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Sammanfattning 

År 2011 infördes sex och samlevnadsundervisning för första gången i läroplanen för 

gymnasiet i ämnet naturkunskap. Syftet med den här C-uppsatsen var att undersöka 

hur lärare i en liten svensk kommun upplever att det är att undervisa i sex och 

samlevnad efter införandet av GY11. Vilka delar tyckte lärarna var viktigast och varför 

tyckte de det, hur planerade lärarna undervisningen för att nå förväntat resultat och 

upplever de att de lyckas, vilka utmaningar och hinder upplever lärarna med det 

valda undervisningssättet och vilken metod ansåg de var den optimala 

undervisningsmetoden? För att svara på dessa frågeställningar intervjuades tre 

lärare. Lärarna berättade att de viktigaste delarna under momentet sex och 

samlevnad var etnologi, fysiologi och normkritik. Detta för att få eleverna till att bli 

mer toleranta mot dem själva och mot andra. Lärarna upplevde att det fanns flera 

utmaningar under sex och samlevnadsundervisningen bland annat att skapa en bra 

en gruppdynamik, tolka otydliga styrdokument och en begränsad ekonomisk budget. 

Vidare ansåg lärarna att de nådde deras egna mål med undervisningen, men att 

ämnesöverskridande undervisning skulle förbättra sex och 

samlevnadsundervisningen ytterligare. Orsaken till denna åsikt är att 

naturkunskapslärarna upplever att lärare i andra ämnen besitter annan, i 

sammanhanget viktig, kompetens. Detta är i linje med flera studier från Skolverket. 

 

Nyckelord: Naturkunskap, sex och samlevnadsundervisning, lärares reflektioner 
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1 Inledning  
Sexualupplysningen har funnits en relativt lång tid i Sverige, med syfte att förebygga 

problem i samhället (Skolverket, 2005 s. 25-33). Från att sexualitet enbart sågs vara 

kopplat till reproduktion övergick det med tiden till att ses som en källa till glädje och 

lycka i gemenskap med en annan människa och därför vara integrerad i 

människornas liv (Skolverket, 2000:180). I den grunden ligger undervisningen i 

sexualkunskap och samlevnad idag och den omfattar ämnen som sexualitet, normer, 

jämställdhet, identitet och ämnen som liknar dessa (Skolverket, 2013 s. 9). Sedan 

införandet av GY 11 finns sex och samlevnadsämnet inskrivet i ett flertal ämnens 

ämnesplaner. I ämnesplanen för naturkunskap finns det skrivet som ett centralt 

innehåll att kursen ska behandla olika aspekter på mänskliga rättigheter och 

jämställdhet och naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring 

normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa 

(Skolverket, 2015 s. 3 ). Som blivande naturkunskapslärare är jag därför intresserad 

av vilka åsikter naturkunskapslärare har kring undervisningen i sex och samlevnad. 

Vad väljer lärarna att fokusera på och vilka orsaker finns det till dessa val? Vad krävs 

för att nå de resultat lärarna eftersträvar och vilka utmaningar stöter de på under sin 

undervisning? 
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2 Bakgrund 

2.1 Historisk överblick 
Sexualupplysningen har funnits en relativt lång tid i Sverige. Motivet till att bedriva 

sex och samlevnadsundervisning har varierat under decennierna, men kan 

sammanfattas med att det infördes för att förebygga problem i samhället. Problem 

som t.ex. förhindra sjukdom, ofrivilliga graviditeter, kränkande användning av 

könsord, hedersrelaterat våld och sexuella kränkningar (Skolverket, 2005 s. 15). 

Under slutet av 1800-talet kom flera krav på en mer modern sexualupplysning. Syftet 

till att det svenska folket behövde upplysas skiftade från att begränsa barnafödandet 

(Rörseth, 2010 s. 9) till att skydda kvinnorna från veneriska sjukdomar och oönskade 

graviditeter (Sundström, 2004). Under 1920 talet sker en förändring i attityden till 

sexualitet där sexualitet inte enbart sågs som en reproduktiv aktivitet utan också som 

en aktivitet för njutning. Detta ledde till att sexualitet och samlevnadsfrågor ansågs 

kunna kopplas till problem som könssjukdomar som kunde förhindras med 

upplysning. Detta ledde till en handbok som gavs ut 1925 i hygien och sexualfrågor. 

Dock skulle det dröja ända fram till 1955 då det blev det ett obligatoriskt skolämne 

(Skolverket, 2013 s. 9). 

 

Undervisningen från 1950-talet var moraliserande och tryckte på avhållsamhet och 

med tiden blev denna syn omodern. På 1970 kom därför en ny anvisning för 

sexualkunskap och samlevnadsundervisning, riktad till alla skolåldrar, där fokus låg 

på att vara värdeneutral i frågan om föräktenskapliga förbindelser. Sexualitet skulle 

ses som en källa till glädje och lycka i gemenskap med en annan människa och ansågs 

vara integrerad i människornas liv (Skolverket, 2000:180). En tanke som fortfarande 

består idag där undervisning i sexualkunskap och samlevnad, som sedan 1977, 

omfattar ämnen som sexualitet, normer, jämställdhet, identitet och ämnen som 

liknar dessa (Skolverket, 2013 s. 10). 
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2.2 Forskningsöversikt 
I dagsläget finns det inte så mycket ny forskning kring hur sex och 

samlevnadsundervisningen ser ut. De publikationer som finns fokuserar på hur 

elever upplever undervisningen. Ett par exempel på sådana studier är Fanny 

Ambjörnssons med I en klass för sig som kom 2008 och Maria Bäckmans med Kön 

och känsla som kom 2003. Dessa är de två största studierna som gjorts inom 

området.  

 

I Ambjörnssons avhandling I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland 

gymnasietjejer från 2003 studerade hon attityder till sex och samlevnad bland tjejer i 

gymnasiet. Studien belyser flera aspekter av arbete med sex och samlevnad i 

gymnasiet, men hennes forskning handlar i första hand om tjejernas attityder till sig 

själv och till sin sexualitet, kopplat till det samhälle tjejerna lever i. Hur lärarna 

arbetar med undervisningen i dessa ämnen berörs därför inte i hennes studie. Det 

hennes studie visar är att tjejerna skapar den största delen av sin sexuella identitet i 

relation till andra tjejer i större grad än i relation till killarna. Det betyder att grunden 

för tjejernas identitet styrs av att vara mer eller mindre feminin i förhållande till 

andra tjejer. Ambjörnsson understryker vikten av att vara sig själv och att ha god 

självkänsla inte nödvändigtvis gynnas då viljan att vara normal enligt de normer som 

råder i den egna gruppen kan vara större.  

 

Ambjörnsson belyser att frågor kring klass och etnicitet inte kan frikopplas från sex 

och samlevnad och därför kan inte undervisning inom sex och samlevnad fungera 

isolerad från andra frågor som också berör identitet och tillhörighet. Den sexuella 

tillhörigheten formas av elevens sociala tillhörighet. Studien visar att olika 

sociodemografiska grupper upplever undervisningen olika, vilket lärare måste ta i 

beaktande i sex och samlevnadsundervisningen.  

 

I Maria Bäckmans avhandling Kön och känsla: Samlevnadsundervisning och 

ungdomars tankar om sexualitet från 2003 får undervisningen större fokus. 

