
  

  

0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Samordning av sex- och samlevnadsundervisning i svenska 
grundskolan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Karolina Ersson 
 
 
 
 
 
Handledare: Ann Fridner 
ÖVNINGSUPPSATS, PSYKOLOGI III – METOD OCH STATISTIK, HT 2013 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN  



  

  

1 
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GRUNDSKOLAN 

 
Karolina Ersson  

 
 

Kvalitetsgranskningen som genomfördes 1999 av skolinspektionen 
visade att samordningen av sex- och samlevnadsundervisningen var 
bristfällig i många skolor. Undervisningen varierade både inom och 
mellan skolor. Syftet med den aktuella studien är att undersöka hur 
samordning av sex- och samlevnadsundervisningen upplevs av lärare 
och rektorer i grundskolan. Studien tar hjälp av skolverkets och 
RFSU:s synpunkter. Semistrukturerade intervjuer genomfördes på tre 
skolor, RFSU och skolverket, med totalt 11 personer. Bearbetning och 
analys av data gjordes med hjälp av induktiv tematisk analys. 
Resultatet visade att innebörden av skolämnet upplevdes diffust, 
samtal och samarbeten kring ämnet upplevdes som spontana mer än 
konsekventa och kontinuerliga. Ett ramverk ansågs saknas för 
dokumentering och uppföljning. Tidsbrist hade en inverkan på 
lärarnas och rektorernas prioriteringar av ämnet. RFSU och skolverket 
ser att rektorn bör ta en mer tydligt styrande roll för en bättre 
samordning.  

 
 

Sexualitet och samlevnad är ett område som berör identitet och självkänsla. Det är ett 
område som engagerar lärare och elever runt om i den svenska grund- och 
gymnasieskolan. Ämnet representerar ett brett spektrum av olika begrepp så som kärlek, 
relationer, övergrepp och jämställdhet. Det är ett ämne som ger svar på existentiella 
frågor som ungdomar bär på. Detta gör undervisningen i sex och samlevnad unik för 
rektorer att samordna och för lärare att undervisa i (Centerwall, 2000).  
 
Definitionen av sex och samlevnad har skiftat under tiden som ämnet varit relevant i 
skolan. År 1977 (skolöverstyrelsen, 1977) efter en 10 år lång utredning (SOU, 1974) 
kom skolöverstyrelsen med tydliga anvisningar för sex- och samlevnadsundervisningen. 
De ämnesspecifika mål som framfördes gällde anatomi, fysiologi, psykologi som etik 
och sociala sammanhang ur ungdomars perspektiv. Sexualiteten började betraktas som 
en integrerad del av människan och var därmed nödvändig att ta upp inom skolans 
väggar. Sedan dess har det varit ett ämne som integrerats i undervisningen med 
varierande framgång (Eriksson & Nilsson, 2013). År 1956 beslutade regeringen att göra 
sexualundervisningen obligatorisk i skolan. I handledningen (Kungliga 
skolöverstyrelsen, 1956) för sex och samlevnad tydliggjordes att läraren är den bäst 
lämpade att undervisa i sex och samlevnad. Läraren anses än idag vara den bäst 
lämpade för undervisningen (Kvalitetsenheten, 2013). Vad som har hänt under årens 
lopp är att rektorns ansvar har tydliggjorts för sex och samlevnad. Rektorns ansvar 
innefattar att styra och vägleda undervisningen för integrering av ämnesövergripande 
kunskapsområden så som sex och samlevnad. Detta för att säkerställa att alla elever ska 
få likvärdig undervisning i ämnet. Lärarens ansvar har även förändrats över tiden. 
Ansvaret har breddats så att fler ämneslärare idag enligt läroplanen ska integrera 
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samlevnadsundervisning i sina ämnen. Kvalitetsgranskningen (Skolinspektionen, 1999) 
visade på en stor variation i hur undervisningen bedrevs och samordnades både inom 
och mellan skolor som råder än idag (Nilsson, 2005). Det är därför viktigt att titta 
närmare på de fenomen som omgärdar samordning av sex och samlevnad i grundskolan. 
Den föreliggande studien avser att belysa hur samordningen av sex- och 
samlevnadsundervisning upplevs i grundskolan.  

 
Kvalitetsgranskningen av skolan 1999 
Den senaste kvalitetsgranskningen av sex- och samlevnadsundervisningen genomfördes 
1999 av skolinspektionen. 80 skolor granskades för att se hur de arbetades i grundskolor 
och gymnasieskolor med sex- och samlevnadsundervisning ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Resultaten visade på stor variation i undervisningen, både 
mellan och inom skolor, för hur de nådde upp till målen för läroplanen. Det uppdagades 
att undervisningen på vissa skolor var bristfällig eller att endast delar av målen blev 
uppfyllda. Det verkade bero på att bara ett fåtal av skolorna hade nedskrivna mål för 
sex- och samlevnadsundervisning. Begreppet sex och samlevnad upplevdes då som 
diffust. Det var även så att endast i ett fåtal av skolorna utövade rektorn tydlig styrning. 
Vilket ledde till att undervisningen som bedrevs varken samordnades eller 
dokumenterades. Det som istället skedde på skolor var spontana och planerade 
aktiviteter oftast av hög kvalitet men som inte kom till godo för varken skolledning eller 
kollegor. Uppdraget hamnade på lärarna istället för rektorerna och upplevdes generellt 
som otydligt. När studien genomfördes fanns inga garantier för att alla elever fick denna 
undervisning eller att det skedde en utveckling av kunskapsområdet. Lägger man ihop 
dessa faktorer visar kvalitetsgranskningen att det blev svårt att uppnå läroplanens 
ambitioner om sex och samlevnad som ett övergripande kunskapsområde 
(Skolinspektionen, 1999). 
 
Läroplanens anvisningar för sex- och samlevnadsundervisning  
Trots kvalitetsgranskningens resultat (skolinspektionen, 1999) ligger Sverige i framkant 
vad det gäller att förmedla sexualundervisning i skolan. I 2011 års läroplan (Skolverket, 
lgr, 2011) för grundskolan förmedlar skolverket att ämnet har fått ett större och 
framförallt tydligare utrymme i undervisningen. Sexualundervisningen beskrivs som ett 
ämnesövergripande kunskapsområde samt ämnesintegrerat. I det ämnesövergripande 
arbetet integreras och behandlas begreppen rörande sexualitet och samlevnad i olika 
ämnen och genom ämnesövergripande projekt. Det ämnesintegrerade arbetet sker i form 
av att lyfta fram olika perspektiv på jämställdhet, sexualitet, kön och relationer i 
ämnesundervisningen (Eriksson & Nilsson 2013). Läroplanen (2011) tar upp de centrala 
målen och kunskapskraven för vad eleverna ska ha förvärvat under åren i skolan. 
 
