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Sammanfattning 
Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan ska enligt skolverket ske inom 

ett flertal kurser och återkommande över tid genom elevernas skolgång. Syftet 

med studien var att utforska gymnasieelevers erfarenheter av skolans sex- och 

samlevnadsundervisning. Studien hade en kvalitativ ansats och tio 

gymnasieelever intervjuades. Intervjuerna transkriberades och analyserades 

utifrån kvalitativ innehållsanalys där det framkom tre kategorier samt tio 

underkategorier. Resultatet visade att gymnasieeleverna hade haft sex- och 

samlevnadsundervisning på mellan- och högstadiet samt på gymnasiet. En 

elev hade också haft sex- och samlevnadsundervisning på lågstadiet. 

Gymnasieeleverna hade främst fått kunskaper om kroppens anatomi, 

pubertetsutveckling och STI (Sexually Transmitted Infections). Det framkom 

önskemål om mer undervisning om bland annat kärlek och relationer samt 

delaktighet i planeringen av undervisningen. En slutsats som kan dras utifrån 

studien var att sex- och samlevnadsundervisningen behöver utvecklas utifrån 

elevernas behov.      

 

 

Nyckelord: sex- och samlevnadsundervisning, gymnasieelever, sexuell hälsa, 

sexuell ohälsa         

  



 

Abstract 
According to the Swedish National Agency for Education, sex education in 

school should be included in several courses and repeated over time in the 

students’ schooling. The purpose of the study was to investigate how upper 

secondary students experience sexual education in school.  The study used a 

qualitative method of research and ten upper secondary students were 

interviewed. The interviews were transcribed and analyzed using Qualitative 

content analysis, with three main categories and ten subcategories. The results 

show that the upper secondary students had studied sexual education during 

middle school and secondary school, as well as in upper secondary school. 

One student also had sexual education in primary school. The upper secondary 

students had primarily studied anatomy, puberty, and STIs (Sexually 

Transmitted Infections). The students requested more education in love and 

relationships as well as a desire to take part in the planning of the sexual 

education. One conclusion that can be drawn from the study is that a program 

in sexual education should be based on the needs of the students.        

 

 

Keywords: sex education, upper secondary students, sexual health, sexual 

illness   
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1 Introduktion 

Syftet med studien var att utforska gymnasieelevers erfarenheter av skolans 

sex- och samlevnadsundervisning för att få kunskaper om elever får 

undervisning utifrån skolans intentioner. Sex- och samlevnadsundervisning i 

skolan förekommer i flera olika kurser och återkommer över tid genom 

elevernas skolgång. För att eleverna ska ges möjligheter att tillägna sig 

innehållet och omsätta kunskaperna till sina egna liv bör undervisningen ske 

på den utvecklingsnivå eleverna befinner sig och på ett sätt som väcker 

engagemang. Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan är viktig utifrån 

många perspektiv, då den bland annat ska syfta till att såväl stärka självkänslan 

hos eleverna som att stärka eleverna till att göra medvetna ansvarstagande val 

som rör deras relationer samt sexuella hälsa (Skolinspektionen, 2018).    

Människors sexualitet beskrivs utifrån brett kontext av WHO:  

“…a central aspect of being human throughout life encompasses sex, gender 

identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy and 

reproduction. Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, 

desires, beliefs, attitudes, values, behaviours, practices, roles and 

relationships. While sexuality can include all of these dimensions, not all of 

them are always experienced or expressed. Sexuality is influenced by the 

interaction of biological, psychological, social, economic, political, cultural, 

legal, historical, religious and spiritual factors” (WHO, 2006).  

Hälsa räknas som en grundläggande mänsklig rättighet och innefattar även den 

sexuella hälsan. Befolkningen har rätt till sexuell hälsovård och en omfattande 

sexualundervisning i skolan (World Association of  Sexology – WAS, 1999).  

Inom ramen för sexuell hälsa syftar hälsopromotion till att bevara och främja 

den sexuella hälsan och kan ses som en process som möjliggör ett ökat 

inflytande över sin egen hälsa (WHO, 1986). En sådan process kan öka 

möjligheterna till en trygg och säker sexualitet för att optimera människors 
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upplevelser av sexuell hälsa (Regeringen, 2002). Det är viktigt att främja 

ungdomars sexuella hälsa ur ett folkhälsoperspektiv, eftersom det är under 

ungdomstiden som sexualitet, normer och värderingar grundläggs 

(Regeringens proposition, 2007/08:110). Enligt Eriksson (2004) genomgår 

ungdomar mellan 13-19 år en kritisk period i sitt liv och de söker under denna 

period sin egen identitet.     

Sexuell ohälsa kan uppstå hos ungdomar om de inte har tillägnat sig strategier 

för att bemästra riskfyllda situationer. Några konsekvenser av ett riskfyllt 

beteende kan vara STI (Sexually Transmitted Infections), oönskade sexuella 

kontakter och graviditeter (Strandell, 2008). Ungdomar har enligt tidigare 

studier visat sig ha en negativ inställning till att använda kondom, trots 

kunskaper om risk för smittspridning (Larsson, Eurenius, Westerling & Tyden, 

2006). Kondomer används också i lägre utsträckning bland yngre i Sverige än 

i andra länder (Makenzius, Gillander-Gådin, Tyden, Romild & Larsson, 2009). 

Av en studie utförd i Sverige framkom att hälften av både pojkarna och 

flickorna hade erfarenheter av oskyddat samlag och att 78% av pojkarna och 

79% av flickorna upplevde liten eller ingen risk att drabbas av klamydia 

(Tikkanen, Abelsson & Forsberg, 2011).  

1.1 Sex- och samlevnadsundervisning inom skolväsendet  

Sedan 1955 är sex- och samlevnadsundervisningen obligatorisk i den svenska 

skolan (Röting & Svendsen, 2011). Sex- och samlevnadsundervisningen syftar 

till att generera hälsofrämjande effekter och ska genomföras 

ämnesövergripande (Skolverket, 2011 a; Skollagen, 2010:800). Ett väl utbyggt 

utbildningssystem inom sex och samlevnad är nödvändigt för en framgångsrik 

SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter)-politik (Regeringen, 

2006) och detta är en rättighet som befolkningen ska ha tillgång till (WAS, 

1999). Forskning visar att offentlig sex- och samlevnadsundervisning dock 

inte kan ses som en självklarhet för alla, då människor kan se sexuallivet som 

något privat (Bäckman, 2003).    



 

 7 (36) 
 

Det pågår en ständig utveckling inom olika områden och innehållet i 

utbildning kan ha betydelse för folkhälsan i stort (Green & Tones, 2010). Sex- 

och samlevnadsundervisning förekommer inom både hälsopromotion samt 

sjukdomsprevention och syftar till en ökad sexuell hälsa (Hillman, 2010). En 

amerikansk studie av Barr (2014) visade att ungdomar som tagit del av sex- 

och samlevnadsundervisning utvecklade en sund sexuell hälsa. En annan 

amerikansk studie visade att ungdomars sexuella debut senarelades om elever 

hade tagit del av sex- och samlevnadsundervisning, liksom sannolikheten att 

ungdomarna använde preventivmedel vid sin sexuella debut (Lindberg & 

Maddow-Zimec, 2011). En svensk studie visade att vid en tidig sexuell debut 

tar ungdomar större risker gällande könssjukdomar (Tikkanen, Abelsson & 

Forsberg, 2011). Det finns enligt aktuell forskning ett ökat behov av 

kondomkunskap samt kunskaper om STI (Sexually Transmitted Infections) för 

att minska antalet graviditeter och att förebygga sexuellt överförbara 

sjukdomar då dessa har ökat över tid (Socialstyrelsen, 2009). För att anpassa 

innehållet i Lgr 11 (läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011) och Lgy 11 (Läroplan för gymnasieskolan 2011) till 

dagens behov av sex- och samlevnadsundervisning har ändringar gjorts från 

tidigare läroplaner (Skolverket, 2011 a; Skolverket, 2011 b).   

Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan är ett hälsofrämjande arbete och 

ska ge alla elever en god kunskapsbas att fatta hälsosamma beslut omkring den 

egna sexuella hälsan (Magnusson & Häggström-Nordin, 2009). Enligt 

nationella strategier inom folkhälsa har ungdomar rätt att få relevant, 

ungdomsvänlig och situationsanpassade kunskaper inom SRHR. Då sex- och 

samlevnadsundervisningen är en integrerad del i utbildningssystemet kommer 

kunskaperna alla barn och ungdomar till del (Regeringen, 2006).  

Skolans sex- och samlevnadsundervisning ingår i ett antal olika ämnen och 

kurser inom såväl grundskolan som gymnasieskolan (Skolverket, 2011 a; 

Skolverket, 2011 b) och syftet med undervisningen är att främja sexuell hälsa 
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hos eleverna (Magnusson & Häggström-Nordin, 2009). Skolverket (2013) har 

arbetat fram ett stödmaterial som lärare inom gymnasieskolan kan använda i 

sex- och samlevnadsundervisningen. Det hälsofrämjande arbetet inom sex- 

och samlevnad i skolan ingår inom olika personalkategoriers ansvar, men det 

är enligt skollagen rektor som ansvarar för att eleverna får kunskaper inom sex 

och samlevnad. Lärarnas ansvar står i att organisera och genomföra arbetet så 

att studierna inom området genomförs ämnesövergripande. I skolsköterskans 

hälsosamtal och i andra möten med elever förs samtal om sex och samlevnad 

(Hillman, 2010; Skolverket, 2011 a; Skolverket, 2011 b; Skollagen, 

2010:800). Undervisningen inom sex- och samlevnad sker bäst i samarbete 

mellan lärare och skolsköterska då innehållet kan sättas in i ett sammanhang 

och bilda en helhet för eleverna (Rooth, 2005).        

Sex- och samlevnadsundervisningen inom skolan består av tre olika delar: 

spontana frågor som dyker upp i olika situationer, specifika aktiviteter som till 

exempel temadagar och sex- och samlevnadsundervisning som utgår från 

läroplanen (Magnusson et al, 2009). Tidigare har sex- och 

samlevnadsundervisningen haft ett snävt innehåll mest inriktat på STI och 

oönskade graviditeter. Sexuell hälsa innefattar även bitar som relationer, 

normer, värderingar, intimitet och kärlek (Tolman, Striepee & Harmoy, 2003; 

Centerwall, 200) och dessa områden ingår numera i skolans läroplaner 

(Skolverket, 2011 a; Skolverket, 2011 b).  Forskning visar att ungdomar 

önskar att sex- och samlevnadsundervisning också ska innehålla kunskaper om 

sexuella färdigheter som till exempel samlag, onani och tillfredsställelse 

(Centerwall 2005; Hilton, 2007). Pojkar önskar också att få träning i att prata 

mer om känslor och förhållanden (Hilton, 2007), vilket bekräftas av ett flertal 

studier (Forrest et al, 2004; Tikkanen et al, 2011).  

Forskning visar att framgångsfaktorer för hälsofrämjande arbete inom skolan 

är att den integreras under hela utbildningstiden och inte sker vid enstaka 

tillfällen som till exempel temadagar. Ytterligare framgångsfaktorer är 
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delaktighet och elevinflytande (Simovska, 2012). Vad elever vill veta och vad 

lärare anser är viktig kunskap inom sex- och samlevnad går inte alltid hand i 

hand (Naidoo & Wills, 2000).  Av en studie framkom att 97% av eleverna hade 

fått undervisning inom sex och samlevnad och hälften av eleverna tyckte att 

den var av acceptabel kvalitet. Mer än en tredjedel av deltagarna i studien 

tyckte att den var av dålig eller mycket dålig kvalitet (Ekstrand, Engblom, 

Larsson & Tyden, 2011).             

1.2 Grundskolans- och gymnasieskolans styrdokument  

Enligt skollagen (2010:800) är syftet med utbildningen i skolan att eleverna 

ska inhämta samt utveckla kunskaper och värden. Ämnesområdet sex och 

samlevnad återfinns inom flera kurser (se tabell 1 och tabell 2) (Skolverket, 

2011 a; Skolverket, 2011 b).  

Tabell 1. Kursplaner i Lgy 11 med centralt innehåll kopplat till sex- och 

samlevnadskunskap (Skolverket, 2011 b).  

Engelska 
Känslor, relationer och etiska frågor kopplas till den 
utbildning eleven går.  
 

Historia 
Kön och sexualitet diskuteras ur ett historiskt perspektiv, 
liksom människors roller i olika sammanhang.  
 

Idrott och Hälsa 
Vilken betydelse livsstilen har för kroppslig förmåga och 
hälsa diskuteras.  
 

Naturkunskap 

Vilka konsekvenser livsstilen har för den egna hälsan samt 
för folkhälsan diskuteras. Kunskaper om anatomi och 
fysiologi inhämtas. Diskussioner kring normer om 
människans sexualitet, lust, relationer och sexuell hälsa 
förs.  
 

Samhällskunskap 

Kunskaper om gruppers och individers identitet, relationer 
och sociala livsvillkor behandlas med utgångspunkt att 
människor grupperas utifrån kategorier och kan skapa 
både gemenskap och utanförskap.  
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Tabell 2. Kursplaner i Lgr 11med centralt innehåll kopplat till sex- och 

samlevnadskunskap (Skolverket, 2011 a).  

Bild  

Tolkning och kritisk granskning av bilder som behandlar 
frågor om genus, identitet och sexualitet.  
Budskap och påverkan av massmediebilder, hur de kan tolkas 
och granskas kritiskt. 
   

Biologi 

Innehåll som tas upp: reproduktion, sexualitet, preventiva 
metoder och hur det går att förebygga sexuellt överförbara 
sjukdomar på individnivå, global nivå och ur ett historiskt 
perspektiv. Områden omkring relationer och kärlek tas upp 
och diskuteras. 
 

Hem- och  
konsumentkunskap  

Jämställdhet och arbetsdelning i hemmet diskuteras ur ett 
genusperspektiv och därmed bidrar undervisningen till 
reflektioner samt kunskaper om jämställdhet.  
 

Historia 

Demokratisering i Sverige och kampen för allmän rösträtt för 
kvinnor samt män diskuteras. Kontinuitet och förändring i 
synen på genus och sexualitet diskuteras. 
  

Idrott och hälsa  

Idrottsundervisningen ska skapa möjligheter för alla  
elever att delta i skolans fysiska aktiviteter samt bidra  
till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning  
och positiv självbild. Reflektioner om hur individens val av 
idrotter påverkas ur ett genusperspektiv.  

