomenologiskt 

perspektiv. Eftersom jag har några års erfarenhet av att ha undervisat i sex och samlevnad 

upplevde jag att det var komplicerat att gå in utan förutfattade meningar i analysen av 

materialet, och så att säga ”sätta parantes kring” (Szlarski 2015, s. 133) min egen 

uppfattning då jag upplever att jag sedan tidigare har viss erfarenhet av vad elever kan ha 

med sig från högstadiet liksom vilka förväntningar som kan finnas på undervisningen. Att 

inordna data under teman och kategorier var komplicerat då jag fann att elevernas svar inte 

alltid helt självklart kunde placeras in under endast en kategori eller ett tema, utan 

emellanåt förefalla platsa under en eller flera. Vid något tillfälle då jag upplevde stora 

svårigheter att sortera informationen gick jag tillbaka till ljudinspelning, transkribering och 

anteckningar för att säkerställa att jag verkligen fångat det tema som utgjorde fokus i 

elevernas upplevelse, eftersom syftet ändå var att finna essensen i vad eleverna beskrev.  

 

Ytterligare en svårighet med ämnesområdet var att det finns begränsad forskning inom sex- 

och samlevnadsundervisning, vilket gjorde att det var lättare att finna samband med de 

tidigare utvärderingar som gjorts av Folkhälsomyndigheten (2017) och Skolinspektionen 

(2018) än med forskning. Att begränsa studien till så få elever och så lite tid anser jag 

problematiskt för att det är svårt att få en rättvis bild av elevernas verklighet. Data från 

fokusgrupperna stämmer väl överens med tidigare utvärderingar och mina egna 

erfarenheter, vilket, trots att studien inte kan generaliseras på andra elever, ändå kan ge 

relevant fördjupad kunskap om denna grupp av elevers upplevelser av sex- och 

samlevnadsundervisning.  

 

Resultatdiskussion 
Eleverna i undersökningen har fått undervisning i ämnet sex- och samlevnad under sin 

skolgång och en hel del verkar ha hänt sedan undervisningen initierades år 1955. Samtidigt 

pekar resultaten i undersökningen på att eleverna har tidigare erfarenheter utav upplevelser 

av undervisning som varit exkluderande, uppdelad utifrån kön, heteronormativ och utan 

förankring i deras erfarenheter och frågeställningar. Då skillnaden mellan erfarenheter är 

stor är det också rimligt att anta att undervisningen som eleverna i gällande studier erhållit 

inte kan anses vara helt likvärdig. 

 

Diskussionen följer strukturen enligt gällande teman där dels elevernas erfarenheter, dels 

elevernas förväntningar har diskuterats i jämförelse av varandra samt i förhållande till 

befintlig forskning och tidigare utvärderingar. Vidare har jag ämnat sammanfatta elevernas 

erfarenheter av olika teman och kategorier samt vad de har saknat i förhållande till deras 

förväntningar.  

Läraren 
Gällande studie visar att eleverna har erfarenhet av lärare som haft ett heterosexuellt 

perspektiv i undervisningen. Således upplever eleverna ett behov av att istället exponeras 

för ett öppet förhållningssätt där alla är inkluderade. I tidigare forskning av Wallin m.fl 

(2012), liksom Hillier och Mitchell (2008), Donovan och Hester (2008) och Petrovic 

(2002), har man sett samma behov hos eleverna sedan ett antal år tillbaka och jag anser 

därför att det är värt att diskutera att eleverna fortsatt efterfrågar en dylik utveckling. Vidare 

upplever eleverna i gällande studie ett behov av en lärare som har ett normkritiskt, 

inkluderande förhållningsätt för att inte göra skillnad på eleverna och att alla eleverna 
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känner sig inkluderande i undervisningen. Tidigare forskning (Katz 2014) påtalar att 

dikotomier ofta formar sex- och samlevnadsundervisningens utgångspunkt. Det är 

exempelvis inte ovanligt att läraren utgår från kvinnligt och manligt, hetero- och 

homosexuellt eller kärlek- eller sexualitetsperspektiv vilket då riskerar att förminska olika 

kategorier och människor. Bäckman (2003) påtalar vikten av att lärarens roll när det gäller 

att utmana föreställningar om heteronormativitet.  

 

Vidare nämner flera av eleverna i gällande studie att de har tidigare erfarenheter av hur 

stämningen i klassrummet förändrats negativt när de har haft en lärare som blivit privat, 

skämtat bort viktiga frågor eller haft en tydlig inriktning mot killar och tjejer i 

undervisningen. Flera elever delar upplevelser av att undervisningen minskats till följd av 

att läraren skämts för innehållet och därför undvikit att behandla vissa delar. Detta fenomen 

har även uppmärksammats av Holm (2008) att lärare ofta uttalar sig könsstereotypiskt, blir 

skämtsamma utanför undervisningen eller försöker improvisera som en följd av ett de 

lämnar den formella lärarrollen. Eleverna i gällande studie har därför förväntningar på en 

lärare som är bekväm med innehållet. Resultatet i undersökningen påvisar således att 

eleverna har erfarenheter av att lärare gått över gränsen från personlig till privat. Samtidigt 

menar eleverna att det är viktigt att läraren är förstående och inkännande för elevernas 

behov av att få samtala om olika saker inom sex och samlevnad, men inte blir privat med 

eleverna. Kindeberg (1997) menar att en lärare som bidrar med sin egen person skapar 

trygghet hos eleverna och bygger en undervisning där läraren tillsammans med eleverna 

kan fördjupa sig i innehållet. Katz (2014, s.12) beskriver att en lärare kan vara personlig 

men inte privat och understryker vikten av respekt för den personliga integriteten. Jag 

upplever elevernas erfarenheter som problematiska och vill i min diskussion därför påtala 

vikten av att undervisningen är inkluderade och baseras i ett normkritiskt förhållningssätt 

med en medvetenhet kring genusperspektiv.  