Bäckmans observationer utgår från sexualundervisningen, men tonvikten ligger inte i 

pedagogiken och lärarnas ambitioner med undervisningen. Hon tittar inte heller på 

hur undervisningen svarar mot Skolverkets direktiv, utan hennes fokus ligger på hur 

ungdomarna pratar om och tänker kring de frågor som dyker upp inom 
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sexualundervisningen. Det Bäckman hittar som aktuellt i undervisningen var 

homosexualitet, resonemang kring olika slags fördomar, kärlek, ideal, stereotypa 

bilder av män och kvinnor, onani, pornografi och lustens roll i våra liv och våra sexliv.  

 

Bäckman fann att ordet normal var mycket värdeladdat hos eleverna. De ville inte 

utpeka något som onormalt då det kunde uppfattas som synonymt med att det var fel 

eller oacceptabelt. Det kan analyseras som att det fanns en stor dragningskraft hos 

det normativa beteendet. Så stor att den egna personligheten måste passa in i 

kategorin för vad som är normalt. Bäckman återkommer i sina slutsatser upprepade 

gånger till liknande tankar mellan det acceptabla och det oacceptabla, mellan 

tillhörande och utanförskap. Tjejerna i studien delar in sig i horor eller madonnor, 

men samtidigt säger de att den verkliga kvinnans position finns mitt emellan dessa 

två stereotyper. På samma sätt betonas skillnaderna mellan killar och tjejer samtidigt 

som eleverna kan se likheterna mellan könen och att könsidentiteten inte är fast. Den 

främsta slutsatsen blir att elevernas förhållningssätt till sexualundervisningen är full 

av paradoxer och motsägelser. Med Bäckmans slutsatser i åtanke förstår vi att det är 

en komplex verklighet där lärare förväntas utföra sexualundervisningen. Eleverna 

har ofta oklara åsikter och är inte vana att prata om dessa ämnen på ett seriöst sätt. 

 

Även om det inte finns omfattande ny forskning i ämnet så finns det andra dokument 

som kan ge oss upplysningar om sex och samlevnadsundervisningen t.ex. 

utredningar med olika huvudmän. 

2.3 Utredningar och kvalitetsgranskningar under 1900-talets senare del 
Den obligatoriska undervisningen i sexualkunskap infördes som tidigare nämnt 1955 

och en handledning gavs ut 1956 för att vara stöd i undervisningen. Denna 

handledning utsattes ganska snart för hård kritik och 1964 tillsattes en utredning 

som kallades USSU, utredning rörande sexual- och samlevnadsfrågor i 

undervisnings- och upplysningsarbetet. Denna utredning blev grunden till 

skolöverstyrelsens nya handledning med namnet Samlevnadsundervisning vilken 

publicerades år 1977 (Centerwall, 1995 s. 7; Motion 1975/76:492, Skolverket, 

1999:208). Denna användes fram till mitten på 1990 talet tills den blev utbytt 1997. I 

och med den nya handledningen ändrades inriktningen och lärmomentet fick namnet 

sex och samlevnad. Syftet med ändringen var att inkludera värderingsfrågor kring en 

relation i undervisningen. Sexualundervisningen skulle grunda sig i gemensamma 
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värden som tolerans, samverkan och likaberättigande. Dessa värden skulle i sin tur 

stärka demokratin (Motion 1997/98: Ub277; Skolverket, 1999:208). 

 

Skolverket genomförde en nationell kvalitetsgranskning 1999 för att se över det 

övergripande kunskapsområdet sex och samlevnad. I studien granskade 13 

utbildningsinspektörer hur 80 skolor arbetade med sex och samlevnad. Det resultat 

som kom fram var att utbildningen varierade mellan skolor men också inom 

skolorna. Alltså drogs slutsatsen att eleverna hade väldigt varierande möjligheter till 

att tillägna sig kunskap inom sex och samlevnad och det var ett problem i 

likvärdighetssynpunkt. Det framkom också att styrdokumentet d.v.s. 1994 års 

läroplaner var för otydliga för att ge läraren ledning och tyngdpunkten på rektorns 

ansvar var för stort. Inspektorerna önskade en tydligare målformulering för 

ämnesområdet sex och samlevnad för att skolorna skulle avsätta tid och resurser till 

utveckling (Skolverket, 1999:208). 

 

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) genomförde en undersökning 

2005 där syftet var att undersöka hur skolplanerna behandlade sex och samlevnad. 

Detta ansågs vara viktigt då styrdokument, så som Lpf 94 enbart konstaterade att det 

var under rektorns ansvar att ämnet skulle beröras men innehöll inte några riktlinjer 

för undervisningen. Undersökningen av skolplaner kunde därför ge en bild av hur 

synen på sex och samlevnadsundervisning såg ut ute på skolorna. I denna 

undersökning undersöktes 269 skolors skolplansinnehåll med fokus på 

diskriminering, sexuell läggning, könsidentitet, jämställdhet och etnicitet. Studien 

visade att skolplanerna vilade på styrdokumenten och skollagen, men att endast 14 av 

269studerade skolplaner nämnde sexualitet/sexuell läggning/homofobi eller tog upp 

sexualundervisning eller sex och samlevnad (Oscarsson, 2005). 

 

2.4 Utbildning i sex och samlevnadsundervisning för lärare 
En sammanställning av hur lärarutbildningen undervisar i sex och 

samlevnadsundervisning gjordes av RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) 

2004. I denna rapport visades att 12 av 23 högskolorna erbjöd kurser som rör sex och 

samlevnadsfrågor på lärarutbildningarna på Sveriges lärosäten. De var oftast valbara 

kurser och motsvarade heltidsstudier på 2-10 veckor. Innehållet i kurserna varierade 

och var ofta vinklat mot antingen problemfrågor som tonårsgraviditet, sexuella 
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trakasserier eller elever med avvikande sexuell läggning. I vissa fall försökte kurserna 

väcka frågor och skapa en medvetenhet om vad som styr ungdomarnas värld vad 

gäller attityder kring vad som är tillåtet/otillåtet och sexuella normer. RFSU fastslog 

att det var få av de nyutbildade lärarna som fick kompetens i sex och 

samlevnadsundervisning 2004.  

 

2008 kom ett regeringsbeslut på att lärare ska få fortbildning i sex och 

samlevnadsundervisning. I regeringsbeslutet 1:2 2008-06-12 U2006/9049/S stod 

det så här: 

 

Fortbildningen ska bland annat ge lärare och annan personal verktyg för att kunna 

uppmuntra dialog och etisk reflektion mellan elever kring frågor som rör sex och samlevnad, 

både i skolan och i hemmet. I fortbildningen bör också tas upp hur personalen utifrån ett 

värdegrundsperspektiv konkret kan arbeta med t.ex. frågor kring aborter, oönskade 

graviditeter, sexuellt överförbara sjukdomar, könsroller, könsidentitet och sexuell läggning. 
(Regeringsbeslut 2008 s. 2) 

 

Jag har inte hittat någon uppföljning på detta beslut.  

