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Nyttan med att fortbilda lärare

Maria Wester
Umeå universitet

Abstract
Vikten och betydelsen av lärares kompetens för elevers/studenters kunskapsut-
veckling är i och för sig ständigt aktuell, men har under de senaste åren än mer 
lyfts fram. Det anordnas olika möjligheter för lärare att fortbilda sig. I denna 
artikel diskuteras nyttan med fortbildningskurser för alla lärare, från grundskol-
lärare till universitetslärare. En nationell kurs om sex- och samlevnadsundervis-
ning i skolan används som exempel på fortbildning. Utifrån kursutvärderingar-
nas svar lyfts olika former av kompetens- och kunskapsutveckling hos lärarna 
fram och även om nyttobegreppet i sig är komplicerat, går det att hävda att 
fortbildning av lärare gör nytta. Den upplevda kunskapshöjningen, förmågan att 
reflektera samt utbytet med kollegor är några av de saker som lärarna själva 
uppger som mest givande med fortbildningskursen.

Fortbildning av lärare
Det finns många uppfattningar om den goda läraren och vad som gör denne just god 
( Wiklund 2006, Johansson 2007). En av de kvaliteter som den goda läraren anses ska 
ha är ämneskunskap. Att den goda läraren har pedagogisk förmåga, vilket enkelt kan 
sägas handla om undervisningskompetens, hålls också högt. Debatten om skola, lärare, 
elevernas kunskapsnivå och vad de bör kunna är livlig. Allt fler högskolor och universi-
tet inför möjlighet för universitetslärare att göra pedagogisk karriär och inte enbart 
vetenskaplig i och med införandet av pedagogisk meritering. Jag menar att även om 
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innehållets fokus varierar så pågår det i stort sett ständigt en debatt om undervisning i 
Sverige idag. I linje med införandet av lärarlegitimation diskuteras också lärares ämne-
skunnande. En hel del satsningar har gjorts den senaste tiden på detta, där Lärarlyftet 
är den mest kända och även den mest omfattande. Lärarlyftet innebar i korthet att lära-
re kan studera på högskolenivå under en till två terminer med delvis bibehållen lön. 
Avsikten är att höja den allmänna lärarkompetensen i Sverige. En annan satsning som 
regeringen gjort nyligen är att fortbilda lärare inom sex- och samlevnadsområdet. Detta 
innebar i praktiken att Skolverket, som fick uppdraget, samordnade en 7,5-poängskurs 
med ett antal högskolor och universitet. Jag har varit med i detta arbete, både i arbetet 
med att skriva en gemensam ramkursplan och som lärare på sex- och samlevnadskur-
serna som gavs vid Umeå universitet. Kurserna såg inte exakt likadana ut över landet, 
men de var så pass lika att det blir möjligt – och i mina ögon därmed intressant – att 
utifrån kursutvärderingarna diskutera frågan om vilken nyttan var med dessa kurser. 
Syftet med denna text är alltså att utifrån kursutvärderingar undersöka och diskutera 
nyttan med fortbildning för yrkesverksamma lärare. Jag kommer också att dra parallel-
ler från Skolverkskurserna om sexualitet och samlevnad till de högskolepedagogiska 
kurser som ges för universitetslärare vid de flesta universitet och högskolor i Sverige. 
Dessa kurser har nämligen i mångt och mycket likheter med den fortbildningskurs 
med tillhörande kursutvärderingar som utgör underlag för denna artikel. De högskole-
pedagogiska kurserna vänder sig i likhet med Skolverkskurserna till lärare med varie-
rande ämnesbakgrund och skiftande undervisningserfarenhet. De är också relativt be-
gränsade i tid och genomförs också oftast parallellt med ordinarie undervisning.