Modersmål 
Skönlitteratur som belyser människors villkor,  
identitets- och livsfrågor används.  

Religionskunskap 
Olika religioner och livsåskådningar syn på frågor som kön, 
genus, sexualitet, jämställdhet, kärlek  
samt relationer belyses och diskuteras.   

Samhällskunskap 

Innehållet tar upp barns identiteter och grupp- tillhörigheter, 
familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitetens, 
genusmönstrens och jämställdhetens framställning i medier 
samt populärkultur behandlas samt hur identitet och livsstil 
kan påverkas av kön och sexuell läggning.  

Svenska  
Förutsättningar ges för att utveckla sitt språk, 
den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.  
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I gymnasieskolan ska utbildningen organiseras så att den anpassas efter elevers 

önskemål och behov så långt det är möjligt. Detta gäller undervisningens 

upplägg, innehåll samt arbetsformer och lärarna är därmed ålagda att 

uppmärksamma elevers skiftande behov och förutsättningar (Skolverket, 2011 

b).   

1.3 Problemformulering  
Sexuellt överförbara sjukdomar och tonårsgraviditeter har minskat något i 

Sverige de senaste åren efter att ha nått en topp år 2006-2007 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). En väl fungerande sex- och 

samlevnadsundervisning i skolan skulle kunna bidra till en ökad sexuell hälsa 

bland ungdomar. Resultaten av den Nationella kvalitetsgranskningen som 

gjordes 1999, påvisade skillnader i sex- och samlevnadsundervisningen i 

Sverige (Skolverket, 1999). Olikheter i undervisningen skulle kunna innebära 

att elever inte får tillfredsställande kunskaper och detta skulle kunna visa sig 

genom regionala skillnader i den sexuella hälsan hos ungdomar eller till och 

med skillnader inom samma kommun eller skola. En likvärdig sex- och 

samlevnadsundervisning med hög kvalitet utifrån skolans kursplaner som 

skolans elever kan ta till sig är därmed av vikt. För att få veta hur eleverna 

tillägnar sig undervisningens innehåll fanns behov av att fråga eleverna själva 

om deras erfarenheter av skolans sex- och samlevnadsundervisning.        

1.4 Frågeställningar  

Vilket innehåll har gymnasieelevernas sex- och samlevnadsundervisning haft?  

Vilka pedagogiska metoder har använts i sex- och samlevnadsundervisningen?  

Har sex- och samlevnadsundervisningen varit åldersadekvat?  

Vilka utvecklingsbehov av skolans sex- och samlevnadsundervisning tycker 

gymnasieelever att det finns?  
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2 Metod  

Studien hade en kvalitativ ansats där gymnasieelevers erfarenheter av skolans 

sex- och samlevnadsundervisningen studerades. Det centrala i forskningen vid 

kvalitativ metod innebär att söka efter kategorier och beskrivningar utifrån 

informanternas erfarenheter (Langemar, 2008; Olsson & Sörensen, 2007; 

Trost, 2010). I studien bearbetades intervjuerna genom kvalitativ 

innehållsanalys.   

2.1 Urval  

För att få kunskaper om elevers erfarenheter av skolans sex- och 

samlevnadsundervisning i en kommun i Mellansverige valdes informanter ut i 

den aktuella kommunens gymnasieskola. Gymnasieskolan valdes ut av 

bekvämlighetsskäl på grund av närhet till författaren (Langemar, 2008). Elever 

i fem olika klasser informerades om studien av författaren och ett 

informationsbrev delades ut vid tillfället. Tider bokades direkt på plats med 

elever som var intresserade av att delta i studien. Det var totalt 10 elever varav 

5 kvinnor och 5 män, som deltog i studien. Alla gymnasieelever som deltog i 

studien var 18 år gamla. Eleverna representerade såväl studieförberedande 

program som yrkesprogram.     

2.2 Datainsamling  

Intervjuerna genomfördes på elevernas skola under höstterminen 2019. 

Platsen för intervjuerna valdes av författaren för att intervjuerna skulle kunna 

utföras med så få störningsmoment som möjligt (Langemar, 2008). Ett avskilt 

grupprum utan telefon användes och författaren samt eleverna hade inga 

mobiltelefoner med sig under intervjuerna, för att inte bli störda av samtal eller 

meddelanden under intervjuerna. En samtyckesblankett fylldes i av 

informanterna innan intervjuerna startades för att eleverna skulle vara 

medvetna om förutsättningarna i studien. Av samtyckesblanketten framgick 

att intervjuerna skulle spelas in men inspelningarna skulle raderas när studien 
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var klar. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas ordagrant i 

anslutning till intervjuerna och varje intervju tog mellan 30-60 minuter.   

Frågorna i intervjuerna utgick från en intervjuguide (se bilaga 1) med 

checklista som strukturerats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Varje 

intervju innebar en process med förändringar och detta kan påverka 

intervjuguiden vilket kan leda till frågor som inte var med i intervjuguiden 

(Langemar, 2008; Trost, 2010).    

2.3 Analys  

Vid analysen av de transkriberade intervjuerna användes kvalitativ 

innehållsanalys. Författaren var vid analysen av intervjutexterna medveten om 

att samspelet mellan den som intervjuar och informanterna kunde ha 

återspeglats i resultatet (Langemar, 2008). Varje möte mellan två människor 

är unikt och människor tolkar såväl frågor som svar utifrån sina egna 

erfarenheter (Bryman, 2012; Trost, 2010). Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och analyserades (se tabell 3).  

 

Tabell 3. Exempel på matris för analys av resultat.  

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Kategori Underkategori 

(9) Det handlar ju 
väldigt mycket 
om kroppen och 
så men det är ju 
viktigare med det 
sociala som 
relationer och 
sånt, det har vi 
inte pratat så 
mycket om. 

Undervisningen 
handlar om 
kroppen, 
önskemål om 
att få mer 
undervisning 
om relationer. 

Undervisningens 
innehåll handlar 
om kroppen och 
relationer. 

Omfångsrikt 
innehåll. 

Relationer och 
kärlek. 
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Texten lästes igenom två gånger och därmed fick författaren ett helhetsintryck 

av intervjuerna. Meningsbärande enheter framstod i form av meningar som var 

relevanta för syftet. De meningsbärande enheterna kondenserades till korta 

innehållsrika meningar. Meningarna kodades och grupperades i tre kategorier. 

Under varje kategori utkristalliserade sig tio underkategorier. Ett övergripande 

tema för hela resultatet framkom.  

 

2.4 Forskningsetiska aspekter 

Etiska överväganden innefattar att omsorgen om informanterna går före 

samhällets och vetenskapens intresse. De fyra forskningsetiska principerna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet har beaktats av författaren i denna studie (Vetenskapsrådet, 

2019).   