 

2.5 Skrifter till för läraren om sex och samlevnadsundervisning 
Efter 1977 års handledning i sexualundervisning har ingen ny regelrätt handledning 

gjorts. 1995 kom dock skriften Kärlek känns! förstår du som på något sätt skulle 

komplettera styrdokumenten. Författaren Eric Centervall, som även arbetade som 

sexualupplysare för RFSU, ansåg att skriften skulle användas som referensmaterial 

och inte var någon handledning. Han ville att skriften skulle ge lärarna en inblick i 

elevernas värld och deras tankar. Kärlek känns, förstår du? ger råd för hur 

undervisningen kan bedrivas för att hållas personlig, men inte pinsam och den 

innehåller även statistik och forskning som lärarna skulle ha nytta av (Centervall, 

2005 s. 7). 

 

Myndigheten för skolutveckling gav 2005 ut skriften Hela livet: 50 år med sex och 

samlevnadsundervisning, på uppdrag från Skolverket, i ungefär samma syfte som 

Kärlek känns! förstår du, men den var annorlunda utformad. I denna skrift har flera 

olika författare skrivit olika delar som fokuserar på hur man kan utforma 

undervisningen och inte så mycket på vad undervisningen ska handla om. I skriften 
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uttrycks också att det fanns en otydlighet i då rådande styrdokument i hur sex och 

samlevnadsämnet ska behandlas och en förhoppning om att det ska bli bättre i 

kommande styrdokument (Skolverket, 2005 s.5-8).  

 

2.6 Sex och samlevnad i styrdokumenten 
Idag integreras undervisningen om sexualitet, normer, jämställdhet, identitet och 

ämnen som liknar dessa i flera olika ämnen. I styrdokumenten för gymnasiet är 

ämnet sex och samlevnad inskrivet i ämnesplanerna för historia 1a1, 1b, 

religionskunskap 1, biologi 2 och naturkunskap 1a1, 1b (Skolverket, 2016). I 

ämnesplanen för naturkunskap 1a under rubriken centralt innehåll står det kursen 

ska behandla:  

 

• 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, 2015 s.3 ). 

 

Det är en förändring från Lpf 94 (Lpf, 1994) där sex och samlevnad inte finns med i 

de olika kursplanerna utan endast nämns under rubriken rektors ansvar att: 

 

• skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska bidra, 

samordnas så att de utgör en helhet för eleven, och 

• eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, trafikfrågor 

samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger..,  

(Lpf 94 s. 17) 

 

2.7 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Sverige har en lång historia av sexualundervisning, men syftet har förändrats från 

införandet på 1950 talet. Sedan dess har delen samlevnad lagts till som fokuserar mer 

på normer och värderingar. 1999 gjordes en nationell kvalitetsgranskning som visade 

att det fanns en skillnad mellan skolornas sex och samlevnadsundervisning. Det 

framkom att 1994 års läroplan var otydlig och rektorns ansvar för stort. RFSL visade 

att endast 14 av 269 skolor i deras undersökning hade en skolplan som tog upp 

sexualitet och sexuell läggning. I en annan studie från RFSL från 2004 visade att få 
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nyutbildade lärare har kompetens till att undervisa i sex och samlevnad. 2008 kom 

ett regeringsbeslut att lärare skulle få en fortbildning i sex och 

samlevnadsundervisning. Hur det beslutet verkställts och mottagits finns det idag 

inga nedskrivna studier att finna. De få studier som gjorts om sex och 

samlevnadsundervisning utspelar sig på högstadiet och de två största inriktar sig på 

ett elevperspektiv och inte på ett lärarperspektiv.  
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3 Problemformulering och frågeställningar  
 

Uppföljningar av hur gymnasielärare upplever sex och samlevnadsundervisningen 

efter införandet i ämnesplanen för naturkunskap 1 i GY11 saknas. Syftet med min 

undersökning var därför att undersöka naturkunskapslärarnas åsikter och tankar 

kring sex och samlevnadsundervisningen. Detta utmynnade i dessa frågeställningar: 

 
• Vilka delar av sex och samlevnadsundervisningen anser lärarna vara viktiga att 

ta upp? 
 

•  Vad vill de åstadkomma genom att behandla dessa delar? 
 

• Upplever lärarna att de når eftersträvat resultat av undervisningen och hur går 
de i så fall till väga?  
 

• Vilka utmaningar och hinder beskriver lärarna med det valda 
tillvägagångssättet för undervisning?  
 

• Hur skiljer sig lärarnas nuvarande undervisningsmetod från vad de anser vara 
den optimala? 

  



	  
	  

10 

4 Metod  
 

4.1 Intervjuer 
Jag har valt att genomföra kvalitativa intervjuer för att få svar på mina 

frågeställningar. Syftet med min studie är att svara på frågor kring lärares syn på 

undervisningen inom sex och samlevnad och hur de upplever undervisningen. För att 

kunna besvara min frågeställning krävs det att jag förstår lärarnas sätt att resonera 

och agera eller hittar varierande handlingsmönster. Därför valde jag en kvalitativ 

studie som undersöker just detta och valde bort en kvantitativ studie som mäter 

frekvenser.  

 

För att försöka förstå hur de intervjuade lärarna känner och tänker, resonerar och 

reagerar, vad de har för erfarenheter och hur deras föreställningsvärld ser ut, passar 

en kvalitativ studie bättre då det finns utrymme för mer ingående svar (Trost, 1997 s. 

14). 

 

Intervjuerna hade formen av en semistrukturerad intervju med ett antal öppna frågor 

som gjorde att intervjupersonen hade stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. 

På så sätt blev intervjuprocessen flexibel. För mig som intervjuare var det möjligt att 

välja i vilken ordning frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1) ställdes. Detta kunde 

underlätta, då motivet med intervjun var att intervjupersonen fritt berättade om vad 

denna tyckte var viktigt (Bryman, 2009 s.305). Intervjuerna skedde på lärarnas 

arbetsplats och var i genomsnitt 45 minuter långa. Intervjuerna var anonyma och 

spelades in för att kunna transkriberas. 

4.2 Urval  
Jag valde att utföra studien på den skolan jag var placerad på praktik, av 

bekvämlighetsskäl. Valet av intervjupersoner skedde genom att välja de 

naturkunskapslärare som undervisar i kursen Naturkunskap 1a på en gymnasieskola i 

en mindre kommun i Norrland. Tre naturkunskapslärare deltog i studien. 

4.3 Etiska överväganden 
Det finns fyra huvudkrav bland Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(2014). För att möta dessa informerades alla respondenter muntligen, innan 
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intervjuerna genomfördes, om studiens syfte och att alla intervjudata skulle 

anonymiseras genom att fingera namn och arbetsplats. Alla respondenter gav sitt 

samtycke muntligen innan intervjustart. Därför bör alla de krav som Vetenskapsrådet 

ställer vara uppfyllda för denna studie. 

 

4.4 Transkription 
En intervju bör transkriberas utifrån syftet med studien (Norrby, 2014). I denna 

studie, där syftet är att undersöka lärarnas åsikter och upplevda arbetssätt, behöver 

transkriptionen visa vad de säger och inte på vilket sätt det sägs. Därför har jag valt 

att göra en grov transkription som följer skriftspråkskonventionen. I och med det har 

jag fokuserat på innehållet och använt ett tillrättalagt talspråk för läsbarheten. De tre 

lärarna anonymiserades genom att få nya namn, alla på N som i naturkunskap; Nina, 

Nora och Nils. En kort beskrivning av vardera läraren finns i tabell 1. 

 

Tabell 1.  