Nyttobegreppet 
I detta stycke beskriver jag hur nyttobegreppet används i denna artikel. Nytta är ett 
mångtydigt begrepp som används såväl i vardagsbeskrivningar som i vetenskapliga, 
företrädesvis filosofiska, sammanhang. Jag har valt att använda pragmatismens defini-
tion av begreppet nytta. Denna utgår från pedagogen John Dewey (1997, 1913), som 
menar att undervisning och lärande hos individen alltid är påverkat av tidigare erfaren-
heter. Dessa erfarenheter finns alltid hos individen och påverkar hur vi förstår något, 
till exempel kunskapsstoff. Denna förståelse eller tolkning påverkar vår framtid. Om 
stoffet relaterar till individens erfarenheter på ett sätt som upplevs som relevant, till 
exempel genom att det hjälper eller förväntas hjälpa individen att hantera framtida 
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situationer, blir det också intressant. För lärare kan innehållet i en kurs bli intressant 
genom det leder till yrkesutveckling såväl genom ökad didaktisk kompetens och som 
ökad personlig kunskap. Båda dessa former kan leda till högre kvalitet på undervis-
ningen, vilket kommer eleverna till godo. Därmed ska nytta i denna text förstås som 
något som kan förväntas leda till ökad kvalitet i undervisning. Eftersom det empiriska 
materialet inte säger något om hur den sex- och samlevnadsundervisning som kursdel-
tagarna genomför efter genomgången kurs ser ut eller uppfattas av eleverna så kom-
mer jag att skriva om deltagarnas upplevda nytta. Pedagogen Ove Karlsson Vestman 
(2011) menar att nyttan med kunskap inte nödvändigtvis behöver innebära att den 
omsätts i omedelbar praktisk handling. Han menar att i och med att tänkandet påver-
kats genom nya insikter så används den nya kunskapen. Detta kan alltså också definie-
ras som nytta.

Utbildning för de redan utbildade
Låt mig för ett ögonblick återgå till ämnet ”den goda läraren”, närmare bestämt den 
goda lärarens ämneskunskaper. Möjligtvis slår jag in öppna dörrar när jag vill motivera 
vikten av kompetenta, trygga och ämneskunniga lärare. Samtidigt kan detta enligt min 
mening inte understrykas nog mycket. I det här sammanhanget är det kompetens in-
om sex och samlevnad som jag använder för att skriva fram ämneskunskapernas bety-
delse. 

Att alla elever får undervisning i sexualitet och samlevnad är enligt läroplanerna 
rektors ansvar och finns, i tämligen begränsad omfattning, specifikt inskrivet i ämnenas 
kursplaner. Detta är en av anledningarna till att såväl förekomst av som kvalitet på sex- 
och samlevnadsundervisning varierar stort över landet (Skolverket 2000). I den nya 
lärarutbildning som startade hösten 2012 är skrivningar rörande detta kunskapsområde 
få och begränsade till i huvudsak kursplanerna för årskurs fyra till sex, vilket också är 
problematiskt. Internationella kunskapssammanställningar visar nämligen att under-
visningsprogram i skolan kan leda till beteendeförändringar som främjar sexuell hälsa, 
förutsatt att undervisningen bygger på vetenskapliga kvalitetskriterier. Framgångsrik 
undervisning bör utgå från teoretiskt underbyggd kunskap, fokusera på beteende, vara 
följsam mot de ungdomar som undervisas samt innehålla strategier för att utveckla 
hälsofrämjande gruppnormer (Forsberg 2007). Dessa kriterier på framgångsrik under-
visning låg bland andra till grund för den gemensamma ramkursplanen för kursen Sex- 
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och samlevnadsundervisning i skolan 7,5 hp, som alltså erbjöds vid elva lärosäten i hela 
landet 2008-2010. 

Avsikten med att arbeta med vetenskapliga teorier i kursen var dels att synliggöra 
betydelsen av den teoretiska definitionen av kön och genus för undervisningens inne-
håll, dels att öka kursdeltagarnas teoretiska kunskaper om kunskapsområdet sexualitet 
och samlevnad i allmänhet och om kön, genus och sexualitet i synnerhet. Pedagogen 
Inga Wernersson menar att jämställdhet och genusteori måste få en självklar plats i 
olika lärarutbildningar. Wernersson tar upp att vi alla har föreställningar om kön och 
vana att hantera könsstrukturen i samhället. Detta räcker emellertid inte för pedagoger 
inom skolan. En lärare behöver en annan sorts kunskap än vardagskunskapen för att 
kunna distansera sig till det invanda och därigenom analysera, förstå och bidra till ele-
vernas utveckling. I arbete med sex- och samlevnadsundervisning krävs alltså kunskap 
om bland annat genus för att kunna förstå, analysera och utveckla elevers kunskap och 
därigenom arbeta med attityder och föreställningar (Betänkande 2000/01 En förnyad 
lärarutbildning). Pedagogen Maria Hedlin menar att ”förmodligen är detta den stora 
utmaningen för undervisningen i könsfrågor, att arbeta för ett klargörande av skillna-
den mellan tyckande och vetenskap” (Hedlin 2004).