Undervisningen börjar i årskurs 4 och fortsätter upp till årskurs 9. I årskurs 4-6 är ämnet 
relevant i biologi, religion och samhällskunskap och berör då ämnet via begrepp som 
pubertet, identitet, kärlek, ansvar samt utanförskap och kränkning (Skolverket, lgr, 
2011). I årskurs 7-9 är det fler ämnesområden som berörs. Dessa är biologi, idrott - 
hälsa, religion, samhällskunskap, historia och bild. Samlevnadsundervisning går att 
finna under fler ämnen än där begreppen för sex och samlevnad är specifikt 
formulerade. Exempel på två sådana ämnen är hemkunskap (arbetsfördelning i hemmet 
ur ett jämställdhetsperspektiv) och svenska (skönlitteratur som belyser människors 
villkor, identitets- och livsfrågor). I läroplanen för grundskolan (Skolverket, lgr, 2011) 
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står det i målen för undervisningen att eleverna ska ha tagit del av information inom 
biologi om reproduktion och sexualitet samt frågor om identitet, relationer, jämställdhet, 
kärlek och ansvar. Biologi är det ämne som tar upp det mest relevanta för sexualitet och 
anses vara det ämne som har störst ansvar för att sexualundervisningen bedrivs. I ämnet 
ingår även information om sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på 
individnivå, global nivå samt ur ett historiskt perspektiv. Eleverna ska inom idrott och 
hälsa tagit del av informationen om hur fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, 
exempelvis kön. Inom religion, ska synen på jämställdhet och möjligheten till sexualitet 
i olika länder skildras, hur olika livsfrågor skildras i populärkulturen om livet, 
relationer, kärlek och sexualitet. Undervisningen har som syfte att bidra till utvecklade 
kunskaper om hur olika livsåskådningar och religioner ser på kön, jämställdhet, 
sexualitet och relationer. Inom samhällskunskap ska eleverna ha tagit del av frågor om 
jämlikhet och jämställdhet. Ämnet ska beröra ungdomars livsstilar, identiteter, 
välbefinnande samt hur detta påverkas av exempelvis kön, sexuell läggning och 
socioekonomisk bakgrund. I Historia behandlas kontinuitet och förändring i synen på 
kön, jämställdhet och sexualitet. I bild ska eleverna kunna göra en bildanalys av frågor 
rörande identitet, sexualitet, maktrelationer och etnicitet samt hur dessa kan utformas 
och framställas. Sexualundervisningen är således ett brett kunskapsämne som berör 
många olika områden av skolans undervisning.  
 
Målstyrning inom skolan 
Skolan är en plattform som är styrd av mål. De formuleringar och begrepp som berör 
sex och samlevnad i läroplanen (2011) är till för att vägleda respektive lärare i rätt 
riktning. De olika kursernas centrala innehåll och syfte är de målformuleringar som 
läraren har att inrätta sig efter. Därefter är läraren fri att undervisa på de sätt som denne 
anser vara lämpligt (Lärarförbundet, 2013). För att mål ska fungera effektivt och 
motiverande måste mål vara specifika och utmanande, mål måste vara mätbara och mål 
måste vara nåbara och tidsbundna (Locke & Latham, 1990). Locke och Lantham´s 
metaanalys visade att prestation på jobbet gick upp signifikant högre för de anställda 
som fick ett mål att sträva efter, än de som inte hade ett mål. En uppföljning av 20 av de 
80 skolor som deltog i kvalitetsgranskningen 1999 genomfördes 2005. Den visade att de 
skolor som hade förbättrat sin sex- och samlevnadsundervisning nu hade tydliggjort 
målen. Inom målen för en bättre sex- och samlevnadsundervisning rymdes tydligare 
styrning, större likvärdighet, lärande organisation och samordning mellan arbetslag. 
Vilka var de mest påtagliga förändringarna som genomförts (Nilsson, 2005).  
 
Lärare är medvetna och de flesta strävar efter att följa målen, däremot saknar många 
lärare tillräcklig utbildning inom ämnesområdet sex och samlevnad (RFSU, 2004). I en 
studie kom Mihaly Csiskszentminhalyi (1975, 1982, 1990 refererad i Reeve, 2009) fram 
till att oavsett urvalet kunde essensen av att ha roligt relateras till en ”flowkänsla”. Flow 
är ett stadie av koncentration som involverar en holistiskt absorption och djup 
involvering i en aktivitet (Keller & Bless, 2008 refererad i Reeve, 2009). Flow uppstår i 
situationer där både utmaning och färdigheter är någorlunda höga eller höga 
(Csiskszentminhalyi & Csiskszentminhalyi, 1988; Keller & Bless, 2008 refererad i 
Reeve, 2009). Att utmanas över ens kompetensnivå kan hota ens känsla av kompetens, 
och det uttrycks i en känsla av oro, eller ångest. För att motverka känslan av oro och 
ångest som kan uppstå kan nivån för utmaningen sänkas eller personers färdigheter 
utvecklas (Reeve, 2009). Om lärare saknar kunskap om sex och samlevnad kan 
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undervisningen enligt teorin upplevas som en för hög utmaning och i sin tur skapa 
känslan av oro eller ångest för lärarna.  

 
Skolans kultur  
Scheins modell (Schein, 1992) kan ge förståelse för organisationskulturen som råder i 
skolor, och som i sin tur påverkar hur sex och samlevnad bedrivs och samordnas. 
Schein menar att det finns tre nivåer av kultur i en organisation där den första är uttalade 
värderingar. Det är de delade visionerna och de budskap som organisationen vill 
förmedla till omvärlden. I detta fall representerar styrdokument och målformuleringar 
för sex och samlevnad den första nivån. Den andra nivån är statuerade värderingar som 
uttrycks i artefakter och i underliggande antaganden. Artefakterna inkluderar nivåer av 
hierarki, möten, nästan alla synliga aspekter av organisationen och dess funktion som 
håller den vid liv. I det här fallet kan styrning, sätt att kommunicera, ansvar och 
strukturer representera den andra nivån. Den tredje nivån är de grundläggande dolda 
antaganden som berättar om organisationens verkliga värderingar, sådant som är 
osynligt för de som är inom organisationen. Detta kan vara hur ansvaret för samordning 
och undervisning av sex och samlevnad faller på NO-läraren utan att någon egentligen 
reflekterar eller ifrågasätter det. Även hur sex och samlevnad prioriteras som 
kunskapsområde, det undervisas när det finns tid över. Schein menar att kultur är som 
ett isberg, där synliga artefakter och delade värderingar är över vattenytan, medan de 
dolda värderingarna och beteenden ligger under vattenytan. Det som sker under 
vattenytan har ett stort inflytande över vad som kommer ske i organisationen (Schein, 
1992).  
 
Två faktorer som kan var med och inverka på organisationens kultur kring sex och 
samlevnad är socialiseringsprocesser samt vad ledare förmedlar om organisationen 
(Woods & West, 2010). Socialiseringsprocesser är vad anställda får höra om sin 
organisation. De förväntningar som finns på dem kommer i sin tur att påverka vad de 
tror är organisationens värderingar. Den andra faktorn är att ledaren är med och skapar 
organisationens kultur (Woods & West, 2010). Rektorerna och skolledningen är 
delaktiga i skapandet av kulturen, deras kommunikation och beteendemönster skapar 
ofta organisationens värderingar. Vilket i sin tur påverkar lärarens värderingar, 
exempelvis att inte prioritera sex och samlevnad i undervisningen.  
 