 

Av egen erfarenhet känner jag väl igen vikten av att vara personlig, förstående och 

inlyssnande för elevernas behov, samtidigt som undervisningen blir mer framgångsrik när 

eleverna känner trygghet att medverka aktivt i undervisningen. Som framgår av resultatet 

upplever eleverna det viktigt att läraren skapar möjligheter till diskussion och frågor utifrån 

deras behov. Olsson (2016, s.304) menar att en lärmiljö där läraren har förmåga att skapa 

en trygghet för elever att våga ställa frågor är viktigt.  

 

Eleverna uttrycker samtidigt behov av att läraren är tydlig både kring innehåll och 

ordningen i klassrummet. Skolverket (2013, s.24) menar att lärarens uppgift är att hålla en 

tydlig struktur på diskussioner och att ställa kritiska frågor som kanske annars inte ställs av 

eleverna. 

Innehåll 
I elevernas diskussion framgår olika innehåll som eleverna behandlat och/eller ser ett behov 

utav att behandla i undervisningen, dessa presenteras för vidare diskussion nedan. 

 

Elevernas erfarenheter av grundskolans sex- och samlevnadsundervisning är att den utgått 

ifrån ett riskperspektiv såsom könssjukdomar och hur man skyddar sig. Wallin (2014, s.72) 

menar att tidigare forskning visar att sex- och samlevnadsundervisning ofta fokuserar på 

risker snarare än på lust.  

 

Eleverna i gällande studie påtalar även vikten av diskussioner kring att sex ska kännas bra. 

Wallin (2014, s.72) menar att sexuell lust och relationer är viktiga inslag i undervisning. 
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Eleverna beskriver vikten av öppna diskussioner där samtalen behandlar hur sex ska kännas 

och inte kännas. Bäckman (2003, s. 140) menar att kvinnans sexualitet ofta beskrivs utifrån 

kärleksbaserade känslor, som kärlek till en partner och inte genom att beskriva den 

kvinnliga sexualiteten utifrån kåthet och attraktion. Vidare påtalar Bäckman att tjejer ses 

som mer känsloorienterade medan killar styrs av drifter samt att ungdomar skiljer på sex 

som en kärlekshandling, som då ansågs finare, än sex som en tillfällig förbindelse.  

 

Vidare visar studien att eleverna diskuterar behovet av att undervisningen tar upp 

konsekvenser av sex utan samtycke samt rymmer diskussioner om att det är viktigt att sex 

går rätt till, att det hela tiden känns bra, är en gemensam syn bland eleverna. Rothing & 

Svendsen (2011, s.16) påtalar att sexuella trakasserier och gränssättning för den egna 

kroppen ofta prioriteras av lärare trots att begreppen inte tas upp i läroplanen, troligen 

eftersom det finns ett behov hos eleverna. Eleverna upplever behov av att undervisningen 

tar upp sexuella övergrepp. Flera elever upplever ett behov av att undervisningen diskuterar 

frågor om hur man som man bör bete sig mot tjejer. Wallin m.fl (2012) menar att det finns 

ett behov av kunskap och handlingsalternativ bland elever gällande sexuella övergrepp. 

Wallin m.fl. (2012) menar att elever efterfrågar kunskaper om hur killar kan visa respekt 

för tjejer. Således upplever jag att det finns ett behov av en rik reflekterande diskussion 

kring beteende, bemötande, samtycke och sexuella övergrepp i undervisningen. 

 

Det förefaller också viktigt att det finns en stor variation i innehållet och att resultatet visar 

att det är viktigt att innehållet är uppdaterat och tidsenligt. Eleverna påtalar t.ex. behov av 

kunskaper om olika preventivmedel och vad som händer om man ändå skulle bli gravid. 

Erfarenheterna mellan eleverna skiljer sig gällande tidigare undervisning om 

preventivmedel. Jag finner det problematiskt att elevernas erfarenhet om undervisning kring 

preventivmedel till stor del har baserats på kondomer. Jag vill därför påtala vikten av en 

kritisk diskussion kring preventivmedel ur ett inkluderande perspektiv. Som påtalas av 

Bolander (2015) spelar kondomen stor roll i säkert sex, enligt svensk sex- och 

samlevnadsundervisning. Vidare menar Bolander att kunskaper om säkert sex är 

huvudmålet för svensk sex- och samlevnadsundervisning. Bolander påtalar att kondomen 

inte är ett neutralt objekt, utan bidrar till att forma idéer och praktik om vad sex innebär. 

Vidare menar hon att kondomens roll upprätthåller hierarkier och heteronormativitet. 

Bolander menar att perspektivet med kondom som det bästa skyddet bidrar till exkludering 

av andra typer av sex (som inte innefattar en penis). Hon påtalar vidare att om 

undervisningen koncentreras på kondomer saknas handlingsalternativ för skydd mot 

sexuellt överförbara infektioner som t.ex. herpes. Bolander menar att belysning av 

kondomer som det bästa skyddet, med dess förstärkning av penis och penetration blir 

motsägelsefullt mot sex- och samlevnadsundervisningens syfte att utgå ifrån ett 

inkluderande förhållningsätt. Vidare upplever eleverna upplever ett behov av att gymnasiets 

sex- och samlevnadsundervisning behandlar preventivmedel ur fler perspektiv, b.l.a. 

gemensamt ansvar för att skydda sig. Dessa resultat är bekanta från exempelvis 

Ungdomsbarometern (2014) och UngKAB15 (2017) som visat att undervisningen gett 

tillräckliga kunskaper om säkert sex. Vidare ser eleverna ett behov av ett 

undervisningsinnehåll som ger dem handlingsalternativ vid graviditet och oönskad 

graviditet. Bäckman (2003) menar att elever ofta har en inställning att samliv är förenat 

med risker såsom oönskade graviditeter. Wallin m.fl. (2012, s.17) menar att internationell 

forskning ofta fokuserar på sexualundervisning i skolan kring reproduktion och prevention 

vilket bidrar till att undervisning koncentreras på att förhindra oönskade graviditeter och 

aborter. Eleverna har behov av att det förs en kritisk diskussion kring abort, så att det inte 

ska användas som en preventivmetod. Dessa frågor anser jag är viktiga även ur ett 
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samhällsperspektiv då det är frågor som kan ses som självklarheter i det svenska samhället 

men där jag mött människor som p.g.a. exempelvis religiösa och kulturella skäl inte 

kommit i kontakt med dessa frågor och jag anser att det kan få allt för stora konsekvenser i 

en ung människas liv att inte fått tänka själv kring dessa frågor. Marston och Cleland 

(2003) menar att information om abort är viktigt för att få människor att förstå vikten av att 

använda preventivmedel.  