Nora Nora tog sin lärarexamen 1987 då hon omskolade sig till lärare från att ha jobbat som 

biolog. Som naturkunskapslärare hon jobbat sedan 1997 och hon har undervisat i sex 

och samlevnad sedan 2013. Nora har gått en fortbildning på 7,5 hp i hur man 

undervisar i sex och samlevnad. 

Nils Nils har jobbat som lärare sedan 1995, först i högstadiet och sedan på gymnasiet. Han 

tog ut sin examen 2013 då en kurs släpat efter. Under sin lärarutbildning under 1990 

talet läste de om hur man undervisar i sex och samlevnad på högstadienivå. Nils har 

undervisat i sex och samlevnad sedan 2013. 

Nina Nina är utbildad miljöinspektör, läste till i två och ett halvt år till lärare och tog min 

examen 2002. Sedan 2002 har hon jobbat som naturkunskapslärare Nina har 

undervisat i sex och samlevnad sedan 2013. 

 

4.4.1 Kategoriseringar 
För att kunna analysera mina resultat från intervjuerna har jag valt att kategorisera 

innehållet efter olika teman. Dessa teman är kopplade till min bakgrund och mina 

frågeställningar och används för att dela upp mitt material på ett sätt som underlättar 

analysen. De olika teman jag har valt att kategorisera mina intervjuer i är 

sammanställda i tabell 2. 
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Viktiga delar för momentet 
Denna kategoris syfte är att besvara frågeställningen som handlar om vilka delar 

lärarna anser vara viktiga att ta upp under sex och samlevnadsundervisningen. Detta 

kan handla om fördelningen av olika delar av momentet, eller hur man förhåller sig 

till faktainlärning jämfört med normkritik till exempel. Det vill säga vilka delar av det 

centrala innehållet (GY11, 2011) som lärarna väljer att lyfta fram. 

 

Målsättning  
Denna kategori är kopplad till frågeställningen om vad lärarna vill åstadkomma 

genom att ta upp ett visst innehåll under momentet. Detta kan handla om vad lärarna 

vill att eleverna ska ha fått med sig efter kursen. Kategoriseringen ämnar också 

identifiera om målsättningen är förenlig med Skolverkets mål (Skolverket, 2015). 

 

Undervisningsupplägg 
Denna kategori är kopplad till frågeställningen på hur lärarna går tillväga för att nå 

det eftersträvade resultatet av undervisningen. Detta kan handla om vilka 

undervisningsmetoder lärarna väljer att använda och varför de väljer just dessa 

(Bäckman, 2003).  

 

Utmaningar 
Under den här kategorin har jag försökt identifiera vilka utmaningar och hinder 

lärarna upplever att de stöter på under momentet och om det är vanligt att stöta på 

dessa. Detta kan vara utmaningar i klassrumsklimatet, yttre förutsättningar och 

tillräcklig kompetens i ämnet (Skolverket, 2005). 

 

Optimalt tillvägagångsätt 
Denna kategoris syfte är att besvara frågeställningen ifall det skiljer sig mellan 

lärarnas nuvarande undervisningsmetod från den de anser vara den optimala 

undervisningsmetoden (Skolverket, 2005). Applicerades t.ex. om lärarna beskrev hur 

någon speciell del av undervisningen skulle ha kunnat genomföras på ett annorlunda 

sätt om förutsättningarna för undervisningen hade varit annorlunda.  
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Måluppfyllelse 
Syftet med kategorin är att svara på frågeställningen på hur lärarna upplever att de 

når det eftersträvade resultatet av undervisningen. Kategoriseringen applicerades 

t.ex. om lärarna nämnde någonting om vilken förändring de sett hos eleverna i slutet 

av kursen. T.ex. om deras synsätt har breddats. (Bäckman 2003)  

 

4.4.7 Exempel på tillämpning av kategorier 
Ett av mina transskript från Nils intervju är så här: 

 

Ja jag vill åstadkomma ett... ett förstående jag att eleverna ska bli förstående eh och 

förlåtande och reflekterande och dom ska också förstå vad som är vetenskap vad som är 

naturvetenskap och vad som inte är det.  

 

Detta har jag valt att tolka som att Nils beskriver en målsättning för vad eleverna ska 

läras sig genom hans undervisning och därför har denna del av transkriptionen 

hamnat under kategorin Målsättningar. 
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Tabell 2: Kategoriseringar av intervjusvar och vilka frågeställningar de besvarar. 

Kategori Frågeställning 

 

 

Vilka delar av sex och 

samlevnadsundervisnin

gen anser lärarna vara 

viktiga att ta upp och 

vad vill de åstadkomma 

genom att behandla 

dessa delar? 

Hur går lärarna 

tillväga för att nå det 

eftersträvade 

resultatet av 

undervisningen? 

Vilka utmaningar och 

hinder beskriver 

lärarna med det valda 

tillvägagångssättet för 

undervisning? 

Upplever lärarna att 

de når eftersträvat 

resultat av 

undervisningen?  

Hur skiljer sig lärarnas 

nuvarande 

undervisningsmetod 

från vad de anser vara 

den optimala? 

Viktiga delar för momentet X     

Målsättning X   X  

Undervisningsupplägg  X    

Utmaningar   X X X 

Optimalt tillväga gångsätt     X 

Måluppfyllelse    X  



 

 

5 Resultat och analys 
 

5.1 De delar av sex och samlevnadsundervisningen som lärarna anser 
vara viktiga och vad de vill åstadkomma genom att behandla dessa delar. 
Alla intervjuade lärare berättade att de ansåg att det fanns två viktiga huvuddelar att 

ta upp under momentet, den naturvetenskapliga delen innehållande fysiologi och 

etologi samt en normkritisk del. Nils uttrycker detta i exempel 1: 

 

[Exempel 1] 

 

Ehhhh… Ja jag tycker egentligen dom vetenskapliga aspekterna på sex … och frågor kring 

detta och normkritik. Det är ungefär detta. Det är så jag ser det. 

 

Nina anser i exempel 2 att eleverna har ganska bra koll på hur sin egen anatomi 

fungerar, men inte det motsatta könet. Därför väljer hon att ta upp grundläggande 

anatomi igen. 

 

[Exempel 2] 

 

[…] De tror att de kan, de kan sitt egna ganska bra men inte det andra könets. Därför behöver 

de höra det igen. 

 

Det lärarna vill åstadkomma genom att ta upp fysiologi, etologi och normkritik är att 

få eleverna att kunna skilja på vad som är vetenskap och vad som inte är det. 

Dessutom vill lärarna att eleverna ska bli mer toleranta gentemot sig själva och 

andra. I exempel 3 uttrycker Nora det: 

 

[Exempel 3] 

[…] jag kräver ju aldrig att de ska ändra sig själva eller så, utan att de accepterar omvärlden på 

ett annat sätt. Sen kan de tycka var de vill, men man måste acceptera att alla inte är likadana. 

Sen kan man få den synen att vi är alla olika och det är helt okej. Då har man kommit väldigt 

långt […] 
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Genom att arbeta vetenskapligt tror lärarna att de ger en ökad förståelse för att djurs 

och människors beteenden är komplexa. Nils uttrycker detta på följande sätt i 

exempel 4: 

 

[Exempel 4] 

Ja jaha ja jag skulle säga att om man har en förståelse för att sex inom biologin är väldigt 

komplex om man ser till att det fyller lite olika funktioner men om man fattar att det är 

komplext tror jag att det är en större sannolikhet att man fattar att ens egen sexualitet är 

komplex och att människan som organism är komplex. 