Det största ansvaret angående undervisningen av sex och samlevnad landar på lärarens 
individuella insats. Rektorn är många gånger frånvarande med sin styrning och 
samordning av sex och samlevnad (Forsberg, 2005). En studie gjord av Hursh (1995, 
refererad i Ekholm; et.al, 2000) visar att den rådande lärarkulturen i skolan många 
gånger har ett innehåll med en betoning av konkurrens och på individens valfrihet. 
Exempelvis att läraren har frihet att bestämma över undervisningen av sex och 
samlevnad. När den här grundfilosofin färgar arbetssättet ser man skillnader i 
undervisningsmönster som personligt betingade (Hursh, 1995, refererad i Ekholm; et.al, 
2000).  
 
En annan studie skriven av Hargreaves (1994, 1996 refererad i Ekholm; et.al, 2000) har 
studerat hur skolans lärarkultur påverkar undervisningen. Han menar att lärarkulturen 
kan beskrivas både utifrån innehåll och form. Lärarkulturens innehåll består av de 
värden, föreställningar och handlingsmönster som en grupp lärare delar. Formen består 
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av de interaktionsmönster som kännetecknar samspelet mellan de enskilda lärarna. Med 
hjälp av formen kan innehållet dokumenteras, föras vidare och permanenteras. För att 
en väl utförd sex- och samlevnadsundervisningen ska kunna verka som ett 
kunskapsövergripande område bör den samarbetande kulturen antas (Skolverket, 2013). 
Hargreaves (1994, 1996 refererad i Ekholm; et.al, 2000) menar att den präglas av att 
lärare tar eget initiativ till förbättringar av undervisningen och driver de olika 
utvecklingsprocesserna på skolan. De samarbetande relationerna mellan lärare skapas 
och vidmakthålls av lärare. Samarbetet är avgörande för att yrkesrollen ska utvecklas.  
 
Fullan (1991, refererad i Ekholm; et.al, 2000) menar att den samarbetande kulturen 
utmärks av att skolledare och lärare tillsammans arbetar fram nya 
undervisningsmaterial. De observerar varandras undervisning och ger värdefull respons 
på varandras förbättringsmöjligheter. I den här kulturen kan lärare och skolledare 
vidareutveckla varandras sätt att verka. För att det ska ske en professionell utveckling är 
det av största vikt att skolledarens tillgänglighet för samtal och lärares möjlighet till 
samtal med varandra om undervisningsdilemman prioriteras menar Nias (1998, 
refererad i Ekholm; et.al, 2000).  
 
Skolans kultur kan ge en förklaring till kommunikation inom skolan mellan lärare och 
mellan skolledare och lärare. En studie gjord av Helene Ärlestig (2008, sid 191-205) 
visar att lärare och rektorer är omedvetna om hur mycket organisationens kultur och 
struktur påverkar kommunikationen emellan de olika parterna. Resultatet visar även att 
det finns en skillnad i hur lärare och rektorer ser på sin kommunikation. Rektorer 
tenderar att överskatta sin förmåga att kommunicera med lärare och många av mötena 
som hålls är ofta enbart rutinmässiga. Det finns en brist i det pedagogiska ledarskapet 
som enligt skolverket ska genomsyra rektorns arbete. Det verkar också enligt 
forskningen som att tiden för hur mycket lärare och rektorer samtalar inte är rättvist 
fördelat av rektor. Det är ett fåtal lärare som får mer tid av rektorn än andra och detta 
beror främst på att det är läraren som tar initiativ till samtal med rektorn. Hur rektorer 
förstår och använder struktur och kultur i kommunikationen med lärare verkar vara lika 
viktigt som deras individuella förmåga och färdigheter inom kommunikation.     
 
Ärlestig (2008, sid 263-273) visar också att majoriteten av kommunikation mellan 
lärare och rektorer handlar om att försöka predicera framtida förhållanden och diskutera 
sätt att undvika konflikter mer än att gå in i djupare reflektioner om olika perspektiv av 
lärande på skolan. Det stora problemet är inte mängden information eller att det 
formuleras otydligt, utan det verkar som att det är organisationens kultur och struktur 
som påverkar kommunikationen i en negativ riktning. Där möten och samtal 
konserverar den rådande kulturen och strukturen, man fortsätter prata om ”fel saker". 
Studien visar att det finns en vilja att förbättra kommunikationen men att det är svårt för 
lärare och rektorer och komma på hur den förbättringen kan genomföras.  
 
Rektorn bär ansvaret i grundskolan för att undervisningen i olika ämnesområden 
samordnas och att integrera ämnesövergripande kunskapsområden så som sex och 
samlevnad (Skolverket, lgr, 2011). Ett ansvar för att personalen får den 
kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter professionellt 
(Skolverket, lgr, 2011). Det är rektorns ansvar att samordna och integrera sex och 
samlevnad i undervisningen. Lärarnas ansvar för sex och samlevnad är att ta upp det 
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som står skrivet i styrdokumenten för undervisningen. Lärarna har ansvaret över de 
enskilda mål och riktlinjer som är uppsatta för respektive ämne (Skolverket, lgr, 2011). 
Den nya läroplanen för grundskolan som trädde kraft 2011, innebar förändringar 
framförallt för lärare, inte lika mycket för rektorer. Lärare som berörs av den nya 
läroplanen måste nu på ett helt annat sätt integrera sex och samlevnad i sin 
undervisning. Biologiläraren är nu tvungen att integrera perspektiv så som jämställdhet, 
identitet, relationer och ansvarstagande, där denne tidigare endast hade ansvar för den 
biologiska aspekten av sexualitet. Samhällsläraren måste lyfta upp ämnen som 
homosexuellas rättigheter i världen, identitet och jämställdhet, där den tidigare inte hade 
några som helst krav av någotdera. Kraven har höjts och tydliggjorts vad gäller sex och 
samlevnad för lärarna (Eriksson & Nilsson, 2013). 
 
Det systematiska kvalitetsarbetet 
För att skolorna ska klara av de höjda kraven har det systematiska kvalitetsarbetet 
hamnat i fokus som insats (Eriksson & Nilsson, 2013). I skollagen finns ett krav om ett 
systematiskt kvalitetsarbete. Arbetsprocessen gör likvärdighet och kvalitet synlig. 
Kvalitetsgranskningen 1999 visade på brister i dokumentering och målformuleringar 
som är en del av kvalitetsarbetet kring sex och samlevnad i skolan. Arbetsprocessen 
innebär att huvudmän och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp 
verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det 
planera och utveckla utbildningen. Resultaten för verksamheten behöver dessutom 
följas upp, analyseras och bedömas i förhållande till vad vetenskap och beprövad 
erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet. Vid planering och 
prioritering av utvecklingsinsatser är det viktigt att ta hänsyn till aktuell forskning. Att 
arbeta systematiskt och kontinuerligt innebär att arbeta efter en långsiktig utveckling 
med hjälp av ett arbetssätt som är strukturerat och uthålligt.  Det är även av stor vikt att 
skriftlig dokumentering genomförs regelbundet för att kunna stämma av att arbetet med 
utveckling leder framåt. Det är en förutsättning för att kunna identifiera områden som är 
i behov av utveckling för att uppfylla de nationella målen. Allas delaktighet är 
grundläggande för kvalitetsarbetet. Det är när alla är medverkande som arbetet 
synliggör kvalitet och likvärdighet. Det synliggör även vad som ska prioriteras, 
utvecklas och hur olika insatser ska genomföras samt vem som har ansvaret för vad. De 
olika förutsättningar som kan påverka hur väl arbetet kan genomföras är ekonomiska 
och materiella, personella, organisatoriska och allas motivation, engagemang, 
delaktighet och inflytande. För sex- och samlevnadsundervisningen visade 
uppföljningen av kvalitetsarbetet 2005 (Nilsson, 2005) att det är förutsättningar i form 
av organisatoriska (t.ex. styrning, ledning, arbetslag, gruppindelningar) och personella 
(t.ex. utbildning, kompetens och personaltäthet) som det behöver arbetas med. Det är en 
cyklisk process av att följa upp, analysera, planera och genomföra som är till för att 
hjälpa skolor att nå de nationella målen genom kvalitet och likvärdighet.  
 