 

Detta gäller även för undervisning om könssjukdomar. Då det är ett område som jag 

uppfattat som något av ett tabu kan det vara problematiskt att inte veta vart man ska vända 

sig vid oro eller för att skaffa sig information. Att få en könssjukdom borde vara mindre 

dramatiskt om man vet vart man kan vända sig för att få hjälp och det minskar dessutom 

smittspridning. Därför anser jag att det är olyckligt att studien visar att tidigare erfarenheter 

utav undervisningen om könssjukdomar skiljer sig åt mellan eleverna. En del upplever god 

undervisning medan andra enligt deras upplevelse inte varit tillräcklig. Det behov av 

kunskaper och handlingsalternativ kring olika könssjukdomar, utöver de vanliga som 

eleverna upplever att grundskolans undervisning berörde, såsom hur de smittar och vilka 

symptom de ger. Wallin m.fl. (2012) påtalar att det finns ett behov av mer kunskaper om 

könssjukdomar. Eleverna i min studie menar också att kunskaper om könssjukdomar är 

viktigt för att förebygga fördomar om vilka som kan bli smittade. Skolverket (2013, s.42) 

påtalar att undervisningen behöver lyfta konsekvenser med olika föreställningar kring vilka 

människor som kan få könssjukdomar eftersom föreställningar vägleder ungdomar i sina 

val kring säkert sex. 

 

Av resultatet framgår (främst av tjejer) ett behov av anatomikunskaper ur olika perspektiv, 

något som eleverna upplever har saknats i grundskolans undervisning och därför bidragit 

till en sämre förståelse för kroppens funktion och för menstruation. Eleverna menar att 

undervisningen bör utgå ifrån att normalisera olikheter kring kroppens funktion och 

utseende. Wallin m.fl (2012) menar att kunskapsbehoven ser olika ut bland killar och tjejer. 

Vidare menar Wallin m.fl. att kunskaper om könsorganens anatomi och funktion och dess 

normalitet i utseende är viktigast för tjejer. Detta är en erfarenhet som jag delar med 

Wallins forskning både utifrån resultat och personlig erfarenhet. Kanske finns det ett mer 

tillåtande klimat för killar att diskutera sitt kön? I vilket fall är det rent biologiskt mer 

lättillgängligt för jämförelse i t.ex. offentliga duschar. Detta kan å andra sidan kanske även 

vara problematiskt för killar som kanske kan vara mer utsatta just för jämförelse. Oavsett så 

ser eleverna i studien ett behov och detta bekräftas även i Wallins (2012) forskning. Allen 

(2005) menar att elever ofta efterfrågar omfattande perspektiv som ger kunskap om kropp.  

Olsson (2016, s.305) påtalar å andra sidan att elever ofta upplever att de fått god 

undervisning och relevanta kunskaper om kroppen. Enligt Skolverket (2013, s.40) är det 

viktigt att ha kunskaper om kroppen och hur den fungerar. Allen (2005) menar att elever 

ofta efterfrågar omfattande perspektiv som ger kunskap om kropp.  

 

Eleverna beskriver vikten av att undervisningen behandlar frågor om pornografi med ett 

kritiskt förhållningssätt eftersom många unga påverkas negativt av hur pornografi skapar en 

skev bild av hur sex ska gå till och skapar press vid ett sexuellt samspel. Bäckman (2003) 

menar att pornografi hör till de delar av undervisningen som kan vara problematiskt för 

lärare och elever eftersom det är ett känsligt ämne. Vidare påtalar Bäckman att diskussioner 

om pornografi kan vara problematiskt i undervisningen eftersom det finns mycket fördomar 

som gör det svårt att bejaka jämställdhet i diskussionen.  

Skolinspektionen (2018) menar att många lärare uppger att de känner sig obekväma att 

hantera känsliga frågor i undervisningen eftersom de upplever att de saknar den kompetens 
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som krävs. Av egen erfarenhet har jag under mina år som lärare mött ämneskollegor som 

upplever delar av ämnet sex och samlevnad svåra att hantera, vilket då resulterar i att de 

valt att hoppa över, för dem, obekväma delar för att istället koncentrera sig på annat 

innehåll såsom graviditet och könssjukdomar, något som också stöds av tidigare forskning 

av Bäckman (2003).   

 

Ett annat ämne som kan vara extra känsligt att lyfta är frågor om sexuell läggning. Wallin 

(2014, s.72) menar att undervisningen sällan innehåller diskussioner om känslor rörande 

sexualitet trots att många elever är osäkra på sin sexuella identitet och att det finns en 

variation av sexuella identiteter. Vidare påtalar Hillier och Mitchell (2008), Donovan och 

Hester (2008) och Petrovic (2002) vikten av att undervisningen är inkluderande och 

informerande om HBTQ eftersom elever kanske annars inte får del av sådan information ur 

ett positivt perspektiv. Då jag har personlig erfarenhet av att dessa diskussioner kan 

framkomma åsikter som strider mot skolans värdegrund och som kan vara direkt utpekande 

och kanske även kränkande så vill jag understryka hur viktigt jag anser att det är att 

innehållet avseende sexuell läggning har en icke normativ och inkluderande ton. Av 

resultatet framgår det att eleverna anser det viktigt att undervisningen behandlar olika 

sexuella läggningar redan i högstadiets undervisning för att undervisningen ska bli mer 

inkluderande. Vidare upplever eleverna att det är viktigt att undervisningen inte utgår ifrån 

heteronormativitet. Elevernas tidigare erfarenheter visar att flera elever haft en lärare som 

utgått ifrån heteronormativitet. Jag anser det värt att diskutera det faktum att eleverna i min 

studie upplevde tydliga drag av heteronormativitet i tidigare undervisning, något som de 

reflekterat över om hur det påverkat andra elever i deras omgivning. Viss utveckling i en 

positiv riktning upplever jag ändå har skett inom detta område om man utgår från 

utvecklingen rent historiskt där heteronormativitet genomsyrade undervisningen (Katz 

2014, s.26) och i skolans styrdokument (Lgy 11).  