 

Sammanfattat tycker lärarna att fysiologi, etologi och normkritik är de viktigaste 

områdena att ta upp under momentet sex och samlevnad (se exempel 1). Genom att 

ta upp dessa delar vill lärarna få eleverna att bli mer toleranta gentemot mot sig 

själva och andra (se exempel 3) och att de får en ökad förståelse för att djurs och 

människors beteenden är komplexa (se exempel 4). 

5.2 Lärarnas tillvägagångssätt för att nå det eftersträvade resultatet av 
undervisningen 
De tre lärarna uttryckte sig på olika sätt om hur de når de eftersträvade resultaten på 

undervisningen. I exempel 5 beskriver Nils att han framförallt undervisar i 

naturkunskap och håller de naturvetenskapliga aspekterna strikt naturvetenskapligt. 

Normkritiken låter han ligga som ett raster över hela undervisningen. 

 

[Exempel 5] 

Om vi ser till naturvetenskapen eh är väl att den och det är ju främst det jag undervisar 

om. Normkritiken är mer ett raster på hela undervisningen, men när jag undervisar om 

de naturvetenskapliga aspekterna håller jag, jag håller det strikt naturvetenskaplig 

 

Nina beskriver i exempel 6 att anatomidelen är en vanlig undervisning med ren 

faktakunskap, men att i den normkritiska delen fokuserar hon på samtal och 

diskussioner med den underliggande tanken att alla elever ska få möjligheten att 

testa och uttrycka sina och ta del av andras åsikter. 

 

[Exempel 6] 

Anatomin det är egentligen en vanlig undervisning. Det är ren fakta och inte svårt, men 

en grund som eleverna behöver förstå. Genom att förstå detta kan de förstå sex och 
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samlevnads diskussioner bättre. Naturvetenskapligt är det inte konstigt med sex och 

samlevnad, utan bara som det är. Diskussions- och samtalsdelen är tanken att bakom 

att alla ska ha möjlighet att få testa sina och andras åsikter 

 

Nora berättar i exempel 7 att hon vill visa med exempel från naturen att inget är svart 

och vitt och på sätt ge en förståelse för att alla människor är olika. 

 

[Exempel 7] 

[…] Och jag visar nog på hur den biologiska världen ser ut att det inte finns något svart 

eller vitt. Vi, jag brukar visa med en linje att vi alla finns på den inte bara i den ena eller 

andra änden utan någonstans på den. Ingen är lik en annan […] 

 

Sammanfattat uttrycker Nils att han håller undervisningen strikt naturvetenskaplig 

med normkritiken som ett övergripande raster (se exempel 5). Nina berättar (se 

exempel 6) att anatomidelen är vanlig lärarledd förmedling av fakta och att 

förmedlingen av normkritik grundar sig på samtal och diskussioner där alla elever 

ska ha möjligheten att testa sina och andras åsikter. Nora bygger sin undervisning på 

exempel från biologin som visar på att inget är svart eller vitt, vilket ska ge en 

förståelse för att alla människor är olika (se exempel 7). 

 

5.3 Upplevda utmaningar med det valda tillvägagångsättet  
 
Alla lärarna uttrycker att det finns en utmaning i att få en grupp som både känner 
varandra och känner sig trygg med varandra och läraren. I exempel 8 uttrycker Nils 
detta på följande sätt: 
 

[Exempel 8] 

[…] Ja men asså det är en klar med en grupp som känner varann och dessutom enklare 

om man känner den själv ganska bra. Så är det ju. Men framför allt att de känner 

varann. Jag har ju haft blandgrupper från tre olika till och med fyra olika klasser som 

aldrig har sett varandra när de ska ha naturkunskap. Då är det ju, då kan det gå lite 

trögt. 

 

Alla lärarna uttrycker också att de gärna skulle vilja jobba ämnesöverskridande, men 

att det schematekniskt är svårt att få till ett bra, varaktigt samarbete. Nora uttrycker 

sig på detta sätt i exempel 9:  
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[Exempel 9] 

Man kan göra mycket och jobba mot andra ämnen. T.ex. historia religion 

samhällskunskap… Ja och där är det rent organisatoriska svårigheter. Vi har inte ens 

kurserna samtidigt, sen är det inte säkert att de andra ämneslärarna är med på tåget. 

Det tycker att det här vill vi göra. Det är inte så lätt att få med alla. De har också ont om 

tid i sina ämnen 

 

Vidare anser lärarna att det finns en utmaning i att vara påläst i ämnena som tillhör 

delen som handlar om normkritik. Nils uttrycker att det inte är givet att lärarna i 

naturkunskap har rätt kompetens med sig från sin lärarutbildning för att undervisa i 

normkritik i exempel 10. 

 

[Exempel 10] 

Ja men det är ju så här att anledningen till att för att jag också lägger till den 

normkritiska delen som jag gör är att jag är ju för att jag är politisk medveten om de 

delarna. Men det bygger som på det. Andra naturkunskapslärare som inte, det ligger ju 

inte i utbildningen. Så då är det ju bara jaha?  Däremot ligger det förmodligen i 

utbildningen hos samhälls- och religionslärarna. Värderingsdelarna så att det, det ligger 

ju inte här av kompetens skäl. Utan det ligger ju här för att dom som skrivit 

kursplanerna har bara gått i grundskolan.  Och inte gått i gymnasiet verkar det som. 

 

Nils uttrycker också i exempel 11 att styrdokumenten är otydliga och ogenomtänkta i 

vad som egentligen är tanken med sex och samlevnadsmomentet. 

 

[Exempel 11] 

Jag tycker att det är asså hela idén är alltså. Jag vet inte alltså ogenomtänkt! Sex och 

samlevnad i årskurs tre på gymnasiet. Vad förväntar dom sig att man ska göra. Man 

måste ju behandla dem som vuxna människor i alla fall. 

[…]”nu ska vi lära er hur ni ska bete er sexuellt”(hihi)… Man har ju inte det förhållandet 

till eleverna på… så jag tycker att det är det har varit otydligt med vad som var tänkt 

med det här […] 

 

Vidare uttryckte lärarna att i och med momentet sex och samlevnads införande fick 

andra delar inom naturkunskapen mindre plats. Delar som platsar bättre inom andra 

ämnesområden läggs in i naturkunskapen där de inte upplevs höra hemma. Nora 

uttrycker detta på följande sätt i exempel 12: 
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[Exempel 12] 

 

[…] vi har diskuterat att detta har fått ta mycket tid av naturkunskapen på bekostnad av 

bland annat ekologi. Kanske ett viktigare ämne i naturkunskapen, inte viktigare 

generellt. Det borde ha plockats timmar från exempelvis samhällskunskap också, då 

mycket handlar om frågor som det berör och religion och idrott. 

 

Nora uttrycker i exempel 13 att den största utmaningen är att få eleverna att nyansera 

sitt tänkande och inte vara så dömande mot de som står utanför normen. 

 

[Exempel 13] 

Ja det är faktiskt att få dem att lyfta från deras föreställningar, det handlar inte om det 

rent praktiska om könssjukdomar allt sånt där. Utan att… Att försöka nyansera sitt 

tänkande… Att inte fastna i samma… att inte vara dömande nästa gång de stöter på 

någon som faller utanför normen. 