Dessutom tog vi som skrev ramkursplanen hänsyn till det som stod i de då gällande 
läroplanernas värdegrundsportal eftersom det ingår i skolans uppdrag att påverka ele-
verna så att de anammar framskrivna värden och omsätter dem i handling. Det är rek-
torn som tillskrivs ansvaret för att sex- och samlevnadsundervisning genomförs på sko-
lorna (Utbildningsdepartementet 2006). I dessa frågor är formuleringarna likadana i de 
läroplaner som gäller nu (Skolverket 2011). Sex- och samlevnadsundervisning berör 
såväl undervisnings- som fostransuppdraget då den både innehåller teoretisk kunskap 
och har som mål att införliva specifika värden hos eleverna. Önskningar om att sex- 
och samlevnadsundervisning ska leda till handlingar som minskar sexualitetens hälso-
risker framförs i såväl nationell som internationell retorik (Forsberg 2007).

Utifrån bland annat detta formulerades kursens förväntade studieresultat, alltså kur-
sens mål, på detta sätt:

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna: 
- redogöra för och kritiskt reflektera över historiska, kulturella och samhälleliga per-
spektiv på sexualitet och kön 
- problematisera skolans undervisning i sexualitet och samlevnad utifrån biologiska och 

Wester

480



kulturella synsätt på kropp 
- redogöra för och kritiskt reflektera över teorier om kön i relation till barns och ungas 
livssituation 
- beskriva, tillämpa och problematisera didaktiska perspektiv på undervisningen i sexu-
alitet och samlevnad (http://www3.umu.se/kursplanesok)

Kursutvärderingar som empiriskt underlag
Det empiriska underlaget i denna artikel utgörs alltså av kursutvärderingar. Insamling-
en har i praktiken skett i två steg. Varje lärosäte har efter avslutad kurs genomfört kurs-
utvärderingen. De har sammanställt och skickat den till Skolverket. Därefter har jag fått 
dessa sammanställningar från Skolverket. Några har också skickats direkt till mig. Jag 
har fört samman alla sammanställningar till en enda. Kursutvärderingarna innehöll bå-
de flervalsfrågor och öppna frågor. Flervalsfrågornas svar har jag räknat samman. Sva-
ren på de öppna frågorna fördes först ihop till ett gemensamt dokument. Därefter ka-
tegoriserades svaren utifrån innehåll. Efter det har jag valt att i denna text använda de 
frågor som relaterar till nytta. Materialet är alltså att likställa med en enkät och har be-
handlats som en sådan. Enkätens fördelar är den stora mängd material som relativt 
enkelt kan samlas in. I detta fall kunde jag ju dessutom använda redan insamlat materi-
al och utgå från det. Enkätens nackdelar är framför allt att det är svårt att veta något om 
hur informanten uppfattat frågan eftersom det inte går att ställa följdfrågor. I texten 
som följer så kallar jag hädanefter de lärare och den personal från elevhälsan, alltså 
mina informanter, för kursdeltagare. I övergripande diskussioner och resonemang an-
vänder jag begreppet lärare när jag menar lärare i allmänhet. Det kan då gälla lärare på 
alla nivåer, från grundskola till högskola.

Etiska överväganden
Kursutvärderingarna har fyllts i anonymt och kursdeltagarna har informerats av respek-
tive lärosätes lärare om att den kommer att sammanställas och offentliggöras. De är 
därmed anonyma och informerade, i enlighet med Vetenskapsrådets etiska krav ( Ve-
tenskapsrådet 2002). 
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Teoretiska utgångspunkter
En granskning, en värdering eller en utvärdering sker alltid i ett historiskt, politiskt och 
ideologiskt sammanhang. Därför bör man synliggöra vilken styrningsfilosofi som den 
relaterar till (Alexandersson 2003). Lärarens uppdrag styrs av skollag och läroplaner, 
som båda är politiska dokument. Pedagogen Mikael Alexandersson menar att om en 
utvärdering ska ha någon betydelse i vardagligt arbete, måste den behandla ”frågor 
som berör den lokala skolans samtal om kunskaper” (Alexandersson 2003, s 16). De 
läroplaner vi har idag bygger på den socialkonstruktivistiska utgångspunkten att ”både 
utveckling och lärande primärt är sociala processer”. (Shepard 2003, s 88) Det innebär 
att det dagliga arbetet i klassrummet både bör utgå från vetenskap och att hjälpa elever 
att tala och tänka på ett sätt som relaterar till vetenskaplighet. Dessutom bör lärandet 
vara kopplat till världen utanför skolan, både för att vara intressant och motiverande 
och för att ge eleverna handlingsberedskap. Enligt pedagogen Lorrie A Shepard bör 
lärare själva engagera sig i utvärdering, för att bidra till utvecklingen av ett samhälle av 
lärande människor. (Shepard 2003) Mitt antagande är att detta även gäller universitets-
lärare. Att utvärderingen därefter blir använd, till exempel till kursutveckling, innebär 
att den kan bidra till förändring för såväl individer som organisationer (Karlsson 1999).