 

Detta kan kanske bero på att samhällsnormerna förändrats en hel del i exempelvis dessa 

frågor under min livstid. Bäckman (2003) påtalar dock vikten av att det heteronormativa 

synsättet kontinuerligt utmanas och aktivt arbetas med. Eleverna i studien förefaller stödja 

denna uppfattning då resultaten visar att de önskar en kritisk diskussion kring normer då de 

anser att detta är viktigt eftersom de menar att normer påverkar och begränsar människors 

liv. Normer om sexualitet och HBTQ nämns som särskilt viktiga att diskutera. Att eleverna 

kan se att de är påverkade av normer anser jag i sig är ett positivt resultat i studien. Det 

visar att detta är en fråga som de sannolikt mött i t.ex. tidigare undervisning i ämnet. Det 

förefaller dock finnas vissa områden inom just HBTQ som är något eftersatta; Bäckman 

(2003) menar t.ex. att sex- och samlevnadsundervisningen i regel har utgått ifrån 

heteronormen även om homosexualitet också har tagits upp. Olsson (2016, s.305) påtalar 

att elever ofta upplever att de fått mindre kunskap om HBTQ än om andra frågor. Allen 

(2005) menar att elever ofta efterfrågar perspektiv kring könsöverskridande frågor.  

 

Av elevernas förväntningar framgår det även ett behov av att undervisningen inte 

generaliserar till heterosexuellt sex. Enligt Measor (2006) är det viktigt att sex- och 

samlevnadsundervisningen ger olika exempel på vad sex är och inte utgår ifrån samlag 

mellan kvinna och man, utan kan ske på olika sätt, mellan olika personer. Allen (2005) 

menar att elever ofta efterfrågar omfattande perspektiv på sexuellt samspel. Det finns 

förväntningar bland eleverna att undervisningen är ett forum där samtal om sex kan ske, hur 

sex går till och hur det ska kännas. Wallin m.fl. (2012) påtalar att elever efterfrågar 

kunskaper om hur samlag går till samt reaktioner hos kvinnor och män.  
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Arbetsformer  
Elevernas tidigare erfarenheter talar för att de upplevt ett behov av mer samtal i 

undervisningen. Samtidigt nämns diskussioner som ett meningsfullt och önskvärt inslag i 

kommande undervisning. Tidigare undersökningar av Wallin m.fl (2012) menar att 

diskussioner generellt upplevs viktigt för elever. Nilsson (2005) påtalar att samtalet är ett 

viktigt arbetssätt som kan leda till en central del av elevers lärande och motivation genom 

reflektion. Vidare menar Nilsson att det ställs höga krav på läraren att samtalen genererar 

ny kunskap. Eleverna upplever vidare att det fria samtalet försvåras av att läraren är den 

som bedömer deras prestationer. Liksom att det upplevs viktigt att få påverka 

bedömningsformer i just sex- och samlevnadsundervisningen eftersom vissa former, som 

prov, gör det svårt att uttrycka sig. Eleverna menar att de vill kunna uttrycka sig fritt utan 

att vara bunden till att prestera. Detsamma visas även i forskning av Wallin m.fl. (2012) 

som menar att samtalet med läraren kan förhindras av att läraren också är den som bedömer 

elevens prestationer, vilket kan göra det svårt för elever att ställa personliga frågor. Jag 

finner det värt att diskutera att eleverna upplevt att undervisningen inte innehållit tillräckligt 

med fria arbetsformer såsom diskussioner, eftersom det tydligt är ett stort behov hos elever, 

både i gällande studie och enligt tidigare undersökningar av Wallin m.fl (2012) samt 

UngKAB15 (2017). Samtidigt visar det också att de brister såsom bristande delaktighet och 

en undervisning som inte mötte elevernas behov framkom i Skolverkets kvalitetsgranskning 

1999 (2000) fortfarande till viss del kvarstår. Många av de kunskaper som elever efterfrågar 

skulle kunna ingå i undervisningen om den bedrivs i firare former med högre 

elevdelaktighet. Förra årets större granskning av Skolinspektionen (2018, s. 11) menar att 

lärare upplever svårigheter att hantera diskussioner eftersom de riskerar att strida mot 

skolans värdegrund. Kanske är lärarnas upplevelse av att vara obekväma anledningen till att 

undervisningen inte innehåller tillräckligt med diskussioner utifrån elevernas behov? 

Diskussioner är ju annars en arbetsform som är öppen och möjliggör att flera olika 

perspektiv lyfts och att fördomar kan lyftas och diskuteras. Skolinspektionen (2018, s.11) 

påtalar vidare att eleverna behöver få reflektera över normer och deras påverkan på 

människors handlande samt hur normer begränsar människor. Jag upplever att elevernas 

behov av samtal, diskussion och reflektion är viktig för deras lärande och för en hållbar 

utveckling där eleverna bildar förståelse för andra människors livssituation. Vidare menar 

Røthing & Svendsen (2011, s.14-15) att rollspel kan användas för att utmana stereotypa 

föreställningar som kan leda diskussioner till relevanta samtal. 