Det gavs information till studiens deltagare såväl skriftligt som muntligt om 

studiens syfte och arbetsgång. Informanterna fick också information om att de 

när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien och att ingen orsak till 

avbrytandet behövde anges till författaren. Deltagarna fick ge muntligt och 

skriftligt samtycke till att delta i studien och de fick information om att 

uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt. Med konfidentiellt förfarande 

menades att deltagarnas identitet inte skulle avslöjas och att resultatet skulle 

redovisas utan att identiteten på informanterna skulle kunna kopplas ihop med 

citaten i texten. De transkriberade texterna och bandningarna förvarades 

otillgängligt för obehöriga under arbetet med studien och raderades vid 

studiens avslut. Materialet i studien användes endast till den aktuella studien 

(Langemar, 2008).    
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3 Resultat  

Syftet med studien var att söka kunskaper om gymnasieelevers erfarenheter av 

skolans sex- och samlevnadsundervisning. Det framkom av resultatet att 

skolan bedriver sex- och samlevnadsundervisning i mellanstadiet, högstadiet 

och på gymnasiet. Innehållet har främst varit inriktat på kroppsutveckling och 

STI (Sexually Transmitted Infections – sexuellt överförbara sjukdomar). 

Ungdomsmottagningen har varit involverad i undervisningen på högstadiet 

och det var uppskattat av eleverna.  Eleverna saknade diskussioner om 

relationer, kärlek och sex. De tyckte att det var viktigt att lärare som har sex- 

och samlevnadsundervisningen är trygga och bekväma med ämnet. Eleverna 

önskade att undervisningen skulle varit mer varierad och mer anpassad till 

dagens ungdomar vad gäller såväl innehåll som metoder. Av resultatet 

framkom tre kategorier, tio underkategorier och ett övergripande tema (se 

tabell 4). Citaten i resultatet markerades med ett nummer för varje enskild 

informant.    

Tabell 4. Översikt av studiens resultat.  

Tema Kategorier Underkategorier 

 
 
 
 
 
 
 
Ett stort 
intresse 

Varierad undervisningsmetodik 
 
  
 
 
 
 
 
Omfångsrikt innehåll 
 
 
 
 
 
 
Personalens betydelse 

 Olika undervisnings 
            metoder önskades 

 Enskilt arbete och 
grupparbete 

 Delaktighet 
 
 

 Kunskaper om kroppen 
 Samlag och orgasm 
 Lagar om sexualbrott  
 Relationer och kärlek 
 Anpassning efter 

utvecklingsnivå 
 

 Bekväm med ämnet 
 Olika utbildnings- 

            bakgrund 
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3.1 Ett stort intresse 

 

3.1.1 Varierad undervisningsmetodik 
 

Olika undervisningsmetoder önskades   

Gymnasieeleverna uttryckte att de önskade variation i sex- och 

samlevnadsundervisningen. Några tyckte att de hade fått varierad 

undervisning medan de flesta uttryckte att variationen i undervisningen var 

bristfällig. Flera av gymnasieeleverna menade att de endast hade fått 

undervisning inom området sex- och samlevnad vid ett tillfälle under 

mellanstadiet och att det hade genomförts i tjej- eller killgrupp eller som 

klassrumsundervisning i helklass med läraren. Under högstadiet hade 

informanterna haft sex- och samlevnadsundervisning vid ett flertal tillfällen 

fördelat på alla tre åren. Undervisningen genomfördes både i skolan och på 

ungdomsmottagningen. En elev uttryckte:  

 

”Vi hade sex- och samlevnadskunskap både i 7:an, 8:an och i 9:an. Det var 

bra att det var under alla åren tycker jag, för i mellanstadiet var det ju inte så 

mycket” (10)   

 

I gymnasiet hade eleverna haft sex- och samlevnadsundervisning främst i 

kursen naturkunskap och där var undervisningen mer omfångsrik samt mer 

varierad. Kunskaper inom sex- och samlevnadsundervisningen kunde under 

elevernas skolgång tillägnas på olika sätt som till exempel utifrån 

kurslitteratur, andra typer av böcker, filmer, studiebesök samt praktiska 

övningar. Kurslitteratur användes i högre grad under gymnasiet, men även 

metoder där de fick söka kunskaper med hjälp av dator eller mobiltelefon 

användes. Ungdomsmottagningen hade varit i gymnasieskolans cafeteria vid 
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några tillfällen och informerat om olika saker och detta uppskattades också av 

eleverna. Två nöjda gymnasieelever uttryckte: 

 

”I naturkunskapen har vi fått djupare kunskaper om kroppen och 

könssjukdomar, tycker jag. Sen såg vi på filmen Sex på kartan som vi 

diskuterade efter, vi jobbade i boken och en gång fick vi olika fall som vi skulle 

diskutera med varandra” (7)   

 

”Jag tycker det är bra att ungdomsmottagningen kommer hit till cafeterian 

ibland” (9) 

 

Studiebesök på ungdomsmottagning hade de flesta av informanterna i studien 

varit på och det uppskattade alla. Eleverna menade att steget att själv ta kontakt 

med ungdomsmottagningen underlättas av att veta vart man ska gå och också 

veta vem som jobbar där. De uttryckte också vikten av att få att kännedom om 

vilka tjänster som ungdomsmottagningen har att erbjuda som till exempel 

preventivmedel, undersökningar samt råd och stöd inom sex- och samlevnad. 

En nöjd elev menade: 

 

”Det var jättebra att få gå till ungdomsmottagningen och få ser hur det ser ut 

och så fick man mer information om preventivmedel och sånt” (6)   

 

Praktiska övningar som att träna på att sätta på en kondom på en attrapp 

uppskattades av de elever som hade gjort det, liksom att få se och känna på 

olika typer av kondomer. Mer kunskaper om kondomer och andra 

preventivmedel önskades av gymnasieleverna. Några informanter önskade 

mer moderna undervisningsmetoder med t ex hjälp av IKT (informations och 
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kommunikationsteknik) som quiz och kahoot på dator eller mobiltelefon. Det 

framkom också önskemål från eleverna om att få lyssna på sexpodcast:  

 

”Jag hade tyckt att det hade varit kul att få lyssna på nån sexpodcast också 

och Alla våra ligg som var här var ju skitbra…dom tog upp pinsamheter på 

ett lättsamt sätt” (2) 

          

Enskilt arbete och grupparbete  

Det framgick av informanterna att det var vanligt på mellanstadiet att dela in 

eleverna i tjej- och killgrupper. I tjejgrupperna fick flickorna information om 

den fysiska utvecklingen och om menstruation. Pojkarna fick i sina grupper 

också information om den kroppsliga utvecklingen. Eleverna uttryckte att det 

hade varit bra att också få kunskaper om det motsatta könets utveckling, vilket 

inte alla hade fått. Ett önskemål från en elev löd:  

 

”Det är viktigt att alla får samma information så man får veta hur båda könen 

funkar” (4)  

 

Några av informanterna hade suttit i blandade grupper i klassrummet där de 

hade diskuterat en film de hade sett på en lektion i årskurs 9 och det var 

uppskattat. På biologilektioner i årskurs 9 hade några av eleverna delats in i 

grupper med flickor och pojkar var för sig för att skriva frågor till varandra det 

vill säga till motsatt kön. Det fanns önskemål om att läraren skulle ha samlat 

in frågorna först och därefter välja ut lämpliga frågor eftersom vissa frågor inte 

togs seriöst. En elev uttryckte:  
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”Det blev lite fnittrigt och lite pinsamt när vi ställde frågorna till varandra 

kommer jag ihåg” (7) 

 