 

Vidare säger Nora i exempel 14 att det hon skulle tiden inte räcker till allt hon skulle 

vilja göra. Hon tycker också att läroböckerna ofta inte har hunnit med i att vara 

normkritisk.  

 

[Exempel 14] 

Ja det är tiden. Jag upptäckte redan ifrån början, men hur ska jag kunna ha såhär 

mycket. Men jag skulle kunna fylla mycket med sex och samlevnad 
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En annan utmaning som Nora tar upp i exempel 15 är att undervisa i grupper av 

nyanlända för att det är en så heterogen grupp både kulturellt och kunskapsmässigt. 

 

[Exempel 15] 

Det är en stor skillnad det är både en mognadsfråga och också en kulturell fråga deras 

kunskap är mycket, mycket mindre våra svenska elever har ju kunskap, sen är den rätt 

snedfördelad vad de kan och de inte kan […] Nja ja det är ju större kulturkrock på 

språkintro när det gäller homosexualitet. Där finns det en mycket starkare föreställning 

om vad som finns, eller vad som är riktigt och rätt. Här våra ungdomar är ju ganska, de 

är inget konstigt för dem, men det kan det vara i språkintro. Faktiskt. Och så mycket 

mera kvinna och man inget annat. Att det finns något mellan det tycker de är 

jättekonstigt. Det tycker våra svenska elever också, men inte på samma sätt. 

 

[…] Det är ju en väldigt heterogengrupp också. Verkligen! Så man får inte köra över den 

” ni är såhär” 

 

Sammanfattat uttrycker lärarna att det finns många olika typer av utmaningar. Alla 

lärarna anser att gruppens dynamik och relation till läraren påverkar undervisningen 

mycket (se exempel 8) och att det finns en utmaning i att hålla sig påläst i delen som 

handlar om normkritik. Nils anser att styrdokumenten är otydliga och att 

naturkunskapslärarna inte givet har rätt kompetens för momentet (se exempel 10 och 

11). Nora uttrycker att den största utmaningen är att få eleverna att bli mer 

nyanserade i sitt tänkande och inte döma de som faller utanför normen (se exempel 

13). Utöver det anser Nora att tiden inte räcker till allt hon vill (se exempel 14) och att 

det finns utmaningar i att undervisa nyanlända då gruppen är heterogen både 

kunskapsmässigt och kulturellt (se exempel 15). 

5.4 Hur väl upplever lärarna att de når det eftersträvade resultatet av 
undervisningen 
Nina och Nils berättar att resultatet av undervisningen brukar bli ungefär som de har 

tänkt för att de endast planerar sin undervisning i stora drag och därför kan anpassa 

undervisningen allt eftersom. Nina uttrycker det så här i exempel 16: 
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[Exempel 16] 

Jag planerar inte exakt hur jag vill ha det, utan bara storskaligt och låter eleverna leda 

riktning. Jag har en samling av bra övningar som jag måste uppdatera varje år, som jag 

kör, men vilka och i vilken ordning varierar. Så det brukar bli ungefär som jag vill efter 

som jag har så lösa planer 

 

Nora tyckte i exempel 17 att pengar och tid kan vara problem för att nå det 

eftersträvade resultatet. 

 

[Exempel 17] 

[…] sen skulle jag vilja att de fick på ett helt annat sätt fick komma ut i samhället och 

träffa på personer av olika slag, alla möjliga varianter så att de faktiskt fick prata med… 

människor som kanske inte passar in i normen i samhället. Det tror jag skulle vara 

jättebra, men det är svårt att få till. Det är väldigt stora arrangemang och det kostar ofta 

pengar och då sitter vi på pottkanten för vi har oftast inte så mycket pengar och inte 

heller så mycket tid. 

 

Sammanfattat tyckte två av de tillfrågade lärarna att resultatet av undervisningen 

brukar bli ungefär som de tänkt sig för att de endast planerar sin undervisning i stora 

drag och därför kan anpassa undervisningen eftersom (se exempel 16). Nora tyckte 

att det som kan påverka resultatet är att tiden till undervisningen inte räcker till (se 

exempel 17).  

 

5.5 Hur lärarnas nuvarande undervisningsmetod skiljer sig från den de 
anser vara den optimala undervisningsmetoden 
Alla intervjuade lärare ansåg att ett återkommande ämnesöverskridande samarbete i 

undervisningen i sex och samlevnadsmomentet vore bra. Nina uttrycker sig kring 

ämnesöverskridande undervisning på följande sätt i exempel 18. 

 

[Exempel 18] 

[…] Ja jag tror att det skulle vara bra, men då måste det bli ett långvarigt projekt. Med 

fler lärare får vi lite fler vinklar, men om det bara är för ett år är det mer arbete än de 

fördelar de har. 

 

Nora och Nils berättar att de skulle vilja ha in föreläsare utifrån för att få en bättre 

undervisning. Nora beskriver detta på följande sätt i exempel 19: 
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[Exempel 19] 

[…] sen skulle jag vilja att de fick på ett helt annat sätt fick komma ut i samhället och 

träffa på personer av olika slag, alla möjliga varianter så att de faktiskt fick prata med… 

människor som kanske inte passar in i normen i samhället. Det tror jag skulle vara 

jättebra, men det är svårt att få till […] 

 

Nora berättade också i exempel 20 att hon skulle vilja ha möjlighet att dela på 

grupper när en del av elevgruppen dominerar för mycket. 

 

[Exempel 20] 

[…] jag skulle vilja dela på dem så att jag känner att alla får komma till tals. Sen tror jag 

att i vissa grupper skulle jag vilja dela in dem i killar och tjejer för det kan ofta va det 

kan också vara så att tjejerna inte riktigt, eller killarna, det är lite olika det är inte alltid 

tjejerna som inte vågar prata. Men jag skulle inte säga att det just har med könet att 

göra där… Utan det har med hur man dominerar i klassen. 

 

Sammanfattat berättade lärarna att de trodde att ett återkommande 

ämnesöverskridande samarbete i undervisningen i sex och samlevnadsmomentet 

vore bra (se exempel 18). Nils och Nora skulle vilja ta in fler utifrån för att få en bättre 

undervisning (se exempel 19).  Nora skulle också vilja ha möjligheten att dela på 

elevgruppen om en del av elevgruppen dominerar för mycket (se exempel 20).  
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6 Diskussion och Slutsats 
 

6.1 Diskussion 

6.1.1 Vilka delar av sex och samlevnadsundervisningen anser lärarna 
vara viktiga att ta upp och vad vill de åstadkomma genom att behandla 
dessa delar? 
Alla lärarna tyckte att fysiologi, etologi och normkritik var de viktigaste områdena att 

ta upp under momentet sex och samlevnad (se exempel 1). De ville få eleverna att bli 

mindre dömande mot sig själva och andra (se exempel 3) och att de får en ökad 

förståelse för att djurs och människors beteenden är komplexa (se exempel 4).  

 

Denna syn är förenlig med vad det står i GY 11 i ämnesplanen för naturkunskap 1a 

under rubriken centralt 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, 2015 s. 3).  

 

Likaså är det förenligt med Skolverkets styrdokumentskompletterande text med 

riktlinjer kring sex och samlevnadsundervisning i ämnet naturkunskap (Skolverket, 

2014). 