 

Delaktighet och inflytande  
Elevernas erfarenheter av delaktighet i planering, genomförande och utvärdering av 

undervisningen är begränsade med undantag för anonym frågelåda. Erfarenheter som kan 

relateras till Skolinspektionens granskning (2018, s.6) som visar att det på många skolor 

saknas möjlighet för eleverna att få delta i sex- och samlevnadsundervisningens planering, 

genomförande och utvärdering. Elevernas erfarenheter av bristande inflytande på 

undervisningen upplever jag som särskilt problematiskt, eftersom LGY 11 (s.5) poängterar 

elevernas inflytande både i planering och genomförande samt delaktighet i uppföljning. 

Elevernas förväntningar på delaktighet rör både innehåll och arbetsformer. Eleverna menar 

vidare att det skapar känslan av att vara inkluderad i sitt eget lärande. Skolverket (2011, s.9-

10) skriver att arbetssätt ska leda till elevers medverkan. Buston och Wight (2004) påtalar 

att en lärare med känsla för humor men som är noggrann med ordningen i klassrummet 

gynnar hög elevdelaktighet i klassrummen.  
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Av resultatet framgår det även att eleverna upplever undervisningen meningsfull om de får 

vara delaktiga i utformningen av undervisningen, genom att välja innehåll, ställa för dem 

relevanta frågor, samt påverka arbetsformerna. Skolverket (2013, s.24) påbjuder att 

elevmedverkan kan handla om att undervisningen lyfter frågor som är centrala utifrån 

elevers perspektiv. Dessutom finns behov av kunskap och att kunna relatera till andra 

perspektiv. Vilket eleverna menar att en brist på delaktighet kan förhindra genom att bara 

utgå ifrån ett perspektiv och att för dem viktigt innehåll inte berörs. Vidare menar 

Skolverket (2013, s.15) att enskilda lektioner eller dagar där elever har möjlighet att föra 

diskussioner om olika frågor som rör sex- och samlevnadsundervisningen, t.ex. genom att 

arbeta utifrån olika teman är viktigt för att eleverna ska få utöva inflytande i sex- och 

samlevnadsundervisningen. I gällande studie upplever eleverna att en enskild lektion för att 

gemensamt planera innehåll och arbetsformer vore en bra start på kunskapsområdet 

eftersom det skapar delaktighet och inflytande. För läraren torde det vara viktigt med 

engagerade elever med lust att lära, något som borde bejakas och uppmuntras. 

 

Elevernas tidigare erfarenheter talar för att könsuppdelade lektioner med olika undervisning 

inte har varit en inkluderande upplevelse, istället önskar eleverna ett öppet och tillåtande 

diskussionsklimat samt att undervisningen är densamma för alla elever, oavsett 

könstillhörighet eller identitet. Vidare menar eleverna att de könsuppdelade lektionerna 

förstärker skillnader mellan pojkar och flickor istället för att skapa förståelse för olika 

känslor och funktioner. Katz (2014, s.12) påtalar vikten av att alla elever inkluderas i 

undervisningen. Jag finner elevernas erfarenhet värd att diskutera eftersom eleverna själva 

som tonåringar har uppmärksammat och reflekterat över de kategoriseringar och skillnader 

som skapas genom könsuppdelade lektioner. Elevernas erfarenhet talar för att det funnits en 

oro för hur klasskamrater som berördes av samma undervisning kände sig utanför och inte 

inkluderade i undervisningen. Något som känns illa i tanken är hur dessa barn upplevt ett 

utanförskap som skolan har en skyldighet att motverka.  

I gällande studie påtalar eleverna ett behov av att gymnasiets sex- och 

samlevnadsundervisning ska vara en fördjupning av kunskaper de fått på högstadiet. Ett 

behov av frekvent förekommande sex- och samlevnadsundervisning upplevs viktigt 

eftersom kunskapsbehoven varierar beroende på elevernas ålder. Detta kan relateras till 

Skolverket (2013, s. 25) som menar att en progression i lärandet ska vara centralt i 

undervisningen. 

 

Vidare upplever eleverna ett stort behov av en heltäckande och bredare undervisning i sex 

och samlevnad på gymnasiet. Något som enligt min mening talar för att de inte upplever 

tidigare undervisning som tillräckligt meningsfull eller att tidigare undervisning fyllt 

elevernas behov av kunskap. Olsson (2016, s.304) menar att de flesta elever vill ha mer 

sexualundervisning än vad de får. Något som jag av egen erfarenhet kan relatera till, då 

elever ofta uttrycker behov av mer sex- och samlevnadsundervisning.  

 

Røthing & Svendsen påtalar att rollspel också kan upplevas som obehagligt för en del 

elever och att det är viktigt att vara lyhörd för olika behov i klassrummet. Forskning visar 

också att det är viktigt att läraren har skapat en trygg lärandemiljö där eleverna vågar ta 

plats, vilket vore viktigt om undervisningen ska innehålla rollspel. Jag kan också se en risk 

med rollspel som utelämnade för elever som inte upplever trygghet i klassrummet eftersom 

rollspel möjligtvis skulle kunna utgöra en risk för att elever känner sig exkluderade, i 

enlighet med vad som också framgår av elevernas upplevelser.  
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Eleverna påtalar vikten av att få förståelse för andras perspektiv genom gemensamma 

reflektioner, något som Skolverket (2013, s.20) menar att värderingsövningar kan användas 

för. Även här hänger mycket på lärarens förmåga att genom ett tydligt ledarskap skapa 

trygghet.  

 

I resultatet framgår det av elevernas tidigare erfarenheter att undervisningen antingen varit 

begränsad till temadagar eller möjligtvis besök på UMO. Studiebesök liksom besök från 

organisationer är något som har upplevts positivt och som även efterfrågas i fortsatt 

undervisning. Eleverna upplever att mötet med HBTQ personer kan ge flera perspektiv på 

människors olika livsförutsättningar och skapa förståelse för medmänniskor. Av egen 

erfarenhet vill jag instämma i att elever ofta efterfrågar perspektiv från HBTQ- personer. 