Det framkom önskemål om fler diskussioner i grupper särskilt under 

gymnasietiden. Gymnasieeleverna ansåg att de då uppnått en högre mognad 

samt trygghet för att öppna sig i diskussioner med andra. Diskussioner om sex 

mellan kompisar, på fritiden eller i skolan, ansågs vara den största källan till 

kunskaper i ämnet. Det framkom förslag på att få lämna anonyma frågor till 

läraren och att läraren kunde sammanställa frågor som var lämpliga att 

diskuteras i grupper. Vid indelning av grupper tyckte en av informanterna att 

själva gruppindelningen var viktig. De menade att visst innehåll i sex- och 

samlevnadsundervisningen kunde vara känsligt att diskutera med andra elever 

som man inte kände sig trygg med. Olika åsikter om diskussioner i grupp 

belyses av följande två citat: 

 

”När man går på gymnasiet är ämnet sex- och samlevnad inte pinsamt eller 

jobbigt att diskutera längre. Man har ju blivit mer mogen och känner sig mer 

trygg i sig själv nu” (2)    

 

”Man har inte valt sina klasskamrater så då kan det nog vara jobbigt för en 

del i grupparbeten…man kanske inte alls vill diskutera ett sånt här ämne med 

alla” (9)   

             

Delaktighet   

Alla informanter ansåg att ämnet sex- och samlevnad var ett viktigt ämne de 

ville veta mycket om. Några menade att lärarna skulle vara mer lyhörda för 

hur eleverna vill att sex- och samlevnadsundervisningen ska bedrivas och 
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därmed också göra eleverna delaktiga vid planeringen, vilket framgår av 

följande citat:   

 

”Ingen lärare eller andra som vi har haft i sex- och samlevnadsundervisningen 

har frågat om hur vi vill jobba för att lära oss så mycket som möjligt” (5)  

 

Några av gymnasieeleverna uttryckte att de hade velat arbeta mer självständigt 

särskilt under mellan- och högstadiet eftersom de tyckte att sex och samlevnad 

var ett känsligt ämne. Andra föredrog att lyssna på läraren eller att arbeta i 

tillsammans med andra. Alla gymnasieelever hade haft prov på könsorganens 

anatomi och de hade alla också gjort inlämningsuppgift på STI i 

naturkunskapen på gymnasiet. De flesta ansåg att detta var repetition från 

högstadiet, samtidigt som de tyckte att repetition kunde vara bra för sitt 

lärande. En elev som tyckte att sex- och samlevnadsundervisningen var jobbig 

under mellanstadiet uttryckte: 

 

”Jag lär mig bättre när jag söker kunskaper självständigt än att bara läsa på 

till ett prov och när jag gick på mellanstadiet ville jag helst jobba själv” (9)  

3.1.2 Omfångsrikt innehåll  
 

Kunskaper om kroppen 

Skolans sex- och samlevnadsundervisning tar enligt informanterna till största 

delen upp vad som händer med kroppen under puberteten, menstruation och 

anatomi det vill säga könsorganens olika delar samt STI (könssjukdomar). På 

mellanstadiet fick de flesta information om kroppen och menstruation och på 

högstadiet samt gymnasiet mer ingående om anatomi och STI. Någon hade 

också fått se en film om hur en förlossning går till. Eleverna tycker att 
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innehållet mest behandlar det som de redan har kunskaper om och att 

informationen därmed kommer för sent. En gymnasieelev menar att:  

 

”Dom tar nästan bara upp det vi redan vet och då handlar det nästan bara om 

kroppen”(5)  

 

Viss viktig information menar gymnasieeleverna att lärare eller personal från 

ungdomsmottagningen har missat att ge eleverna och exempel på det var 

kunskaper om att flickor har flytningar och att det finns risk att få 

urinvägsinfektion efter samlag. En elev uttrycker:   

 

”Dom har till exempel inte informerat om att man helst ska kissa efter samlag 

för att undvika urinvägsinfektion, det tycker jag är viktig information” (2)    

 

Samlag och orgasm  

Gymnasieeleverna har saknat information och diskussioner om hur det 

praktiskt kan gå till att ha sex och samlag. De menade att elever på 

mellanstadiet ska få mer direkt information om hur ett samlag går till och även 

undervisning om sexuell njutning det vill säga att samlag inte endast utförs för 

reproduktion. På högstadiet önskades mer information om samlag och orgasm, 

men även på gymnasiet då eleverna hade en föreställning om att de flesta 

elever har någon slags erfarenhet av sex då och eventuellt också frågor. Elever 

påpekade att det inte är enkelt att veta hur man tillfredsställer sin partner och 

att det kan vara känsligt att prata om. En elev uttrycker:   

 

”Det är ingen som har pratat om att det inte alltid är så lätt för tjejer att få 

orgasm, det hade ju varit bra att diskutera och få information om” (2)     
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Graviditet till följd av samlag togs upp i sex- och samlagsundervisningen 

liksom olika preventivmedel som finns att tillgå. Önskemål om kunskaper om 

tecken på graviditet fanns då eleverna ansåg det viktigt att känna till. 

Diskussioner om att vara ung förälder saknades också vilket någon elev trodde 

skulle avskräcka till att ha oskyddat sex:  

 

”Jag tror inte man fattar vilka konsekvenser det skulle få för ens liv om man 

blev förälder som tonåring” (8)      

 

Lagar om sexualbrott 

Skolans sex- och samlevnadsundervisning innehöll information om 

åldersgräns för att ha sex och att det finns en lag som reglerar det. 

Informationen var däremot bristfällig angående sex av fri vilja om personen är 

under 15 år. Undervisningen fokuserade mer på om sex genomfördes mot 

någon minderårigs vilja. Mer kunskaper om vilka följder det kan få för barn 

eller ungdomar som har sex eller utsätts för sexuella övergrepp önskades såväl 

som mer kunskaper om sexualbrott generellt.  

 

”Man vet ju att man blir byxmyndig vid 15 år men hur blir det för både den 

personen som har sex med en minderårig och den som inte är byxmyndig 

egentligen” (1)      

 

Relationer och kärlek 

Sex- och samlevnadsundervisningen innehöll för lite samtal om relationer och 

kärlek menar gymnasieeleverna. Kärlek och relationer utvecklas och finns 

med en människa under hela livet, så det är en stor och viktig del under hela 

ens liv. Relationer kan handla om såväl familjen som vänner och en partner. 
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Redan från tidiga år i grundskolan menar eleverna att den första kärleken kan 

uppstå. Olika känslor som kärlek, glädje men också olycklig kärlek kan 

därmed erfaras från tidig ålder. Sex- och samlevnadsundervisningen har främst 

utgått från heterosexuell kärlek även om HBTQ frågor har diskuteras något. 