Viktiga faktorer för ett lyckat implementeringsutfall 
En rapport skriven på riksdagens uppdrag tittar närmare på hur ny forskningsbaserad 
kunskap på ett effektivt sätt kan implementeras i skolan. Mottagligheten för ny kunskap 
kan variera mellan skolor och inom skolorna. Forskning visar att svårigheten att ta till 
sig ny kunskap och utvecklas i organisationen ökar när den nya kunskapen som ska 
implementeras är komplex, informationen dålig, spridningen ineffektiv, personalen inte 
har rätt beredskap, rutiner för kunskapsbearbetning saknas, det är ont om tid, stödet från 
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ledningen brister och en plan för uppföljning saknas (Wallin & Limén, 2013). De flesta 
av dessa faktorer uppdagades i kvalitetsgranskningen 1999 (Nilsson & Sandström, 
1999) samt i den uppföljning som genomfördes 2005 (Nilsson, 2005). Det kan vara 
svårt att identifiera generella framgångsfaktorer för att sex och samlevnad ska förändras 
och förbättras av den nya läroplanens kunskapsimplementering. Det är mer värdefullt att 
se till den egna organisationen och sedan utvärdera ifrån det. Alla organisationer har 
sina lokala förutsättningar för utvecklingsarbete och kunskapsimplementering. 
Rapporten (Wallin & Limén, 2013) beskriver att implementering av ny kunskap ska ses 
som en process, där första steget är när behovet uppstår och sista steget är när den nya 
kunskapen är hållbart integrerad i verksamheten. Mycket är likt det systematiska 
kvalitetsarbetet. Verksamheter så som skolor som utmärks av hög arbetsbelastning 
tenderar att låta forskning och utveckling nedprioriteras. Det är istället den dagliga 
driften som hamnar i fokus. Därmed är det viktigt med ett organisatoriskt stöd för att 
främja kunskapstillväxten i skolan. Det är lärarens kompetens, förmåga och 
engagemang som framförallt påverkar kunskapstillväxten. Därmed har läraren ett stort 
ansvar att ständigt tillvarata ny kunskap för att förbättra sin undervisning. Det behövs 
tillräckligt med tid för medarbetarna att söka, läsa och bearbeta ny kunskap. Ett annat 
behov är resurser för utbildningar och andra insatser, det är viktigt att 
kunskapsimplementering ingår i vardagen. Det är statens, skolhuvudmännens och 
rektorernas skyldighet att ge lärarna förutsättningarna för att fullgöra sitt uppdrag 
(Wallin & Limén, 2013).   
 
För att den läroplansbaserade sex- och samlevnadsundervisningen ska vara möjlig krävs 
att rektor följer upp och utvärderar undervisningen med jämna mellanrum. Det krävs 
även att se till att personalen är involverad i planering, utvärdering och utveckling av 
undervisning. Personalen bör vara med och formulera skolans mål för undervisningen 
(Johansson, 2011). Rektorns ledarskap är centralt för skolans utveckling, 
organisatoriska kapacitet och elevernas resultat. Eleverna behöver engagerade och 
kompetenta lärare för att utvecklas och kunna känna sig trygga i undervisningen och 
skolan. Därför har rektorn en viktig roll i att leda lärarna i rätt riktning samt fördela 
arbetsbelastningen i ett redan stressat system (2011). Förslaget som skolinspektionen 
kom med efter kvalitetsgranskningen 1999 var sammanfattningsvis att den kunskap som 
finns inom varje skolform skulle lyftas upp och samordnas (Sandström & Nilsson, 
1999).  
 
Syfte och frågeställning 
Föreliggande studie hade som syfte att undersöka hur samordning av sex- och 
samlevnadsundervisningen upplevs av lärare och rektorer i grundskolan. Studien tar 
även hjälp av skolverkets och RFSUs synpunkter för att ta in ett relevant perspektiv. 
Genom att studera upplevelsen utgår uppsatsen från ett psykologiskt perspektiv. 
Frågeställningen var: Hur upplevs samordningen av sex och samlevnad i grundskolan 
genom kommunikation, ansvar, organisationens strukturer och visioner? 
 

 
 
 
 
 



  

  

8 

Metod 
 

Urvalskriterier 
Elva personer valdes ut för att intervjuas. Informanterna tillfrågades om deltagande via 
mail eller telefonkontakt. I samband med kontakten delgavs syftet med studien. 
Kriterierna vid val av skolor var att de skulle vara lokaliserade inom Stockholms län 
samt att skolorna skulle representera heterogena och homogena elevkulturer i avseendet 
kultur och religion.  Urvalskriterierna för lärarna var att de skulle ha undervisat i sex 
och samlevnad och att både män och kvinnor fanns representerade. Kriteriet för 
skolsköterskan var delaktighet i sex och samlevnadsfrågor ur ett elevhälsoperspektiv. 
Urvalskriteriet för rektorerna var att de skulle ha ett ansvarsområde som berörde 
undervisning och personal. Från skolverket och RFSU valdes personer som jobbat 
aktivt med frågor rörande sex- och samlevnadsundervisning i grundskolan.   
 
Undersökningsdeltagare  
Första skolan (fiktivt namn i resultatet är Magnoliaskolan) som deltog var en relativt 
stor kommunal grundskola (640 elever, årskurs 6 – 9). Där en kvinnlig biträdande rektor 
(tjänst 100 %) med ansvarsområde för personal, undervisning och uppföljning och två 
naturorienterade ämneslärare (NO-lärare), en kvinnlig och en manlig, som undervisat i 
sex och samlevnad intervjuades.  
 
Den andra skolan (fiktivt namn i resultatet är Stureskolan) som deltog var en kommunal 
grundskola (ca 400 elever, årskurs 7 – 9). Där en manlig biträdande rektor (tjänst 100 
%) med ansvarsområde för personal, undervisning samt vissa administrativa uppgifter 
och två NO-lärare, en manlig och en kvinnlig, som undervisat i sex och samlevnad 
intervjuades.  
 