Att eleverna får chans att ställa frågor till personer med kunskap upplever jag vara givande 

för deras lärande. Undervisning som innefattar studiebesök på UMO framgår även av 

tidigare forskning av Olsson (2016, s.305) som menar att HBTQ organisationer ibland 

kallas in för att komplettera undervisningen. Vidare menar Olsson att olika organisationer 

såsom UMO och jämställdhetsorganisationer spelar en stor roll i sexualundervisningen. 

Framförallt i undervisning om sexualiteter och sexuell- och reproduktiv hälsa. 

Skolinspektionen (2018, s.7) påtalar i sitt utlåtande att arbetet med att främja sexuell hälsa 

hos unga bör samordnas av skolan i kombination av skolhälsovården och UMO.  

  

Eleverna beskriver att tidigare undervisning varit begränsad till få arbetssätt, ofta bestående 

av traditionell undervisning såsom lärarledd genomgång och enstaka filmer. I fortsatt 

undervisning finns behov av ett varierat arbetssätt, vilket upplevs viktigt för motivation och 

lärande. Bland varierade arbetssätt nämns främst diskussioner och samtal i olika 

konstellationer, temaarbeten, anonyma frågor och praktiska laborationer. Skolverket (2013, 

s.24) påtalar att ett varierat arbetssätt är viktigt för att eleverna ska utveckla förståelse ur 

olika perspektiv och öka deras medvetenhet, vilket ger upphov till diskussioner som skapar 

lärande. Enligt Røthing och Svendsen (2011, s. 17) kan temaarbeten användas för att sätta 

olika begrepp i sammanhang för att öka förståelsen. Något som även framgår av elevernas 

tidigare erfarenheter där några elever har erfarenhet av temaarbeten, som upplevt positivt 

och lärorikt. Andra upplevelser som jag finner problematiskt är att elevernas tidigare 

erfarenheter visar att en stor del av undervisningen bestått av föreläsningar av läraren. Detta 

kan sättas i relation till elevernas upplevelse av meningsfull undervisning som varierad och 

Lgy11 (s.6) som påtalar att undervisningen ska ske varierat i demokratiska arbetsformer.  

 

I resultatet framgår det att eleverna har tidigare erfarenheter av praktiska moment, med 

kondomer, lätt blivit integritetskränkande. Jag upplever därför vikten av att en diskussion 

förs kring olika arbetssätt och hur man kan minska risken för att påtalade händelser sker. 

Som tidigare diskuterats visar forskning av Holm (2008) att lärare lätt uttalar sig på sätt 

som blir integritetskränkande när de försöker improvisera. Ett exempel som visar sig i 

elevernas tidigare erfarenheter där lärare lite skämtsamt ropat ut till uppmaningar att 

komma fram till katedern och trä på en kondom framför klassen. Vidare finns förväntningar 

på varierade praktiska moment såsom kondomtester och temaarbeten efter olika stationer. 

Jag upplever elevernas erfarenheter som särskilt problematiska och vill därför påtala vikten 

av att se över olika arbetsformer som används och hur, för att säkerställa att elevernas 

integritet respekteras.  

Elevernas tidigare erfarenhet av anonyma frågor är något som också upplevs relevant i en 

fortsatt undervisning. Dock påtalas vikten av att bevara anonymiteten kring vem som ställt 

en viss fråga. Något som Bäckman (2003) påtalar är betydelsen av lärarens roll vid känsliga 

frågor. Elevernas påtalar vidare vikten av en trygg miljö där de inte behöver rädslas 
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klasskamraters eller lärarens reaktion. Olsson (2016, s.304) menar att läraren skapar en 

trygg miljö där eleverna vågar ställa frågor där de inte riskerar att bli dömda eller 

avståndstagande från dem, p.g.a. deras identitet, erfarenheter eller frågor. Vidare menar han 

att det krävs en kunnig lärare för genomförandet. Katz 2014 (s.11) påtalar att många lärare 

är obekväma med sex- och samlevnadsundervisningen eftersom både de själva, och 

eleverna, har många olika erfarenheter som påverkar dem och vilka åsikter och värderingar 

de har. Vidare menar Katz att känslan av att vara obekväm kan påverka utkomsten av just 

anonyma frågor. Bäckman (2003 s. 40-41) påtalar att olika studier visar att många lärare 

känner sig dåligt förberedda på delar av undervisningens innehåll. Vidare menar hon att alla 

elever måste garanteras välbefinnande under undervisningen. Anonyma frågor uppkommer 

som metod i flera tidigare undersökningar.  

 

Avslutande reflektion 
Jag upplever det som problematiskt att studien, såväl som tidigare studier och forskning 

påvisar att elever fortsatt upplever att innehållet i undervisningen har ett fokus på risker då 

jag tror att det därmed kan finnas en risk för att man som elev distanserar sig från innehållet 

i undervisningen rent generellt. Att det även förekommer att undervisningen har olika fokus 

beroende på kön är än mer olyckligt. Dels för att man som lärare kanske faktiskt inte vet 

vilket kön en individ benämner sig själv och dels för att tidigare forskning och 

undersökningar visat att denna typ av undervisning motverkar jämställdhet och ger svar på 

frågor som eleverna faktiskt har. Jag delar Bäckmans uppfattning då även jag tror att detta 

kan vara ett av de ämnesområden som lärare gärna skojar bort och/eller undviker då det kan 

uppstå diskussioner som man som lärare kan känna sig obekväm i. Det kan också finns 

väldigt starka åsikter i elevgruppen som kan vara svåra att bemöta. Personliga erfarenheter 

stämmer överens med elevernas förväntningar och tidigare forskning om behovet av samtal 

om sex i undervisningen. Min upplevelse är att elever ofta är osäkra och nyfikna och samt 

finner diskussioner om sexuellt samspel intressanta och givande. Personligen har jag 

erfarenhet av hur viktigt det är att vara personlig, att våga använda humor, men aldrig på ett 

sätt som skulle kunna upplevas kränkande för eleverna. Jag finner det problematiskt att 

elevernas erfarenhet av tidigare undervisning är bristande vad gäller delaktighet i 

undervisningen. Enligt min egen erfarenhet upplever jag att metoden, förutsatt att 

anonymiteten bevaras och att lärmiljön är trygg och inkluderade, ofta uppskattas av elever 

som ett sätt att få svar på egna frågor. Metoden kan också bidra till fortsatt diskussion.  