Utvärderingsforskaren och psykologen William Shadish menar att vid utvärderingar 
av program, till exempel en utbildning, finns det några problem man bör hantera. Ett 
av problemen handlar om hur man skapar valid kunskap. Detta problem har två delar, 
dels en vetenskapsfilosofisk som handlar om vad man egentligen kan veta om det som 
utvärderas, dels en metodologisk som handlar om design, hur empirin samlas in och 
analyseras. Ett annat problem handlar om hur vi värderar utvärderingsresultaten, vilket 
ju är ett fokus i denna text. Shadish (2006) skriver att ”One often hears it said that the 
data speak for themselves, but that is rarely the case”. Detta problem handlar alltså om 
att det finns många analytiska och metodologiska verktyg som är möjliga att använda 
vid utvärdering. 

De kursutvärderingar som utgör det empiriska materialet här faller in under typen 
mål- och resultatutvärdering. Detta innebär att kursdeltagarnas svar handlar om kur-
sens måluppfyllelse (Karlsson 1999). Eftersom jag vill göra en form av metautvärdering, 
det vill säga undersöka nyttan av det som utvärderats, nämligen kursen, kan detta be-
skrivas både som en resultat- och en interaktiv utvärdering. Då riktas intresset både 
mot kursens givna mål och mot kursdeltagarnas beskrivningar av upplevd nytta (Karls-
son 1999). 
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Resultat
Kursutvärderingen har besvarats av 240 personer. Alla kursdeltagare har inte besvarat 
alla frågor. De lärosäten som har genomfört kursen är Högskolan Jönköping, Göte-
borgs universitet, högskolan Dalarna, Stockholms universitet, Malmö högskola och 
Umeå universitet. 

De första sex frågorna består av påståenden som graderas utifrån en fyrgradig skala 
med följande svarsalternativ: ”Instämmer helt”, ”Instämmer delvis”, ”Instämmer inte 
alls” och ”Vet ej”. Ett fåtal kursdeltagare har dessutom kommenterat sina svar. Frågorna 
7, 8 och 9 är öppna frågor. De första sex påståendena lyder som följer:

1. Med utgångspunkt i kursplanen har kursens mål uppnåtts.

2. Kurslitteraturen har varit relevant i förhållande till kursens mål.

3. Kursinnehållet har varit intressant och stimulerande. 

4. Jag kommer att ha praktisk nytta av denna kurs i mitt arbete

5. Jag har fått redskap för att kunna integrera kunskapsområdet sexualitet och 
samlevnad i olika ämnen.

6. Kursen har bidragit till utvecklingen av sex- och samlevnadsundervisningen på 
min skola.

De öppna frågorna ser ut på detta vis:

7. Vad anser du är det viktigaste du lärt dig under kursen?

8. Vilka konkreta förslag till förändringar av kursen skulle du vilja föreslå?

9. Har du något som du vill tillägga som inte framkommit i utvärderingen?

Utifrån syftet och den pragmatiska definitionen av nytta har jag valt att inte använda 
svaren på fråga ett och två här då de inte säger något om nyttan eller relevansen med 
kursen.

Om deltagarna har upplevt kursinnehållet som intressant och stimulerande kan 
sägas vara en förutsättning för att de också ska uppleva nytta med kursen. Svaren för-
delade sig på detta vis:

Instämmer helt
62 %

Instämmer delvis
37 %

Instämmer inte alls
1 %

N=
212
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Nästa fråga är en direkt fråga om kursdeltagarens bedömning av den framtida praktiska 
nyttan av kursen.

Jag kommer att ha praktisk nytta av denna kurs i mitt arbete

Instämmer helt
73 %

Instämmer delvis
26 %

Instämmer inte alls
1 %

N=
233

Följande fråga konkretiserar vari denna nytta kan bestå:

Jag har fått redskap för att kunna integrera kunskapsområdet sexualitet och samlevnad 
i olika ämnen.

Instämmer helt
50 %

Instämmer delvis
46 %

Instämmer inte alls
4 %

N=
229

Därefter ombads kursdeltagarna att bedöma huruvida det redan skett någon utveckling 
på grund av kursen.

Kursen har bidragit till utvecklingen av sex- och samlevnadsundervisningen på min 
skola.

Instämmer helt
41 %

Instämmer delvis
38 %

Instämmer inte alls
2 %

Vet ej
19 %

N=
226

Här finns ett antal kommentarer både från sådana som kryssat för ”Vet ej” och från så-
dana som inte svarat alls. Samtliga kommentarer handlar om att detta kan de inte veta 
än och de flesta uttrycker någon form av hopp och tillförsikt om att kursen kommer att 
leda till utveckling. Exempel på kommentarer är ”Jag återkommer i framtiden!”, ”Vet ej, 
men jag tror och hoppas…” och ”Hoppas det, vet vi kanske först senare.”.