Den tredje skolan (fiktivt namn i resultatet är Västerortsskolan) som deltog var en privat 
skola (ca 540 elever, årskurs 7-9). Där en kvinnlig rektor (tjänst 100 %) med 
ansvarsområde för undervisning, personal samt administrering, en kvinnlig NO-lärare 
som undervisat i sex och samlevnad och en kvinnlig skolsköterska som varit delaktig 
och engagerad i sex och samlevnadsfrågor ur ett elevhälsoperspektiv intervjuades. 
 
En nyckelperson inom Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) som är sakkunnig 
inom sexualundervisning intervjuades. En nyckelperson inom skolverket som är 
undervisningsråd och har hand om frågor gällande sex- och samlevnadsundervisning i 
grund- och gymnasieskola intervjuades.  
 
Det är elva personer som kan ge en övergripande information om hur samordning av 
sex- och samlevnadsundervisning genomförs och upplevs i grundskolan. Alla förutom 
skolsköterskan är utbildade lärare i grunden vilket ger dem en möjlighet till insikt om 
skolväsendet. Samtliga representerar det område studien har som syfte att undersöka 
och de kan också ge en bredd i insikter och reflektioner när de förmedlar olika 
infallsvinklar till ämnet.  
 
Datainsamling  
Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer (Langemar, 2008). Ett antal 
färdigformulerade frågor togs upp med hjälp av en intervjuguide där frågorna följde 



  

  

9 

vissa teman. Inledning, vilken bestod av två inledande allmänna frågor därefter, hur 
ämnet samordnas och bedrivs på skolan, läroplanens riktlinjer, kultur, klimat, 
upplevelsen av ämnet och två avslutande frågor. Under intervjun lämnades det utrymme 
att ställa följdfrågor för att på så sätt fördjupa reflektionerna från respondenten. 
Intervjun såg således delvis olika ut för alla respondenter. Intervjun började med att 
syfte med studien lästes upp, samt en genomgång av etiska aspekter, samtycke, 
informationskrav, konfidentialitet, nyttjandekrav, enligt Vetenskapsrådets riktlinjer 
(Vetenskapsrådet, 1999). I de fall där en vidare diskussion följde efter avslutad intervju 
antecknades det som var av intresse för studien. Vardera intervjun tog ca 40 minuter och 
de genomfördes på respektive informants arbetsplats i en ostörd miljö. Ett av 
intervjutillfällena var en gruppintervju där tre personer deltog. Hänsyn togs till Jensens 
(1995 refererad i Langemar, 2008) konkreta råd om tillvägagångssätt och samma 
intervjuguide som på övriga intervjutillfällen användes.  
 
Analys 
För att analysera intervjumaterialet användes induktiv tematisk analys (Hayes, 2000 
refererad i Langemar, 2008), detta för att frågeställningen inte var bestämd och studien 
var empiristyrd. De inspelade intervjuerna lyssnades igenom två gånger vardera innan 
transkriberingen påbörjades. (Totalt blev det 67 sidors material från intervjuerna). 
Texterna lästes noggrant igenom ett antal gånger innan transkriptionerna fördes in i 
OpenCode 4.2 för kodning. OpenCode 4.2 är ett textanalysprogram för behandling av 
kvalitativ information. Det utvecklades av UMDAC och enheten för epidemiologi, 
institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, vid Umeå universitet (OpenCode 4.2, 
2001). Vid en första genomgång av materialet kodades texten grovt i preliminära teman 
som hörde till syftet samordning av sex och samlevnad. Efter det lästes texten igenom 
lika många gånger som antalet preliminära teman för att plocka ut allt som var av 
relevans och sedan gjordes en slutgiltig benämning på varje tema. De återfinns som 
huvudrubriker och underrubriker i resultatdelen samt i analysbeskrivningen nedan. 
Materialet under varje tema sammanfattades därefter med egna ord och med belysande 
citat. Den största delen av litteraturen lästes före analysen, men eftersom studien var 
empiristyrd uppkom nya teman och därför lästes även en del litteratur i efterhand. 
  
Analysbeskrivning 
Kommunikation om sex och samlevnad, ansvar för sex och samlevnad, organisering 
kring sex och samlevnad samt visioner för sex och samlevnad var de samordningsteman 
som kunde identifieras ur materialet. Lärarna och rektorernas upplevelser av dessa 
delades sedan in i underteman. Dessa var: kommunikation (upplevelsen av begreppen 
sex och samlevnad, hur samtalen upplevs om sex och samlevnad), ansvar för sex och 
samlevnad (rektorns upplevda ansvar, lärarens upplevda ansvar), organiseringen kring 
sex och samlevnad (färdig mall och dokumentering, olika samarbeten, känsla av 
tidsbrist) och visioner (skolverket och RFSU om visioner för sex och samlevnad). 
Resultatet presenteras i ovanstående ordning utifrån lärarna och rektorernas upplevelse 
av respektive samordningstema.  
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Resultat och Diskussion 
 

Kommunikation om sex och samlevnad 
 
Upplevelsen av begreppen sex och samlevnad 
Begreppen sex och samlevnad upplevs diffusa i omfång och innebörd. Rektorernas och 
lärarnas bakgrund påverkar deras förstålse för ämnet och därmed också hur 
undervisningen styrs och koordineras.   
 
En uppfattning lärarna har i studien är att det är svårt att ringa in den exakta innebörden 
av sex och samlevnad. NO-lärarna och även rektorerna relaterar sin förståelse till ett 
brett ämnesområde, de har svårt att veta var det tar vid och var det slutar. En av NO-
lärarna i Stureskolan sammanfattar i slutet på frågan vad hon tycker är skolans uppgift 
att lära ut i ämnet ”/…/ Det är lite svårt att sätta fingret på det riktigt.”  
 
Läroplanen och tidigare versioner upplevs lämna ett tolkningsutrymme för lärarna och 
rektorerna i hur de ska arbeta med sex och samlevnad. Läroplanen upplevs ge riktlinjer 
men beskriver inte konkret hur skolan ska arbeta med sex och samlevnad. Biträdande 
rektorn i Stureskolan känner att tolkningsutrymmet ger lärarna och skolorna en större 
frihet att bestämma över undervisningsformen. Han uttrycker ”Och det är väl 
fortfarande ganska fritt i det nya, men där talar man, nu är det ju mycket mer, man talar 
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ju om vad det ska innehålla, vad målen är, men inte hur. Så där är en frihet.” På grund 
av tolkningsutrymmet är det lärarnas intresse för ämnet som bestämmer över hur hög 
kvalitet som undervisningen kommer få. Har läraren mindre intresse för sex och 
samlevnad kommer denne kunna arbeta i mindre omfattning än en lärare med stort 
intresse. NO-läraren i Stureskolan berättar ”Läroplanen är mycket mer tolkningsbar nu 
för tiden. Bara vi tar upp våra grejer så är det okej men det står inte hur mycket vi 
behöver ta upp det, och det ger väl utrymme för sämre undervisning i det området tror 
jag för de som inte vill hålla på med det.”   
 