 

Lärarnas mål med undervisningen är också förenliga med gymnasieskolans normer 

och värden där det står följande: 

Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet samt solidaritet mellan människor (GY11, 2011 s. 11) 

	  
Sammanfattningsvis framkom att det lärarna i studien anser vara de viktigaste 

delarna av sex och samlevnandsmomentet är i linje med både gällande styrdokument 

och skollagen. Även lärarnas målsättning för eleverna är förenliga med 

styrdokumenten och skollagen. En förklaring som jag ser till detta kan vara att 
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styrdokumenten uppfattas av lärarna som allt för generella och otydliga (se exempel 

11) vilket gör att lärarnas tolkningsutrymme är stort. 

6.1.2 Hur går lärarna tillväga för att nå det eftersträvade resultatet av 
undervisningen?  
Alla naturkunskapslärare berättar att de utgår från naturvetenskapliga fakta (se 

exempel 5, 6 och 7) och anser att genom att skapa en förståelse från ett 

naturvetenskapligt perspektiv kommer de nå fram till den normkritiska delen av 

undervisningen. Lärarna uttrycker att de använder exempel från biologin till att visa 

att naturen är komplex och tror att de på så sätt kan få eleverna att förstå att även 

människan som organism är komplex. Genom att göra detta tror de att eleverna har 

en möjlighet att sluta se världen i svart eller vitt. Detta är i linje med Skolverkets 

tillägg på sin hemsida (2014) där de lyfter fram att genom att studera hur olika 

faktorer integrerar med varandra kommer eleverna att få en helhetsbild av 

människans identitet och sexualitet. Lärarna i denna studie skiljer sig inte från 

lärarna i Bäckmans studie från 2003 där det också framkom att normkritik lärs ut 

med hjälp av diskussioner om människans komplexitet. 

 

Detta visar att naturkunskapslärarna i denna studie väljer att bygga sin undervisning 

på en naturvetenskaplig grund där de känner att de är mest kunniga och i efterhand 

infogar normkritik. Jag tror att här finns ett behov av att bygga på lärarnas kunskaper 

så att normkritiken blir en lika stor självklarhet som den naturvetenskapliga delen. 

Om fler lärare fått en utbildning i hur sex och samlevnad ska läras ut hade vi kanske 

fått andra svar. 

 

En annan lösning skulle kunna vara att göra som alla lärarna nämnde och arbeta mer 

ämnesöverskridande. På det sättet tror jag att man skulle kunna få fram en 

undervisning med större bredd då fler lärare med olika ämnesområden ger en större 

sammanlagd kompetens. Det är dessutom uttryckt i flera olika ämnens ämnesplaner 

(GY11, 2011) att sex och samlevnadsundervisning ska ingå.  
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6.1.3 Vilka utmaningar och hinder beskriver lärarna med det valda 
tillvägagångssättet för undervisning?  
Under mina intervjuer med lärarna framkom det att det finns många olika typer av 

utmaningar under sex och samlevnadsmomentet; gruppens dynamik och relation till 

läraren, heterogena elevgrupper, att hålla sig påläst inom normkritik, tidsbrist, 

begränsad ekonomi, styrdokumentens otydlighet och avsaknad av kompetens hos 

läraren.  

 

Alla lärarna anser att gruppens dynamik och relation till läraren påverkar 

undervisningen mycket (se exempel 8) och att det finns en utmaning i att hålla sig 

påläst i delen som handlar om normkritik. Alla tre lärare är erfarna lärare som jobbat 

i över tio år med att undervisa i naturvetenskap och två av dem har gått en utbildning 

kring att undervisa sex och samlevnadsmomentet. Ändå uttrycker Nils att 

styrdokumenten är otydliga och att naturkunskapslärarna inte givet har rätt 

kompetens för momentet (se exempel 10 och 11). Detta tror jag kan vara ett riktigt 

antagande då det är samma syn som RFSU:s rapport från 2004 som visade att 

knappt hälften av alla högskolor som har en lärarutbildning erbjöd kurser i hur man 

undervisar i sex och samlevnad. Många naturkunskapslärare som jobbar i skolorna 

idag borde då enligt RFSU: s studies resultat inte ha rätt kompetens. Det som inte 

finns med i RFSU:s studie är de lärare som fortbildat sig efter examen som 

exempelvis Nora. Möjligen har fler naturkunskapslärare rätt kompetens än den 

studien visar. 

 

Nora uttrycker att det finns fler utmaningar så som att få eleverna att bli mer 

nyanserade i sitt tänkande och inte döma de som faller utanför normen (se exempel 

13). Detta fann även Ambjörnsson i sin studie från 2003 där hon visar på att 

framförallt tjejer påverkas mycket av de normer som råder i elevgruppen mer än av 

lärarnas budskap om vikten av att vara sig själv och att ha god självkänsla. Jag tolkar 

henne som att elevgruppens norm för vad som är normalt är ett mycket snävare och 

mindre tolerant spann än de normer vi som naturkunskapslärare vill lära förmedla. 

Om lärarna och eleverna ser olika på normer skulle det kunna bli en utmaning för 

lärarna att försöka bedöma ifall elever blivit mer nyanserade i sitt tänkande och att 

eleven inte dömer de som faller utanför normen. Detta då det är svårt att mäta utan 
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att ha gjort enskilda kvalitativa intervjuer med varje elev (Bryman, 2008 s. 305)., 

vilket jag inte tror går att genomföra av praktiska skäl. 

 

Nora nämnde också att tiden inte räcker till (se exempel 14) och att det finns 

utmaningar i att undervisa nyanlända då gruppen är heterogen, både 

kunskapsmässigt och kulturellt (se exempel 15). Att undervisa nyanlända är något vi 

kommer se mer av i framtiden till följd av ökad invandring (SCB, 2016). Gruppen av 

nysvenskar är heterogen och det gör undervisningen i dessa grupper i sex och 

samlevnad till en utmaning (Ambjörnsson, 2003). Jag anser att ett mer nära 

samarbete med modersmålslärarna är nödvändigt för att övervinna åtminstone 

språkbarriären. Detta har visat sig ge goda resultat när matematikundervisning skett 

på både svenska och arabiska under en studie i en åk 2 (Hessel & Ekberg, 2008) och 

jag tror att det skulle fungera även för andra ämnen. Kanske skulle denna grupp av 

elever gynnas extra av att få utökat antal timmar i detta moment just för att lärarna 

upplever att de har en lägre kunskapsnivå inom ämnet än de elever som haft hela sin 

skolgång i Sverige. I skollagen 2010:800 står detta: 

 

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål […] (Lag (2014:458).) 

 

Detta kan tolkas som att de elever som har kunskapsluckor till följd av missad 

skolgång eller annan bakgrund har rätt att få det stöd som krävs för att uppnå 

kunskapskraven som ställs i styrdokumenten. Krävs det då fler lektionstillfällen har 

skolan som skyldighet att ge eleverna det. Ifall detta sker i praktiken har jag inte haft 

möjlighet att hitta information om. 