Information om HBTQ-café har eleverna fått och de tycker att det är bra att 

det finns. Eleverna tar också upp att jämställdhet i relationer bör diskuteras 

mer. En elev uttrycker att kunskaper om relationer är ett viktigt ämne:           

 

”Det sociala och relationer är ju det viktigaste så det vill man ha mer om. Det 

andra om kroppen det kan man ju ändå” (3) 

 

Anpassning efter utvecklingsnivå  

Det framgick att gymnasieeleverna tyckte att sex- och 

samlevnadsundervisningen skulle anpassas bättre utifrån vilken ålder eleverna 

var i då undervisningen skedde. En elev hade varit med på sex och 

samlevnadsundervisning tillsammans med årskurs 4 när hen gick i årskurs 3 

och detta upplevdes som för tidigt eller inte anpassat efter hens ålder:  

 

”Jag fick vara med på undervisning som årskurs 4 hade och det tror jag var 

lite för tidigt, jag kommer ihåg att jag tyckte det var pinsamt” (8)   

 

På mellanstadiet skedde främst undervisningen i årskurs 5 och årskurs 6, men 

några hade haft undervisning i årskurs 4. Det framgick önskemål om att flickor 

ska få undervisning om menstruation senast i årskurs 4 eftersom en del flickor 

får sin menstruation då. Gymnasieeleverna uttryckte också att elevers olika 

mognadsnivå kan påverka undervisningen negativt både för de som ansågs 

mer mogna och för de som var mindre mogna. Följande citat belyser hens 

åsikt: 



 

 24 (36) 
 

 

”Killarna bara flamsade bort det vi skulle prata om, det blev inte seriöst alls. 

Då förstörde de både för sig själva och oss andra. Så kunde det vara både på 

mellanstadiet och högstadiet tycker jag” (2)   

 

Eleverna menade att undervisningen inom sex- och samlevnad på gymnasiet 

främst skedde i kursen naturkunskap och att denna kurs kunde vara förlagd 

under olika år beroende på vilket program eleverna gick på. Gemensamt för 

eleverna i studien var att de alla ansåg att de hade uppnått en större mognad 

där de kunde ta till sig undervisningen på ett mer moget sätt. De upplevde att 

alla eleverna i klassen var mer på samma nivå än de varit tidigare och ingen 

tyckte att undervisningen fnittrades bort. En elev uttryckte:  

 

”På gymnasiet var det inget fnitter och flamsande på lektionen. Det togs mer 

på allvar” (9)      

 

3.1.3 Personalens betydelse  
 

Bekväm med ämnet 

Lärare kan uppfattas som osäkra i sin undervisning inom sex- och samlevnad. 

Elevernas erfarenheter visade att lärare inte vågade prata om vissa delar och 

att de då hoppade över viktigt innehåll i undervisningen som till exempel att 

ett samlag inte alltid fungerar bra. Då vissa delar kunde vara svåra eller 

obekväma att prata om för en del av lärarna menade informanterna att det bara 

blev stelt och pinsamt för alla. En elev uttryckte med tillgjord röst:  

 

”Prata med din partner om vad du tycker om. Tycker du om det här eller det 

här…man säger inte så” (2) 
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En annan elev menade:  

 

”De måste försöka prata om det normalt som om det är vilket annat ämne som 

helst. Vad är det som är så konstigt med just det här ämnet för lärarna” (3)   

 

Det är bättre att personal som är bekväma med att prata om sex- och samlevnad 

tar hand om denna undervisning även om det inte är lärare som är behöriga 

inom ämnet. Ett annat alternativ menar informanterna är att läraren tar in annan 

personal som är trygg med ämnet som till exempel skolsköterska, skolkurator 

eller personal från ungdomsmottagningen. Lärarna ska våga prata om hur det 

verkligen är att både ha sex och att vara i en relation. En elev menar: 

 

”Det borde vara ett kriterium för lärare att för att få ha undervisningen ska 

dom prata om sex som vi ungdomar gör och om det vi pratar om…det ska vara 

naturligt som vilken grej eller annat ämne som helst” (1)  

   

För att personal ska undervisa inom sex- och samlevnad på ett bra sätt menade 

gymnasieeleverna att de måste kunna sätta sig in i hur dagens ungdomar har 

det. De ska ta reda på vad eleverna redan vet och vilka kunskaper som fattas. 

Gymnasieeleverna menade också att lärare ska kunna ta upp tråden inom sex- 

och samlevnad när tillfälle ges för att det ska bli så naturligt som möjligt även 

om det inte är planerat till just den aktuella lektionen, vilket framgår av citatet 

nedan:   
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”Hela undervisningen i det här ämnet blir så onaturlig…liksom på torsdag 

klockan 10 så ska vi prata om sex- och samlevnad. Det är bättre att prata om 

det när eleverna vill” (3)    

 

Olika utbildningsbakgrund  

Det framkom av intervjuerna att olika personalkategorier har varit delaktiga i 

skolans sex- och samlevnadsundervisning under gymnasieelevernas skolgång. 

Deras yrkesbakgrund har varit biologilärare, naturkunskapslärare, 

skolsköterska, barnmorska och kurator. Lärare på grundskolan som har biologi 

och lärare på gymnasiet som har naturkunskap är de lärare som eleverna menar 

ska ha tillräckliga kunskaper för att undervisa i ämnet sex- och 

samlevnadsundervisning.  

 

”När man utbildar sig till lärare inom biologi och naturkunskap så vet man 

att man ska undervisa i sex- och samlevnadskunskap också” (5) 

 

Skolsköterskor har varit delaktiga i sex- och samlevnadsundervisningen på 

mellanstadiet och då främst med tjej- och killgrupper. Några elever hade fått 

information i helklass av skolsköterskan på skolan. Skolsköterskan har främst 

informerat om kroppens utveckling och menstruation. En elev berättar: 

 

”Vi hade tjejgrupp med skolsköterskan och då fick vi information om mens 

och kroppens utveckling” (10)  

 

Den personal som har varit delaktig från ungdomsmottagningen har varit 

barnmorska och kurator. För att undervisa inom sex- och samlevnad krävs 

enligt gymnasieeleverna att personalen har goda kunskaper i ämnet och det 

finns en föreställning om att det just är personalen som arbetar på 
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ungdomsmottagning som har de största kunskaperna. Flera tycker att 

ungdomsmottagningens personal ska vara mer delaktiga i skolans sex- och 

samlevnadsundervisning eftersom de enligt eleverna har de största 

kunskaperna utifrån sin utbildningsbakgrund, vilket framgår av citatet nedan:   

 

”På högstadiet träffade vi ungdomsmottagningens personal, men det hade 

varit bra även på gymnasiet. När man blir äldre och har mer erfarenhet så har 

man kanske lite andra frågor man vill ha svar på” (9)  

 

Gymnasieelever har uppskattat olika personalkategoriers delaktighet i sex- och 

samlevnadsundervisningen eftersom de då kan komplettera varandra med 

olika kunskaper och att eleverna därmed skulle få bredare kunskaper än om 

det endast hade varit en lärare som haft undervisningen. En elev menar:   

 

”Jag tycker att det är bra att barnmorskan och kuratorn från 

ungdomsmottagningen också är med i sex- och samlevnadsundervisningen 

eftersom de kan så mycket” (7)  

 

4 Diskussion  

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att utforska gymnasieelevers erfarenheter av skolans 

sex- och samlevnadsundervisning. Studiens omfångsrika resultat påvisade att 

det fanns ett stort intresse för ämnet sex och samlevnad hos eleverna och detta 

blev därmed studiens tema. Undervisningen skedde i olika kurser under såväl 

mellan- och högstadiet som i gymnasieskolan. Det fanns variation i 

undervisningen både utifrån innehåll och pedagogiska metoder. 
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Gymnasieeleverna var nöjda med den undervisning de fått, men påvisade 

också utvecklingsbehov där eleverna menade att deras egen delaktighet skulle 

öppna för möjligheter att påverka både innehållet och pedagogiska metoder i 

undervisningen.  

Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan är viktig då den bland annat 

syftar till att stärka elevernas självkänsla och främja att eleverna gör medvetna 

ansvarsfulla val både gällande relationer och sexuell hälsa (Skolinspektionen, 

2018). Gymnasieeleverna menade att de fått mycket kunskaper om 

kroppsutveckling, sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel under 

både högstadiet och gymnasiet, men de önskade mer undervisning om kärlek 

och relationer. Det framkom reflektioner om relationer till andra människor 

och särskilt parrelationer där gymnasieeleverna menade att dessa förändras 

och tar sig olika uttryck under livets gång.  

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan är obligatorisk (Röting & 

Svendsen, 2011; WAS, 1999) och alla gymnasieelever i studien hade alla tagit 

del av denna undervisning under sin skolgång. Enligt Bäckman (2003) kan 

människor se sexuallivet som något privat som inte alla människor vill dela 

med sig av till andra. Detta bekräftades av resultatet i studien då några 

gymnasieelever föredrog att arbeta enskilt med uppgifter att lämna in istället 

för att diskutera tillsammans med andra. Innehållet i undervisningen stämde 

enligt gymnasieeleverna överens med kunskapskraven till kursen biologi på 

högstadiet (Skolverket, 2011) och till kursen naturkunskap på gymnasiet 

(Skolverket, 2011). Eleverna hade dock önskat mer tid och prioritet till förmån 

för kärlek och relationer än till kroppsutveckling, preventivmedel och STI. 

Magnusson & Häggström-Nordin (2009) menar att sex- och 

samlevnadsundervisningen kan delas in i de tre olika delarna: undervisning 

som sker utifrån kursplaner, specifika temadagar och spontana frågor i 

undervisningen. Av resultatet framgick att gymnasieeleverna hade uppskattat 

mer spontana samtal inom ämnet för att diskussionerna skulle bli mer naturliga 
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och efter det behov eleverna ansåg sig ha vid det aktuella tillfället. Om dessa 

spontana frågor tas tillvara skulle eleverna kunna utvecklas i den egna 

kunskapsprocessen vilket enligt WHO (1986) är betydelsefullt för att öka den 

egna påverkan av den egna hälsan.        

Gymnasieeleverna ansåg att sex- och samlevnadsundervisningen var värdefull 

då innehållet i de olika kurserna är en viktig del i alla människors liv och att 

utbildningen kan ha betydelse för den enskildes hälsa, men den kan också ha 

betydelse för folkhälsan i stort (Green & Tones, 2010). Under både högstadiet 

och gymnasiet hade gymnasieeleverna tagit del av undervisning om STI samt 

preventivmedel och de menade att det var bra med repetition och att få 

fördjupa sina kunskaper när de blev äldre och hade mer erfarenhet. 

Hälsopromotion kan ses som en process som kan leda till ökat inflytande över 

sin egen hälsa (WHO, 1986) och en process av detta slag kan eventuellt 

optimera människors upplevelse av sexuell hälsa (Regeringen, 2002). 

Gymnasieeleverna reflekterade över att de under gymnasiet uppnått en högre 

mognadsnivå och att de därför då kunde ta till sig undervisningens innehåll på 

ett bättre sätt även om de tyckte att undervisningen också skulle ske på tidigare 

stadier. Regeringens proposition (2007/08:110) menar att det är viktigt att 

främja ungdomar sexuella hälsa och att det är under ungdomstiden som 

sexualitet, normer och värderingar grundläggs. Eriksson (2004) menar å sin 

sida att ungdomar i tonåren genomgår en kritisk period i sitt liv där de söker 

sin identitet. I studien framkom det att de på gymnasiet ansåg sig uppnått en 

ökad trygghet i sig själv där det är lättare att ta till sig och diskutera ämnen 

som kan upplevas vara mer känsliga i tidigare åldrar.        

Sex- och samlevnadsundervisningen syftar till en ökad sexuell hälsa (Hillman, 

2010) och eleverna tyckte att de hade fått stora kunskaper om bland annat både 

kroppens anatomi, pubertetsutveckling och STI. Barr (2014) menar att för de 

ungdomar som tar del av sex- och samlevnadsundervisning i skolan ökar 

chanserna till en sund sexuell utveckling och hälsa. Gymnasieeleverna menade 
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dock att viktiga diskussioner om sexuella färdigheter främst hade diskuterats 

med kompisar på sin fritid och inte under sin undervisning i skolan. Eleverna 

ansåg att dessa diskussioner främjade den sexuella utvecklingen då 

erfarenheter utbyts med varandra. Det uttrycktes önskemål om att få mer 

kunskaper om hur det kan gå till att utöva sex och samlag. Gymnasieeleverna 

menade att dessa kunskaper ska introduceras på mellanstadiet men att 

mängden och innehållet i informationen ska anpassas efter ålder. Centerwall 

(2005) och Hilton (2007) menade i sin forskning att ungdomar har uttryckt 

önskemål om att sex- och samlevnadsundervisningen ska innehålla kunskaper 

om sexuella färdigheter som till exempel samlag, onani och tillfredsställelse 

vilket stämde överens med resultaten i den aktuella studien. Hilton (2007) 

menade vidare att pojkar uttrycker önskemål om att få diskutera känslor och 

förhållanden vilket också bekräftas i den här studien.  

Gymnasieeleverna i studien ansåg att de fått riklig information om 

preventivmedel på såväl högstadiet som gymnasiet. Denna information kan 

anses viktig då tidigare studier visat att ungdomar visat sig ha en negativ 

inställning till att använda kondom vid samlag (Larsson, Weaterling & Tyden, 

2006) samt att kondomanvändning förekommer i lägre utsträckning i Sverige 

än i andra länder (Makenzius et al, 2009). Enligt ungdomar i tidigare studier 

har hälften av både pojkar och flickor uppgett att de har erfarenheter av 

oskyddat sex (Tikkanen, Abelsson & Forsberg, 2011), men den aktuella 

studiens resultat visade att gymnasieeleverna ansåg det viktigt att praktisera 

skyddat sex.            

Resultaten i studien visade att det varit olika personalkategorier som har varit 

delaktiga i sex- och samlevnadsundervisningen, vilket är i enlighet med 

skolverkets (2013) intentioner. Eleverna ansåg att personal med olika 

utbildningsbakgrund kunde bidra med olika kunskaper men att lärarna var de 

som hade det största ansvaret (Skollagen, 2010:800). Tidigare forskning visar 

dock att vad lärare ansåg som viktig kunskap inte alltid tangerade elevernas 
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behov av kunskaper (Naidoo & Wills, 2000), vilket gymnasieeleverna i den 

aktuella studien också påpekade. Gymnasieeleverna uttryckte önskemål om att 

få vara mer delaktiga i planeringen av sex- och samlevnadsundervisningen för 

att få möjligheter att påverka både innehåll och metoder. I skollagen 

(2010:800) beskrivs vikten av elevers delaktighet där eleverna ska utifrån ålder 

och mognad ges möjligheter att vara aktiva i utvecklingsarbete av 

undervisningen.     