Det upplevs finnas en outtalad oro mellan lärare för att prata sönder ämnet för eleverna. 
Att elevernas intresse för sex och relationer skulle minska på grund av för mycket 
undervisning i ämnet. Den oroskänsla som upplevdes kopplades efter reflektioner ihop 
med okunskap kring begreppens innehåll. Skolsköterskan i Västerortsskolan uttrycker 
 

Jag tänkte att va tråkigt, vad det här ska pratas sönder överallt, stackars ungdomar. 
Ska det pratas sex och samlevnad överallt, hur kul blir det här, vilken lust får man 
då till att ha… Det blir uttjatat inget annat går ju in i alla ämnen än det liksom, det 
är ju också en okunnighet har jag förstått sen. 

 
Sexualkunskap, ordet sex kan upplevas ställa till problem för den ämnesövergripande 
undervisningen. Begreppet sex upplevs låsa och göra sex och samlevnad till ett svårt 
och laddat ämne. Sexualkunskapen uppfattas också skapa ett behov av avvägning om 
vilka delar som ska ta mer plats eller mindre. Det finns en rädsla inför att prata för 
mycket om allt som kan relateras till sex. Konsekvensen upplevs kunna bli att eleverna 
får fel budskap om livet eller blir avskräckta inför framtiden.   
 
Begreppet samlevnad däremot upplevs vara den del som öppnar upp för en bredare 
undervisning. NO-lärarna och rektorerna på Magnoliaskolan och Västerortsskolan 
upplever att samlevnad, som inbegriper relationer och värderingar är roligt och fint att 
prata med eleverna om. Det upplevs finnas fler möjligheter med samlevnad, att 
begreppet öppnar för integrering i andra ämnen än biologin. Rektorn på 
Västerortsskolan uttrycker att ”Det finns fler möjligheter med samlevnad och relationer 
på nåt sätt”. En uppfattning på Magnoliaskolan var att sex och samlevnad först spontant 
endast kopplades ihop med ämnet biologi. Det var först efter funderingar över ämnets 
övergripande innebörd som det förknippades till fler ämnesområden, även här var det 
sex som begränsade och samlevnad som öppnade.    
 
NO-läraren på Magnoliaskolan uttrycker en annan uppfattning än att sex låser och att 
samlevnad öppnar upp. Hon poängterar att sex och samlevnad innehåller vissa svåra 
delar och vissa enklare delar.  
 

Jag vill att du ska ha med dig att en del av sex och samlevnaden är väldigt enkelt 
att undervisa i och en del är väldigt svårt att undervisa i och den svåra delen vet 
jag inte hur man ska komma åt. För den kan man nog inte begära att alla lärare ska 
kunna undervisa om eller föra samtal om i grupp. 

 
Hon relaterar det som upplevs svårt till frågor från eleverna som hon inte kan förbereda 
sig på i samma utsträckning och till ämnen hon själv inte tycker är behagliga att prata 
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om. Ett exempel hon ger är frågor om porrindustrin. En annan NO-lärare i Stureskolan 
uttrycker en liknande åsikt. Hon relaterar det som känns svårt till känslomässiga frågor 
som eleverna kan ha.  De enklare delarna relaterar de till faktakunskap, områden inom 
vilka båda kan lita på sin kompetens. 
 
Den andra NO-läraren i Stureskolan och NO-läraren i Magnoliaskolan kopplade vad 
som var svårt respektive lätt med ämnet till hur nära relationen var till eleverna vid 
undervisningstillfället. NO-läraren i Stureskolan menar att eleverna kan få svårare att 
slappna av och prata om allt som de vill om han har en för nära relation till dem. Han 
jämför det med att han hamnar i en roll mellan att vara lärare och förälder och att det 
kan kännas obekvämt för honom och eleverna. NO-läraren i Magnoliaskolan uttryckte i 
kontrast till den andra att det var övervägande positivt att relationen till eleverna var 
nära och inte främmande.    
 
Bristen i kunskap om den egentliga innebörden av sex och samlevnad hänvisas av vissa 
till att lärarutbildningen inte ger en obligatorisk kurs i sex och samlevnad utan att den är 
frivillig för studerande. Lärarna upplever att tilltron till deras intuition om hur de ska 
hantera undervisningen blir viktigare än att förlita sig på deras utbildning inom ämnet. 
NO-läraren i Stureskolan berättar att de får följa sin intuition och lita på den. ”Man får 
helt enkelt gå på intuition, vi har ingen utbildning alls i det här ämnet” 
 
Sex och samlevnad uppfattas som lite speciellt jämfört med andra kunskapsområden. 
Det speciella relateras till att eleverna ger stort positivt gensvar på ämnet och visar ett 
personligt engagemang som inte uttrycks i lika stor utsträckning i andra ämnen. NO-
läraren i Stureskolan berättar att ”Eleverna ser ju väldigt mycket fram emot det, det är 
liksom deras grej, det är sådär NÄR ska vi göra det?!” Hon uttrycker även att det är ett 
väldigt givande område att jobba med för att hon känner att hon får mycket positivt 
tillbaka från eleverna. Hon upplever att ämnet öppnar upp för att sätta relationen till 
eleverna på prov. Att det blir som ett test för att se hur bra relationerna fungerar i 
klassen.   
 
Sex och samlevnad upplevs av lärarna och rektorerna som ett diffust kunskapsområde 
mer än ett konkret och tydligt definierat kunskapsämne. Det upplevs som svårt att veta 
var ämnet tar vid och var det slutar. Läroplanen anses ge tolkningsutrymme för hur 
undervisningen ska bedrivas och tycks öppna för en mer varierande undervisning, 
mellan och inom skolor. Lärarna och rektorerna från skolorna upplever att sex som 
begrepp kan låsa ämnet för att begreppet anses vara laddat. Medan samlevnad öppnar 
upp för ett ämnesövergripande kunskapsområde. Det verkar vara svårt för alla som är 
intervjuade att tydligt formulera essensen av sex- och samlevnadsundervisningen.  
 
Varför det kan vara svårt att formulera essensen av sex och samlevnad kan bero på att 
läroplanen som syftar till att beskriva begreppen som ska tas upp inte är tillräckligt 
tydligt formulerade. De begrepp som inkluderas i ämnet är bland andra relationer, 
sexualitet, kön, jämställdhet osv. De har en bred definition och kan därmed tolkas på 
olika sätt. Sex och samlevnad är ett komplext ämne. Enligt Wallin och Limén (2013) 
kan den diffusa förståelsen skapa svårigheter för att ta till sig ny kunskap och utvecklas 
inom ämnet, vilket går i linje med studiens resultat om förståelse.  
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Den tredje nivån i Scheins modell är grundläggande värderingar, värderingar som ofta 
är osynliga för informanterna själva (Schein, 1992). Vissa lärare och rektorer upplever 
en oro för att prata för mycket om sexualkunskap. Den medvetna avvägningen som görs 
av rektorn för vad som ska inkluderas och exkluderas i undervisningen kan påverkas av 
denna underliggande oro. Lärarnas och rektorernas förkunskap om sex och samlevnad 
kan på så sätt spegla av sig i undervisningen utan att de själva är medvetna om deras 
påverkan.  
 