 

6.1.4 Upplever lärarna att de når eftersträvat resultat av 
undervisningen?  
Två av de tillfrågade lärarna menar att resultatet av undervisningen brukar bli 

ungefär som de tänkt sig för att de endast planerar sin undervisning i stora drag och 

därför kan anpassa undervisningen under kursens gång (se exempel 16). Jag tror att 

eftersom alla mina intervjuade lärare har en lång erfarenhet av att undervisa är de 

vana att anpassa sina metoder efter elevgruppen, mer än till ämnet.  
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Nora uttryckte att det som kan påverka resultatet negativt är tidsbristen (se exempel 

17). Att hon inte hinner det hon tänkt. Jag upplever att det är ett genomgående tema 

för alla kurser. Det finns alltid mer att lära ut, men någonstans måste en gräns dras. 

Var den ska dras är svårt. I bästa fall kan du som lärare hitta stöd i styrdokumenten, 

men jag tror att de ibland upplevs otydliga som Nils uttrycker i exempel 11. 

6.1.5 Skiljer sig lärarnas nuvarande undervisningsmetod från den de 
anser vara den optimala undervisningsmetoden? 
Av de intervjuade lärarna uttryckte alla att de trodde att ett återkommande 

ämnesöverskridande samarbete i undervisningen i sex och samlevnadsmomentet 

vore bra (se exempel 18). Detta får också stöd från Myndigheten för skolutveckling i 

skrift från 2005 där ämnesöverskridande undervisning under sex och 

samlevnadsmomentet förespråkas. 

 

Under mina intervjuer kom det fram att naturkunskapslärarna kände att sedan sex 

och samlevnadsmomentets inträde i styrdokumenteten har andra ämnesområden 

inom naturkunskapen fått mindre utrymme (se exempel 12). Jag upplevde att lärarna 

var av åsikten att t.ex. delar av den normkritiska delen inom sex och samlevnad hade 

kunnat läggas över på andra ämnen som också har ansvaret för sex och 

samlevnadsundervisningen enligt GY11. Naturkunskapslärarna menar att lärarna i 

dessa ämnen har en mer lämplig kompetens för att kunna undervisa inom normkritik 

(se exempel 10). Att naturkunskapslärarna upplever att lärare i andra ämnen inte 

undervisar i sex och samlevnad är konstigt då det redan idag är inskrivet i flera 

ämnens ämnesplaner (Skolverket, 2016).  En förklaring kan vara att endast 

naturkunskapen har sex och samlevnadsmomentet inskrivet i det centrala innehållet 

och på så sett blir mer synbart. 

 

Under intervjuerna framkom också att Nils och Nora skulle vilja ta in fler utifrån för 

att få en bättre undervisning (se exempel 19). Jag tror att detta kan vara gynnsamt för 

elevernas lärande bara genom att ta del av föreläsare med expertkompetens inom sex 

och samlevnadsområdets. 
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Till sist önskade Nora att hon hade möjligheten att dela på elevgruppen om en del av 

elevgruppen dominerar för mycket (se exempel 20). Det tror jag också är något som 

är en generell känsla bland lärare med grupper som inte fungerar.  

 

6.2 Slutsats 
I och med GY 11 införande 2011 tillkom sex och samlevnadsmomentet i 

naturkunskapen på gymnasiet. I min studie ville jag undersöka hur lärarna tänker 

och känner kring det relativt nya momentet idag 5 år senare. Det visade sig att det 

rådde en samsyn på vad de ansåg vara viktigt att lära ut. De ville ha en 

naturvetenskaplig del innehållande etnologi och fysiologi och en normkritisk del. 

Lärarna var också överens med vad de ville uppnå genom att ta upp de delarna under 

momentet, nämligen att få eleverna att bli mer toleranta mot sig själv och andra som 

inte följer den rådande normen i samhället. Jag upplever att lärarna har arbetat 

mycket med värderingar både före och efter GY 11 och uppfattar i min studie att de 

delar lärarna väljer att fokusera på under momentet har en direkt koppling till både 

skollagen och styrdokumenten. 

 

Lärarna uppfattade att det fanns en hel del utmaningar för att nå sin målsättning, 

bland annat att få en grupp som känner sig trygg med läraren och sina klasskamrater, 

att tolka otydliga styrdokument, att inte ha resurser till att ta in föreläsare utifrån och 

att undervisa i elevgrupper som är heterogena både kulturellt och kunskapsmässigt. 

Jag tror att många skolor brottas med att ha begränsade resurser till att ta in 

föreläsare utifrån, även om det skulle ge eleverna mer kunskap än vad deras lärare 

kan förmedla. Enligt RFSU:s studie från 2013 har många lärare inte blivit utbildade i 

hur man lär ut sex och samlevnad. Skolornas ekonomi tror jag är svår att påverka, 

men lärarutbildningens innehåll är kanske lättare att ändra. I framtiden tror och 

hoppas jag att naturkunskapslärare får utbildning i hur sex och samlevnad kan läras 

ut. 

 

Lärarna ansåg sig nå sina målsättningar till största del, men ansåg att det fanns mer 

optimala undervisningssätt. De uttryckte att ämnesövergripande undervisning vore 

önskvärt både för att sex och samlevnad inte endast är naturvetenskap, men också för 

att de tror att eleverna skulle lära sig ännu mer då lärare i olika ämnen har olika 
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kompetens. Jag tror verkligen att det är ett bra sätt att få ut mer av sex och 

samlevnadsundervisningen. 

6.2.1 Metoddiskussion 
Intervjumetoden fungerade bra för att kunna fånga hur lärarna kände och tyckte. De 

svar jag fick beskrev mer ingående vad lärarnas egna åsikter var och jag hade 

möjligheten att följa upp intressanta tankar med följdfrågor samt möjligheten att 

förtydliga om läraren inte förstod frågan. Att ha en semistrukturerad intervju med 

tillhörande intervjuguide gjorde att det var lätt att hålla ungefär samma form på 

intervjuerna vid de olika intervjutillfällena. Dessutom hjälpte det mig att se till att 

alla frågeställningar blev behandlade under intervjuerna. 

 

För att kunna göra en mer generaliserbar studie hade det krävts ett större 

intervjuunderlag med fler lärare och kanske även en tillhörande observationsstudie 

där jag hade studerat hur de håller sina lektioner. En annan del som hade kunnat 

vara intressant att studera är om det finns skillnader mellan nyexaminerade och mer 

erfarna lärare. Dessutom skulle intervjuer med elever kunna ge mer information om 

vilket resultat som uppnåtts av lärarnas eftersträvade undervisning. En sådan studie 

hade lett till en större tidsåtgång för både intervjuer, observationer och analys och är 

därför inte möjlig inom ramen för denna c-uppsats. Därför är det inte möjligt att dra 

några generella slutsatser för hur lärare tycker kring mina frågeställningar, men jag 

kan ge en bild av hur situationen kan se ut för några lärare.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor: 

När tog du din lärarexamen? Hur länge har du jobbat som naturkunskapslärare? Hur 

länge har du undervisat i sex och samlevnad? 

 

Frågor kring vad de anser vara de viktigaste delar 

Vilka delar inom sex och samlevnadsmomentet tycker du är allra viktigast för 

eleverna att lära sig?  

 

Vad vill du åstadkomma genom att ta upp just dessa delar? 

 

Hur skulle du göra för att få det optimala resultatet med din undervisning? 

 

Frågor kring hur de upplever att undervisningen går 

Finns det några utmaningar/svårigheter med att arbeta på det sättet 

 

Skiljer sig den undervisning som blir från den du planerat/ skulle vilja ha? 

 

Vilka orsaker anser du är anledningen till att undervisningen blir på det sätt det blir? 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på mina frågor 
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