 

Undersökningen visar att det finns många gemensamma förväntningar oberoende av vilket 

gymnasieprogram eleverna går på. Detta kan sättas i perspektiv kring att det centrala 

innehållet och kunskapskrav ser olika ut beroende på om eleverna läser biologi eller 

naturkunskap. Alla elever läser inte biologi 2 och blir då helt utan (naturvetenskaplig) 

ämnesspecifik sex- och samlevnadsundervisning eftersom det inte ingår i biologi 1. 

Dessutom upplever elever ett stort behov av undervisning i sex och samlevnad som är 

återkommande i olika åldrar.  

Reflektion kring normer, sexualitet och lust är något som enbart specificeras i naturkunskap 

och inte i biologi. Både skolinspektion, folkhälsmyndigheten och eleverna i min 

undersökning menar att diskussioner kring normer och att ha ett normkritiskt perspektiv är 

viktigt. Till skillnad från naturkunskapen där både kunskapskrav och centralt innehåll syftar 

till diskussion och reflektion känns innehållet i biologi 2 snarare som en förmedling av 

faktakunskaper. Här vore det i mitt tycke, önskvärt att skolverket ser över ämnesplanen i 

biologi för att undersöka vilka förändringar som behövs. Kanske borde naturkunskap vara 

obligatorisk undervisning för alla elever? Vid Skolinspektionens granskning (2018, s. 6) 
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framgår det att elever som inte läser naturkunskap kan gå miste om frågor som specifikt tas 

upp i naturkunskap, såsom frågor om sex och samlevnad. 

 

Resultaten från fokusgruppsintervjuerna kan inte generaliseras men visar ändå på olika 

förhållningssätt och uppfattningar som gymnasieelever kan ha och skapa förståelse för dem 

(Esaiasson 2015, s.320).  

Inför mitt framtida yrke som gymnasielärare i biologi upplever jag att det är av yttersta vikt 

att ha en bred kompetens inom sex- och samlevnadsfrågor.  

 
Slutsatser 

- Även om det inte går att dra några generella slutsatser utifrån resultaten av studien 

ger studien en fördjupad bild av en elevgrupps erfarenheter och förväntningar utav 

ämnet sex och samlevnad. Bilden som framkommit korrelerar väl med den tidigare 

forskning och de undersökningar som jag tagit del av. 

- Eleverna har skilda erfarenheter av innehållet i den sex- och samlevnad som de 

tidigare fått. Somliga påtalar bristande innehåll medan andra elever anser att de fått 

goda kunskaper. De fortsatta kunskaper som eleverna efterfrågar är bl.a. följande: 

Anatomikunskaper, som främst syftar till att förstå och normalisera kroppens olika 

funktioner. Preventivmedel i olika variationer, ett gemensamt ansvar för att använda 

preventivmedel samt konsekvenser av oskyddat sex. Ett inkluderande perspektiv 

kring sexuella identiteter och läggningar. Sexuellt samspel och samtycke utifrån ett 

normkritiskt perspektiv. Fördjupade kunskaper och handlingsalternativ kring 

graviditeter och oönskade graviditeter. Diskussioner kring porr och dess påverkan 

på förväntningar kring sex.  

- Vissa av eleverna har upplevelser av oprofessionella lärare, andra inte. Eleverna 

förefaller ha en förhållandevis tydlig bild av vad de förväntar sig av en framtida 

lärare i ämnesområdet. Personen i fråga ska vara kunnig, personlig men inte privat, 

vara öppen för diskussioner, bekväm och inte skämmas för innehållet, ha ett 

inkluderande, normkritiskt förhållningssätt, skapa en trygg och ordnad miljö i 

klassrummet som skapar möjligheter för eleverna att vara delaktiga i 

undervisningen.  

- Elevernas tidigare erfarenheter av arbetsmetoder är varierande. Några upplever att 

undervisningen varit förhållandevis varierad, genom anonyma frågor, lärarledda 

genomgångar och temaarbeten om könssjukdomar. Medan andra upplever att 

undervisningen varit begränsad till besök på UMO eller enstaka temadagar. Därav 

ser jag ett behov av ett varierat arbetssätt, främst dominerat av diskussioner och 

samtal i olika konstellationer.  

- Min undersökning visar att elevernas erfarenheter kring delaktig och inflytande är 

begränsade. Därav drar jag slutsatsen att det i fortsatt undervisning finns ett stort 

behov av att göras delaktiga i planering, genomförande och utvärdering för att 

undervisningen ska upplevas meningsfull.  

- Gällande studies resultat visar på höga förväntningar på lärarens roll i 

undervisningen. Därför ser jag ett behov av relevant fortbildning för befintliga 

lärare. Vidare upplever jag att studiens resultat visar behov av ämnesdidaktik i sex 

och samlevnad på Sveriges lärarutbildningar.   

 

Förslag på fortsatt forskning 
- Fortsatt forskning om sex- och samlevnadsundervisning ur elevers perspektiv 

behövs.  Exempelvis vilka behov av kunskap som finns under olika åldrar. Hur 
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undervisningen har en positiv utgångspunkt med fokus på sexualitet och lust, inte 

bara på risker.  

 

- Vilken typ av kompetensutveckling som behövs för att lärare ska uppleva att de har 

den kompetens som krävs för att undervisa i sex och samlevnad utifrån de behov 

som unga människor har.  