Csikszwntmihalyi (1975 refererad i Reeve, 2009) menar att om en utmaning överväger 
ens färdigheter kan en känsla av oro eller ångest uppstå. Oroskänslan kan relateras till 
hur lärarna ibland känner inför sex och samlevnad. Vissa delar upplevs vara svårare än 
andra, och de svåra är ofta kopplat till känslan av okunskap eller oförmågan att 
förbereda sig. Lösningen enligt Reeve (2009) är att antingen öka sitt kunskapskonto 
eller sänka nivån på utmaningen. Vad som framkommer av studien är att det senare 
alternativet används i största utsträckning. Läraren eller rektorn vet inte hur de ska 
angripa problemet och väljer därför att hoppa över momentet eller fördela det vidare till 
en annan. Enligt Reeve borde alla lärare istället utbilda sig i ämnet och speciellt 
sexualkunskap som upplevs som svårt för att klara av utmaningen och kunna leverera en 
likvärdig utbildning av hög kvalitet till ungdomarna.     
 
Hur samtalen upplevs om sex och samlevnad 
Gemensamt för lärarna och rektorerna var att deras upplevelse av samtalen påverkar 
kommunikationen om ämnesområdet och på så sätt hur väl ämnet kan samordnas.     
 
Att samtala med rektorn om sex- och samlevnadsundervisning uppfattas som irrelevant 
för lärarna. Vissa av lärarna upplever att den diskussion man har om sex och samlevnad 
inte kan berikas genom att prata med rektorn utan att det är i sådant fall lärarna som kan 
ge betydande feedback på allt man vill diskutera. En av NO-lärararna på 
Magnoliaskolan menar att ”Nej inte med rektor utan hellre med kollegor som sitter i 
samma situation som jag”. Hon uttrycker även att rektorns tillit att undervisningen sköts 
på ett korrekt sätt bidrar till att samtalen inte känns nödvändiga. Hon upplever att 
samtalet om sex och samlevnad gärna tas upp och diskuteras på olika nivåer bland 
lärarna. När väl ämnet kommer till tals kan diskussionen även inspirera till samarbeten. 
”Jag kan berätta att nu har jag börjat med sex och samlevnad med den här gruppen och 
de är taggade och liksom va bra, då tar jag det i svenskan, då kan vi skriva 
kärleksdikter.” 
 
På Västerortsskolan upplever lärarna att de har en bra kommunikation och struktur. 
Varför kommunikationen ibland brister relateras till att skolan är en stor organisation 
och att det hela tiden händer nya saker som blir svåra för alla lärare att ta del av. Den 
bristande kommunikationen illustreras då en av de engagerade lärarna inte hade en 
aning om ett årligt förekommande projekt kring sex och samlevnad. NO-läraren har 
jobbat 20 år på skolan och är aktivt engagerad i sex- och samlevnadsundervisningen.  
 
På Västerortsskolan är personalrummet en plats där alla lärare ska kunna slappna av och 
samtala om annat än sitt jobb. Personalrummet är den oas där lärare mellan och inom 
ämnesgränserna kan träffas. Samtalen om sex och samlevnad och andra ämnen stannar 
på en mer skämtsam nivå än en mer ingående diskussion om hur undervisningen sköts. 
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Skolsköterskan berättar att plattformen för den mer ingående diskussionen är på möten 
som ofta sker inom ämneslagen. 
 
Stureskolan upplever att kommunikationen om sex och samlevnad lärare emellan över 
ämnesområden är mer slumpvis än kontinuerligt. NO-läraren uttrycker att ”Nej, väldigt 
lite, det kan dyka upp nån gång av en slump att man pratar om det men nej det är 
ingenting som fungerar.” NO-läraren som jobbar på samma skola bekräftar att 
kommunikationen inte är frekvent även om stämningen kring ämnet är öppen på skolan. 
Han beskriver kommunikationen genom ”Här har, ja ingen kommunikation alls mer än 
att jag kommenterar att jag tycker det är för tidigt att ha det i årskurs 7 och att jag 
kommer ha det i årskurs åtta, mm fick jag till svar.” Han upplever att eleverna är för 
unga för att diskutera och problematisera frågor kring sex och samlevnad i sjuan.  
 
Alla tre skolor upplever ett öppet klimat för att samtala om sex och samlevnad. Ingen av 
lärarna relaterar till att det skulle vara svårt att ta upp funderingar kring sex och 
samlevnad kollegialt. Enligt Helene Ärlestig (2008) påverkar struktur och kultur hur 
lärare och rektorer pratar med varandra. Den struktur som framkom ur studien är att 
kommunikationen sker inom ämneslagen men sällan mellan ämneslagen. Det är 
intressant att se hur samtalen har fastnat i ett läge på grund av strukturen som låser för 
ett delgivande av erfarenheter och kunskap mellan kollegiet. Den rådande kulturen och 
strukturen skapar förutsättningarna för samtalen och ibland kan strukturen skapa att man 
pratar om ”fel saker”. Samtalets nuvarande form hjälper till att konservera ett 
samtalssätt som alltid har funnits, lärarna tar hand om sitt och prioriterar inte att 
involvera sig i vad andra gör. Det verkar finnas en slags omedvetenhet om vad 
delgivande av sina erfarenheter och kunskaper kan göra för en annan lärare. En orsak 
till varför ordnade samtal inte existerar kan vara att det inte finns ett naturligt forum för 
lärarna att träffas i för de tre skolorna. Personalrummet som är en naturlig plats för 
lärare att öppna upp för samtal över ämnesgränserna fungerar på ena skolan som en 
frizon från pedagogiska diskussioner, vilket hindrar det öppna samtalet mellan 
ämneslärare från att ta form.  
 
Upplevt ansvar av sex- och samlevnadsundervisning 
 
Rektorns upplevda ansvar för sex och samlevnad  
Rektorernas upplevda ansvar för det ämnesövergripande och ämnesintegrerande arbetet 
kunde urskiljas ur materialet som en medvetandegörande faktor för hur samordning 
bedrevs. 
 
Rektorerna ger lite olika bild av hur ämnet upplevs samordnas och hur ansvaret 
förvaltas. Rektorn i Västerortsskolan är av den uppfattningen att ämnet är väl integrerat 
i olika ämnesområden i skolan. Uppfattningen bygger på den tillit som rektorn känner 
för att alla lärare strävar och jobbar efter att läroplanen följs i möjligast mån, att lärarna 
tar sitt ansvar för att undervisa i sex och samlevnad.  
 

Ja men lärarens uppgift är ju framförallt att följa styrdokumenten, dvs. göra det 
som ska göras, att göra enligt läroplanen och inte mörka, och där är jag sådär att 
det är ju självklart att vi någonstans undervisar i det som krävs för att vi ska nå 
målen både för skolan i stort och kurserna. 
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Biträdande rektorn i Magnoliaskolan uttrycker också en tillit till att sex och samlevnad 
integreras ämnesvis på ett likvärdigt sätt. Hon upplever att hon är helt trygg i att lärarna 
gör det de ska i alla ämnen inklusive sex och samlevnad. Däremot vet hon om att ämnet 
inte är samordnat. ”Jag tror det är ganska bra ämnesvis, det är jag helt trygg i men det är 
ju inte samordnat. Det tycker jag inte.”  
 