De viktigaste och nyttigaste lärdomarna
Fråga 7 löd: ”Vad anser du är det viktigaste du lärt dig under kursen?”. Svaren på denna 
fråga har delats in i fyra kategorier. Den första handlar om normkritiskt tänkande, att 
granska sina egna värderingar, perspektivrikedom och reflektion. Den andra berör äm-
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nesövergripande och ämnesintegrerande arbetssätt. Den tredje beskriver att den vikti-
gaste lärdomen handlar om teorier och fördjupad ämneskunskap. Den fjärde handlar 
om att man uppskattat att lära sig mer om metoder och andra skolors arbetssätt. 

Normkritiskt tänkande och reflektion
Den kvantitativt största kategorin är den som beskriver hur kursen utvecklat ens 
normkritiska tänkande och reflektiva förmåga. Här finns svar som handlar om kursdel-
tagarens eget tänkande och förhållningssätt, till exempel ”Att jag verkligen fått bråka 
med mina egna värderingar” och ”Att vi alla bidrar till olika normer i samhället på gott 
och ont och att ha möjligheten att påverka dessa genom eleverna”. Dessa svar kopplas 
i hög grad till normkritiskt tänkande, vilket alltså ingått i kursen, dels i litteraturen och 
dels vid undervisningstillfällen. Inför kursens genomförande beställde Skolverket en 
forumteaterföreställning av en teatergrupp vid namn Breyta. Föreställningen var inter-
aktiv och handlade om aspekter av och situationer som rörde sex- och samlevnadsun-
dervisning. Utgångspunkten var normkritisk pedagogik som har sina rötter i queerteo-
ri. Syftet med denna är att synliggöra och utmana normer som utestänger och bidrar 
till över- och underordning (Martinsson & Reimer 2008, Bromseth & Darj 2010). Denna 
föreställning ingick i de flesta kurserna och kommenterades i uppskattande ordalag i 
många utvärderingar som något som bidragit till nya perspektiv – i huvudsak alltså ett 
normkritiskt sådant – och givit underlag för reflektion för den enskilde kursdeltagaren. 

En del har dessutom kopplat det normkritiska förhållningssättet till sitt arbete, det 
vill säga att det finns en brygga mellan reflekterandet och den egna undervisningen. 
Det som uppges som en viktig lärdom är till exempel ”Att lyfta fram och problematise-
ra normer samt min egen undervisning”, ”Att se på sin planering med kritiska ögon – 
att vara medveten om att det man gör håller ihop och bottnar i ett förhållningssätt som 
gör undervisningen tydlig” och ”Att reflektera över egna fördomar, syn på normer, hur 
jag tänker osv. Jag har lärt mig t ex massor om hur jag ska lägga upp min undervisning i 
framtiden”. Detta relaterar direkt till ett av kursens mål, nämligen att arbeta med rela-
tionen mellan teori och praktik. 

Ämnesintegrerat och ämnesövergripande arbetssätt
I kursen ingick att behandla ämnesövergripande och ämnesintegrerande arbetssätt 
rörande undervisning i sexualitet och samlevnad. Detta innehåll motiverades främst av 
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att sex- och samlevnad inte är ett eget skolämne. Däremot finns kunskapsområdet in-
skrivet i ett flertal kursplaner i de läroplaner som då gällde, och i ännu fler av de kurs-
planer som började gälla höstterminen 2011. Det bygger också på kunskap om att un-
dervisning och skolverksamhet som består i enstaka temadagar inte genererar vare sig 
någon särskilt djup kunskap eller bestående attitydförändringar (Zackari & Modig, 
2000). En annan aspekt som har betydelse är vetskapen om att en hel del av den sex- 
och samlevnadsundervisning som bedrivs i Sverige utförs av ett relativt sett litet antal 
”eldsjälar”. Detta resulterar bland annat i att inte ens elever som går på samma skola får 
sex- och samlevnadsundervisning av likvärdig kvalitet. Den är beroende av vilken lärare 
de råkar ha (Skolverket 2000, 2001).