 

- Hur lärarutbildningen kan innehålla sex och samlevnad för att utbilda kompetenta 

lärare.  
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BILAGA 1 
 

 

Intervjuguide 
 

1. Vad har ni för förväntningar på innehållet i sex och samlevnadsundervisningen? 

 

2. Beskriv vad ni tycker är viktigt att prata om i sex-och samlevnadsundervisningen? 

 

3. Vad har ni för förväntningar på att få vara delaktiga i planering och genomförande 

av undervisningen?  

 

4. Vad vill ni att undervisningen ska behandla för innehåll? 

 

5. Ge exempel på olika typer av teman som sex-och samlevnadsundervisningen skulle 

kunna ta upp? 

 

6. Beskriv era erfarenheter av den sex- och samlevnadsundervisning ni tidigare fått i 

skolan? 

 

7. Beskriv ett tillfälle (om ni minns något) som ni upplevde var meningsfull och 

relevant undervisning i sex och samlevnad? 

 

8. Beskriv ett tillfälle då ni upplevde att sex-och samlevnadsundervisningen 

misslyckades?  

 

9. Hur skulle ni vilja att undervisningssituationen ser ut?  

 

10. På vilket sätt anser ni att sex- och samlevnadsundervisningen kan 

förändras/förbättras? Något som har saknats? Något som inte känns så relevant? 

 

11. Hur kan bra sex och samlevnadsundervisning se ut? 

 

12. Övrigt…  
 

 

 

 

Utvecklande ord 

 

Hur menar du när du sa…  

 

Hur kommer det sig att ….. är viktigt? 

 

Vill du utveckla………. 
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Hej! 
 

Jag är student vid Högskolan i Dalarna och skriver mitt examensarbete just nu om sex- och 

samlevnadsundervisningen på gymnasiet. Jag söker deltagare i åk 1 och 2 till att delta i 

intervjuer som jag skulle vilja genomföra med utgångspunkt i sex- och 

samlevnadsundervisningen.  

 

Syftet med intervjuerna är att undersöka elevers egna upplevelser av sex-och 

samlevnadsundervisningen. Vilka förväntningar finns på innehåll och arbetsformer samt 

delaktighet och inflytande?  

Jag kommer att spela in ljud med mobiltelefon eller dator för att vara fokuserad under 

samtalet. Dessa inspelningar kommer enbart att höras av mig.  

 

Jag utgår ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär att:  

 

- Deltagandet i intervjuer är frivilligt. Ni har blivit informerade om vad studien gäller 

och på vilket sätt ni kommer att delta.  

- Genom denna blankett samtycker ni till er medverkan, men ni har rätt att 

närsomhelst, utan anledning, avbryta er medverkan.  

- Ni kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet, inga riktiga namn kommer alltså 

att skrivas ut.  

- Det insamlade materialet från studien kommer endast att användas till denna studie 

för att sedan förstöras när uppsatsen är examinerad.  

 

 

 

Jag hoppas att ni är intresserade och att jag får möjlighet att komma och besöka er!  

 

Vänliga Hälsningar 

Carolina Lind  
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Information om examensarbete om sex- och samlevnadsundervisningen på 
gymnasiet 
 
Examensarbetet syftar till att undersöka vilka kunskapsbehov och förväntningar gymnasieelever har 

när det gäller delaktighet och inflytande på innehåll och arbetsformer i sex- och 

samlevnadsundervisningen. Enligt Skolinspektionen (2018) finns stora brister i sex- och 

samlevnadsundervisningen. Därför är det intressant att undersöka vad elever själva anser 

meningsfullt och relevant.  

 

Med detta brev sökes elever i åk 1 och 2 till att delta i gruppintervjuer med ca.4 elever i varje grupp 

(ca 3 grupper). Intervjuerna kommer att genomföras med utgångspunkt i sex- och 

samlevnadsundervisningen.  

Syftet med gruppintervjuerna är att undersöka elevers egna uppfattningar om sex-och 

samlevnadsundervisningen. Vilka kunskapsbehov som finns och vad som krävs för att 

undervisningen ska upplevas som meningsfull och relevant. 

De elever som väljer att delta i studien kommer att intervjuas på skolan, mellan vecka 47-48. Elever 

som deltar kommer i förväg att få ta del av intervjufrågor. Intervjuerna kommer ta mellan 30-60 

minuter. Jag kommer att spela in ljud med mobiltelefon eller dator för att vara fokuserad under 

samtalet. Dessa inspelningar kommer enbart att höras av mig. Studien som presenteras i form av en 

uppsats vid Högskolan i Dalarna kommer finnas tillgänglig för de som vill ta del av den.  

 

Jag utgår ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär att:  

 

- Deltagandet i intervjuer är frivilligt. Ni har blivit informerade om vad studien gäller och på 

vilket sätt ni kommer att delta.  

- Genom denna blankett samtycker ni till er medverkan, men ni har rätt att närsomhelst, utan 

anledning, avbryta er medverkan.  

- Ni kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet, inga riktiga namn kommer alltså att 

skrivas ut.  

- Det insamlade materialet från studien kommer endast att användas till denna studie för att 

sedan förstöras när uppsatsen är examinerad.  

 

Du tillfrågas härmed att delta i den här undersökningen. Jag hoppas att ni är intresserade och att jag 

får möjlighet att komma och intervjua er!  

 

Vänliga Hälsningar 

Carolina Lind  

 

H17lcaro@du.se                 Ansvarig handledare: Johanne Maad 

070-4248352     Kontaktuppgifter Högskolan Dalarna                                                                                                                                         

jmd@du.se 

                                                                                                                          Tel: 023-77 8169 

     

Underskrift:____________________________    

                                                                    Underskrift:_________________________ 

Jönköping 181116   Falun 181116 

mailto:H17lcaro@du.se
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Jag samtycker till att delta i studien  

 

Elevens namn: ________________________________________________________________ 

 

 

Elevens underskrift: __________________________________________________________ 

 

 

 

 