 

4.2 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden valdes för att svara på studiens syfte. Då studiens 

avsikt var att få en nyanserad bild av elevers erfarenheter av sex- och 

samlevnadsutbildningen ansågs kvalitativ metod vara att föredra framför 

kvantitativ metod. Svaren på frågeställningarna i studien hade för avsikt att 

hitta mönster och söka förståelse hos informanterna i enlighet med kvalitativ 

metod (Langemar, 2008; Trost, 2010). Analysmetoden som användes för att 

bearbeta intervjuerna var kvalitativ innehållsanalys. Resultatet i studien har 

genererat ökade kunskaper om elevers erfarenheter av sex- och 

samlevnadsundervisningen och därmed har den kvalitativa metoden visat sig 

vara ett lämpligt val.  

Då en författare till en kvalitativ studie kan anses som oerfaren av forskning 

likt denna studie passar kvalitativ innehållsanalys bra då den är en basmetod 

som är lämplig för nybörjare (Bryman, 2012). Vid forskning ökar 

trovärdigheten i studien om en lämplig analysmetod väljs (Trost, 2010). 

Studien var av induktiv eller empiristyrd karaktär, vilket innebar att kategorier 

utarbetades utifrån det insamlade materialet (Langemar, 2008). För att öka 

validiteten i studier kan det enligt Langemar (2008) med fördel användas både 

induktiva och deduktiva kategorier. Ett visst inslag av deduktiva kategorier går 

det eventuellt att anse att studien hade eftersom författaren till studien hade 

vissa förkunskaper inom området vid studiens början.  
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Informanterna valdes slumpmässigt ut för att delta i studien men viss hänsyn 

togs till deras kön, då författaren ville få variation för att öka trovärdigheten i 

studien (Trost, 2010). För ytterligare möjlighet till variation och ökad 

trovärdighet valdes elever ut från såväl studieförberedande program som 

yrkesprogram.  

Vid en kvalitativ studie kan tillförlitligheten påverkas om det förflyter lång tid 

mellan intervjuer och som i denna studie sex- och samlevnadsundervisningen 

som intervjuerna handlade om (Trost, 2010). Det kan ha varit svårt för 

gymnasieeleverna att komma ihåg exakt innehåll och undervisningsmetoder 

som ägt rum många år tidigare. Vid några av intervjuerna märktes detta då 

elever funderade en lång stund innan de svarade och ibland rättade de också 

till sina svar.  

Intervjuerna var av halvstrukturerad fokuserad karaktär där gymnasieeleverna 

fritt fick berätta om den sex- och samlevnadsundervisning de tagit del av, men 

där författaren också ställde följdfrågor efter en intervjuguide med checklista. 

Då intervjuerna analyserades allt eftersom kan efterföljande intervjuer ha 

påverkats något utifrån de följdfrågor som ställdes. Även om intervjuaren får 

ökade kunskaper allt eftersom studien fortlöper är det av betydelse att 

innehållet i intervjufrågorna är desamma (Trost, 2010).  

Tillvägagångsprocesserna i studien beskrevs så utförligt som möjligt för att 

öka överförbarheten (Bryman, 2012). Generalisering av resultat är inte syftet 

med kvalitativ forskning, men om tillvägagångssättet har beskrivits noggrant 

så kan läsaren ändå överföra resultaten till en annan kontext vilket skulle 

kunna ha varit av värde för läsaren (a.a.).     

Enskilda intervjuer valdes till denna studie och därmed har informanterna varit 

fria att uttrycka sig utan att bli påverkade av andra. Det hade också varit 

intressant att genomföra gruppintervjuer för att få givande diskussioner 

informanterna emellan. Tystnadsplikt hade varit ett etiskt problem att beakta 
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vid gruppintervju liksom eventuella svårigheter hos informanterna att uttrycka 

sig (Trost, 2010).  

Trost (2010) menade att ca 5-8 intervjuer är ett lagom antal intervjuer att 

genomföra för att materialet inte ska bli ohanterligt. I denna studie 

genomfördes 10 intervjuer vilket utifrån Trost (2010) kan anses i överkant. 

Ytterligare intervjuer ansågs av författaren inte nödvändigt att genomföra då 

innehållet i fler intervjuer troligen inte hade tillfört ytterligare kunskaper.                         

  

5 Slutsatser 
Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan ingår i ett flertal kurser i såväl 

grundskolan som gymnasieskolan. Undervisningen syftar till att stärka 

elevernas självkänsla och att främja elevernas sexuella hälsa. Studiens resultat 

visade att gymnasieeleverna främst tillägnat sig kunskaper om kroppens 

anatomi, pubertetsutveckling och STI. Det framkom önskemål om ökade 

kunskaper om kärlek och relationer samt mer delaktighet för att eleverna skulle 

kunna påverka både innehåll och pedagogiska metoder. Gymnasieeleverna 

uppskattade att olika personalkategorier från både skola och 

ungdomsmottagning samverkade med varandra, eftersom de bidrog med olika 

kunskaper. Utifrån det omfångsrika resultatet kunde det dras en slutsats om att 

gymnasieleverna hade ett stort intresse för ämnet sex och samlevnad.  

Framtida forskning där rektorers erfarenheter tas till vara vore av intresse och 

stort värde eftersom de är ansvariga för det hälsofrämjande arbetet inom sex- 

och samlevnadsundervisningen som bedrivs i skolan. För att sex- och 

samlevnadsundervisningen ska bli av så god kvalitet som möjligt utifrån såväl 

styrdokument som elevernas intresse så krävs engagerade rektorer som ger 

gynnsamma förutsättningar till personalen för att utveckla denna.       
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Intervjuguide – Sex- och samlevnadsundervisning i skolan 

Årskurser 

 Lågstadiet  
- Innehåll (relationer kompisar/föräldrar, kärlek, kroppsutveckling, 

jämställdhet) 
- Metoder (läraren berättade, ställa frågor, lärobok) 
- Elevers intresse (påverka innehållet) 
- Positiva erfarenheter 
- Utvecklingsbehov 
 Mellanstadiet 
- Innehåll (relationer kompisar/föräldrar, kärlek, kroppsutveckling, 

jämställdhet) 
- Metoder (läraren berättade, ställa frågor, lärobok, temadagar) 
- Elevers intresse (påverka innehållet) 
- Positiva erfarenheter 
- Utvecklingsbehov 
 Högstadiet 
- Innehåll (relationer kompisar/föräldrar, kärlek, kroppsutveckling, 

könssjukdomar, sexuell njutning, oönskade graviditeter, ofrivilligt 
sex, svampinfektion, preventivmedel, jämställdhet) 

- Metoder (läraren berättade, ställa frågor, lärobok, besök på 
ungdomsmottagning, filmer, temadagar) 

- Elevers intresse (påverka innehållet) 
- Positiva erfarenheter 
- Utvecklingsbehov 
 Gymnasiet 
- Innehåll (relationer kompisar/föräldrar, kärlek, kroppsutveckling, 

könssjukdomar, sexuell njutning, oönskade graviditeter, ofrivilligt 
sex, preventivmedel, jämställdhet, filmer) 

- Metoder (läraren berättade, ställa frågor, lärobok, besök på 
ungdomsmottagning, temadagar) 

- Elevers intresse (påverka innehållet) 
- Positiva erfarenheter 
- Utvecklingsbehov 

Åldersadekvat undervisning  

- Vilket innehåll bör sex- och samlevnadsundervisningen ha i 
respektive stadie 

- Upplevelse av att ha fått tillräckligt av kunskaper av skolans sex- och 
samlevnadsundervisning i de olika stadierna 