Utifrån kursutvärderingarna visar det sig att det ämnesintegrerande perspektivet 
också sågs som en viktig lärdom. Det handlar både om kunskap om vad som faktiskt 
står i kursplanerna, att det ingår – eller kan ses som att det ingår beroende på hur sex- 
och samlevnad definieras – i flera skolämnen och om en uppfattning om att det är vik-
tigt och nödvändigt att samarbeta runt detta. Exempelvis skriver kursdeltagare att de 
lärt sig ”Att det [sexualitet och samlevnad]finns med i så mänga ämnens kursplaner”, 
”Hur viktigt det är att börja tidigt och fokusera på samtal och samarbete med andra 
ämnen” och ”Att samläsning är en nödvändighet för att utbildning i sex och sam ska bli 
komplett”.

Teori och fördjupad ämneskunskap
I utvärderingarna framkommer det att kursdeltagare menar att deras teoretiska kun-
nande ökat. Det handlar framför allt om teorier om kön, genus och sexualitet. Detta är 
inte överraskande eftersom dessa teorier fick stort utrymme i kursen både i litteratur, 
vid de fysiska träffarna och i examinationsuppgifterna. Detta framgår till exempel i föl-
jande svar: ”Att vi måste bli bättre på att definiera genuskonstruktioner, framförallt att 
skilja på det biologiska och det socialkonstruktivistiska perspektivet”.

Även det historiska perspektivet lyfts fram som en viktig lärdom, liksom perspek-
tivbredd överhuvudtaget, till exempel av de kursdeltagare som skriver ”Fått insyn i och 
förståelse för fler synsätt både kulturellt, historiskt, etniskt och biologiskt” och ”Att sex- 
och samlevnadsundervisningen är mer än bara undervisning i pubertet och fortplant-
ning”. Andra aspekter av kunskapsutveckling som lyfts fram handlar om kunskap i att 
söka kunskap. Det vill säga att man insett vikten av att följa forskning och att man lärt 
sig hur detta rent praktiskt kan gå till: ” Ny kunskap om var jag kan få aktuell informa-
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tion från. Även fått klart för mig vad som är viktigt att få med i undervisningen. Genus, 
sexualitet, jämställdhet några exempel som kommer att få plats i min undervisning.” 
eller mer kortfattat uttryckt hos en annan kursdeltagare ”Bra att få lära sig att granska 
litteraturen som finns inom området”.

Metodkunskap och utbyte med kollegor
De som deltagit i kursen sökte den själva. I ett fall deltog all personal på en skola men 
den absoluta majoriteten av kursdeltagare sökte alltså på eget initiativ och det var där-
med ingen fortbildning som de beordrats att gå. Detta förutsätter någon form av in-
tresse för kunskapsområdet. På kursen fanns de som arbetat mycket med sex- och sam-
levnadsundervisning och som var intresserade och motiverade att lära sig mer. Det 
fanns också de som blivit varse att kunskapsområdet i och med införandet av nya kurs-
planer innebar att de skulle bedriva sex- och samlevnadsundervisning framöver. Det 
fanns också de som inte undervisat mycket inom området, men som antingen själva var 
intresserade eller som ”värvats” av en intresserad kollega. För i stort sett samtliga kurs-
deltagare kan sägas att de var mycket intresserade av att få nya idéer om genomförande 
av sex- och samlevnadsundervisning. De olika lärosätena lade inte samma tyngd vid att 
konkret genomföra och visa metoder men eftersom didaktiska perspektiv ingick i kur-
sen så behandlades undervisningsmetoder på något sätt i alla kursomgångar. I slutupp-
giften, som såg ungefär likadan ut vid alla lärosäten, ingick att göra en planering av sex- 
och samlevnadsundervisning där en beskrivning av genomförandet var en del. Att detta 
var uppskattat och sågs som det viktigaste framgick dels i svaren under denna fråga, 
dels i svaren på frågan om hur kursen skulle kunna förändras. Där framkom nämligen 
önskemål om mer metodundervisning, vilket jag återkommer till. Kursdeltagarna skri-
ver att de uppskattat att få ”konkreta och bra undervisningstips”, ”nya idéer och upp-
slag på övningar” samt förslag på ”relevant material att använda i undervisningen”. Vik-
ten av att möta andra som arbetar med sex- och samlevnadsundervisning framhålls 
som värdefull, exempelvis i kommentarer som dessa: ”fått ventilera problematik i un-
dervisningen med andra”, ”möta andra som jobbar i praktiken” samt ”hur både andra 
skolor och personer som ej är lärare arbetar”. Att se hur villkoren och förutsättningar-
na skiljer sig mellan skolor och årskurser beskrivs också som värdefullt, liksom slu-
tuppgiftens utformning. 
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Övrigt
Bland de svar som inte passar in under någon av de ovanstående kategorierna åter-
finns framför allt kommenterar om att det viktigaste var att blir inspirerad -  ”mod och 
kraft, inspiration till fortsatt arbete” och ”fått inspiration till fortsatt undervisning” - 
samt kommentarer om att man önskat att skolledare skulle delta: ”att få med skolled-
ningen för fortbildning för personal”.

Förslag på förändringar av kursen
I kursutvärderingen fanns också en fråga som löd: Vilka konkreta förslag till föränd-
ringar av kursen skulle du vilja föreslå? De förslag på förändringar av kursen som kurs-
deltagarna ger har delats in i följande kategorier: mer metod, mer teori, färre uppgifter 
och mindre litteratur, praktiska och organisatoriska förändringar samt ökad yrkesan-
passning. 

De som önskar mer metodundervisning använder argument som handlar om att de 
vill ha praktisk nytta av utbildningen i sin undervisning vilket innebär att de vill ha tips 
på övningar de kan göra med sina elever. Det förekommer att detta ställs mot omfatt-
ningen av litteratur och undervisning i och om vetenskapliga teorier. Ett svar lyder ”Att 
minska på utrymmet för teorierna. Vetenskapsteorier har ännu inte givit mig något i 
mitt praktiska arbete.”

De som föreslår att kursförändringen borde innebära mer teori motiverar det bland 
annat med att detta är nytt för dem och att det behöver bearbetas mer eller att de öns-
kar ytterligare teoretiska perspektiv. Detta ställs i några fall mot diskussioner och erfa-
renhetsutbyte. En kursdeltagare skriver som förslag ”Fler ’matnyttiga’ föreläsningar och 
mindre ’surr’ från deltagare.” En annan ger följande förslag: 

Gå NOGA igenom grunderna om sexualitet som socialt konstruerad "föreställning" 
och förklara hur biologism och socialkonstruktivistiska ansatser kan leda till olika slut-
satser i konkreta arbetsplaner. HÖJ RIBBAN TEORETISKT - var inte rädd för att förklara 
att "sexualitet" och "identitet" används olika av olika aktörer. Exempelvis kan begrep-
pet "sexuellt script" kanske användas? Visa att den teoretiska ansatsen alltid har bety-
delse för målformuleringar och arbetsplaner. 

De svar som handlar om att såväl examinationsuppgifter som litteratur bör minskas 
motiverar det med att arbetsbelastningen blir för hög. Några menar att en kurs på 7,5 
högskolepoäng inte ska vara så omfattande som denna varit. Någon skriver att detta 
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handlar om information från kursgivaren: ”Innan kursen borde sökande få info om att 
en dag/vecka bör läggas till inläsning. Ingen lyckad kombination med 100 % jobb. Om-
fattande uppgifter.” Utan att konkretisera skriver en annan kort och koncist: ”En del av 
litteraturen kan strykas.”

De som önskar praktiska och organisatoriska förändringar skriver om hur träffarna 
ligger i tid, om hur tiden använts på träffarna och om de lärplattformar som använts. 
Vid de olika lärosätena används olika lärplattformar. Vilken som använts tycks dock inte 
haft någon större betydelse då missnöje med dem och önskemål om förändringar ut-
trycks i kursutvärderingar från flera orter. Någon skriver om innehållet: ” Jag önskar att 
det fanns en fortsättning på kursen, där man fick lära sig mer om allt!”

Kursen vände sig alltså till yrkesverksamma lärare i grund- och gymnasieskola samt 
till personal från elevhälsan. Detta som en bakgrund till de förslag på förändringar som 
har att göra med ökad yrkes- och verksamhetsanpassning. Till exempel ”Mer fokus på 
undervisning även i förskola till år 4.” och ”Att tänka på att det finns olika professioner 
inom skolans värld. Kursen har ibland varit mycket inriktad på lärarkompetens.”

Övriga synpunkter
Det fanns slutligen en fråga om någon ville tillägga något annat, som löd ” Har du något 
som du vill tillägga som inte framkommit i utvärderingen?” Här kom en hel del positiva 
omdömen om kursen som helhet och om enskilda lärare. Det kom också önskemål om 
någon form av fortsättning och önskemål om skolledningens delaktighet. Där föreslås 
det att rektorer borde delta i utbildningen eller att det borde finnas incitament för skol-
ledningen att låta fler ur personalen från respektive skola gå kursen. 

Diskussion
Hur svarar jag då på frågan om kursen varit nyttig genom att bidra till utveckling av sex- 
och samlevnadsundervisning? Ett svar på denna fråga kan vara att i och med konstate-
randet från Utbildningsdepartementet att fortbildning inom området behövdes och 
därmed initierades och kursen genomfördes, så har faktiskt en utveckling skett. Där 
finns i så fall en sorts nytta.

Svaren på frågan om det viktigaste de lärt sig, i relation till de studier som visar att 
lärares ämnesdjup och perspektivrikedom gynnar lärande, kan förstås så att den 
mängd av svar som handlar om att det egna tänkandet, självreflektion och distansering 
ökat innebär en samhällelig nytta (Hattie 2009). Detta styrks av Karlsson Vestmans 
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(2011) syn på nytta som presenterats ovan. Han skriver dessutom att genom att identi-
fiera och ges möjlighet att hantera problem är en form av nytta. Men vi vet fortfarande 
inget om hur den kunskap kursdeltagarna uppger att de förvärvat kommer eleverna till 
godo. Då hamnar vi i frågan om för vem kursen varit nyttig – läraren eller eleverna? 
Detta en inte helt enkel fråga. Studier visar att fortbildning av lärare inte nödvändigtvis 
bidrar till skolutveckling. Pär Larsson och Jan Löwstedt (2010) visar att om enskilda 
lärare går fortbildningskurser och detta inte ingår i någon plan för skolan så kan ingen 
direkt nytta ses för skolans del. Detta talar dock inte emot att den enskilda läraren kan 
uppleva sig stärkt kunskapsmässigt, mer motiverad och inspirerad. Om så är fallet bor-
de detta gagna eleverna och därmed vara nyttigt för dem. Vikten av den enskilde lära-
rens kompetens för elevens lärande är känd och lyfts bland annat fram i en metaanalys 
av Hattie (2009). Här kan den enskilda skolan dock hamna i den situation som beskrivs 
i Nationella kvalitetsgranskningen, nämligen att en enskilde läraren utvecklar sin kom-
petens och blir en så kallad eldsjäl. En eldsjäl är i det här sammanhanget en lärare som 
driver och genomför undervisning av god kvalitet men som inte har kollegor med vare 
sig samma kompetens eller entusiasm.   Risken är då att undervisningen inte är likvär-
dig ens på en och samma skola. Men samtidigt måste det väl vara bättre att åtminstone 
några elever på en skola får en undervisning i sexualitet och samlevnad av god kvalitet 
jämfört med om ingen får det? Eller ska alla ha det lika dåligt – är den likvärdigheten 
eftersträvansvärd? Naturligtvis inte! Här ser jag rektors kunskap och kompetens inom 
kunskapsområdet som central och avgörande. Om rektor ser eldsjälens kompetens 
och tar tillvara den genom att till exempel delegera ansvaret för sex- och samlevnads-
undervisningen på en skola till den läraren och samtidigt tillför resurser, till exempel i 
form av tid i tjänstgöringen, kan en hel skola gynnas av en enskilds lärares ökade kom-
petens.

Önskan om mer tips, idéer och metoder känner jag igen från såväl de lärarutbild-
ningskurser som från de högskolepedagogiska kurser jag undervisat på. Denna önskan 
är inte helt enkel att hantera. Självklart behöver lärare en arsenal av undervisningsme-
toder för att kunna genomföra undervisning av god kvalitet. Samtidigt finns ett pro-
blem med att ge fortbildningskurser som enbart handlar om metoder, särskilt inom 
områden där den teoretiska kunskapen är grund. Risken är att metodvalen inte blir 
genomtänkta, inte relaterar till undervisningens mål och i värsta fall att de blir rent 
kontraproduktiva; till exempel förstärker fördomar istället för att utmana dem ( Wester 
2009). Men om en fortbildningskurs är teoretisk på ett sätt som inte upplevs relevant 
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för den yrkesverksamhet kursdeltagarna hör hemma i blir syftet också förfelat. Det 
framgår också i utvärderingarna att det finns kursdeltagare som velat ha mer undervis-
ning i teori, i vissa fall också mindre erfarenhetsutbyte, i kursen. Det finns alltså inget 
enkelt svar på hur balansen mellan teori och metod ska se ut för att maximera nyttan 
med en fortbildningskurs. Värt att notera är dock att majoriteten av kursdeltagarna är 
nöjda med såväl de teoretiska som de metodinriktade delarna. 

Fortbildning är nyttig
Jag menar att jag visat att det är nyttigt för såväl den enskilde läraren som för skolan 
och därmed samhället att fortbilda lärare. Det underlättas dock i mycket hög grad av 
att den fortbildning/kurs som erbjuds bygger på såväl vetenskap som beprövad erfa-
renhet. Det gjorde kursen Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Därför var den 
nyttig. Jag menar också att liknande granskningar som denna kan och bör göras på 
högskolepedagogiska kurser för att studera och utvärdera nyttan med dem.
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