Biträdande rektorn i Stureskolan upplever sig ha sämre insyn i det egentliga arbetet med 
sex och samlevnad. Han förutsätter att undervisningen fungerar tills att motsatsen är 
bevisad. ”Det ligger i biologi som en kurs i biologi… jag har inte fått några indikationer 
på att det har ändrats.” Han upplever att viljan finns att samordna ämnet men att en 
tydlig styrning saknas för sex och samlevnad. Han upplever en osäkerhet i hur mycket 
en rektor kan påverka en lärare utan att trampa denne på tårna och menar att det idag är 
alltför många som lägger sig i lärarnas professionsutövning.  
 
Gemensamt för de tre skolorna är att de upplever att prioriteringar och tid är de faktorer 
som dyker upp i reflektionerna kring ansvaret för samordning. Samtliga rektorer ger en 
bild av att arbetet med samordningen är svårprioriterad då andra situationer och problem 
måste gå före. Det upplevs som att det kortsiktiga akuta arbetet skymmer arbetet med att 
samordna sex och samlevnad. Biträdande rektorn i Stureskolan menar, 
 

Ja det är en del av många andra ägg man har i sin korg och det är ett ägg och det 
blir nog tyvärr inte prioriterat /…/ Det finns många andra ägg som pockar på ens 
uppmärksamhet, ja som känns mera akuta. 

 
Det mesta pekar på att rektorn måste ta ett större övergripande ansvar för att 
undervisningen i sex och samlevnad ska kunna förbättras och effektiviseras för lärarna.    
Representanterna från RFSU och Skolverket menar att det är viktigt att poängtera att det 
är ingen annan än rektorn som kan ta ansvaret för undervisning i sex och samlevnad 
utifrån vad som står i läroplanen. Rektors roll som ansvarig för samordning är viktig för 
att det ska bli någon förändring. Att rektorn styr alla åt samma håll, mot ett gemensamt 
mål. 
 
Studier visar att rektorns ledarskap är centralt för skolans utveckling, organisatoriska 
kapacitet och elevernas resultat (Johansson, 2011). Läroplanen (Skolverket, lgr, 2011) 
beskriver rektorns centrala roll för att undervisningen ska samordnas. Det verkar som att 
rektorn i vissa fall inte når upp till detta mål. Mycket verkar bero på den tidsbrist som 
rektorn känner vilket leder till prioriteringar som inte berör sex och samlevnad. 
Prioriteringarna kan förklaras av att rektorerna inte upplever ett akut problem och 
bedömer och hanterar situationen därefter. Forskning visar att angripa problemet genom 
att definiera, generera lösningar och sedan implementera lösningar är den bästa strategin 
för att hantera problem och undvika för hög arbetsbelastning (Lazarus, 2000). Istället 
verkar rektorerna på skolorna i nuläget skjuta över ansvaret och undvika problematiken 
kring rektorns uppdrag som ansvarig för samordningen av sex- och 
samlevnadsundervisningen. Det är även intressant att se till förtroendet rektorn känner 
för att lärare tar upp sex och samlevnad i skolan. Trots att många undersökningar visar 
att undervisningen många gånger är varierande både inom och mellan skolor. 
Förtroendet kan vara ett sätt att undgå att ta tag i det arbete som krävs för att 
undervisningen ska samordnas över ämnesområdena. Rektorerna litar på lärarnas egna 
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initiativ till förbättringar, enligt Hargreaves (1994, 1996 refererad i Ekholm; et.al, 2000) 
skapas och vidmakthålls de samarbetande relationerna av lärarna. Vilket kan göra det 
svårare för rektorn att ta initiativ till ett tydligare ansvarstagande över nya 
samarbetsformer för en bättre sex- och samlevnadsundervisning.    
 
NO-lärarens upplevda ansvar för sex- och samlevnadsundervisning  
Gemensamt för alla NO-lärare var att de upplevde ett övergripande ansvar för sex- och 
samlevnadsundervisningen.  
 
Det fulla ansvaret för att undervisningen ska genomföras upplevs hamna på NO-läraren. 
Att NO-läraren har det tyngsta ansvaret upplevs vara en starkt integrerad uppfattning i 
alla skolor. NO-lärarna upplever ansvaret som en självklarhet och accepterar situationen 
så som den ser ut. En av NO-lärarna på Magnoliaskolan upplever att ”Det har ju alltid 
varit såhär”. NO-lärarna i den aktuella studien upplever att de har fria tyglar att skapa 
den undervisning de känner är bäst lämpad beroende av tillfälle. Den kan variera från en 
temadag till två veckors undervisning allt beroende av tid och engagemang. Det upplevs 
inte finnas någon insyn från skolledning i ämnet utan att lärarna själva skapar det 
innehåll de vill, vilket också skapar variation i undervisningen. En av NO-lärarna i 
Magnoliaskolan berättar följande, 
 

Nej det tas inte upp på något speciellt sätt, skolledningen styr ju inte och går inte 
in och kontrollerar att vi jobbar med det speciella ämnet, varken sexualkunskap 
eller något annat utan de räknar med att vi gör det vi ska, regeln är väl, ja, de 
förutsätter att det funkar. 

 
Diskussioner om skolans ansvar för elevernas rätt till en likvärdig sex- och 
samlevnadsundervisning som förekommer i media och i politik upplevs provocerande. 
Detta för att kraven upplevs vara för höga på vad skolan ska lösa för situationer runt sex 
och samlevnad. När skolan omnämns upplever NO-läraren att pressen indirekt riktas 
mot läraren då de upplever sig ha det största ansvaret. Det skapar en känsla av press och 
irritation. NO-läraren i Magnoliaskolan berättar: 
 

Ja det tycker jag nog, det är ju jätte svåra frågor, det är väl inte många som, jag 
menar det är ju svårt att diskutera i media, överallt, jag kan bli lite provocerad. I 
tidningar och så kan det ibland vara vinklingar att det här får skolan lösa, de här 
frågorna är så stora det får skolan ta. Men vi är ju lärare och människor det är ju 
lika svårt för oss, kan inte politiker prata om det hur ska vi kunna göra det? 

 
Rektorns stöd i ämnet upplevs som begränsat. Rektorns bidrag till undervisningen 
upplevs vara att hjälpa till med materialtillgång. Så som vidarebefordra vissa utskick 
från utomstående organisationer angående förfrågningar om att föreläsa till lärarna. Det 
finns en neutral hållning av att varken vara missnöjd eller nöjd med hur rektorn tar sitt 
ansvar. Däremot kunde lärarna från alla tre skolor känna att det skulle förenkla 
ämnesarbetet med en tydligare styrning från rektorn. NO-lärare i Stureskolan påpekar 
att ”Det skulle behövas mer insyn i det ämnet, så alla får den undervisningen dem har 
rätt till.”  
 
NO-lärarna bär ett för stort ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen. Det som står 
i läroplanen (Skolverket, lgr 2011) om ansvaret för undervisningen och det som upplevs 
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på skolorna är skilda från varandra. Det fria ansvaret som lärarna bär över 
undervisningen verkar ge en stor variation i vilken information som eleverna får med 
sig från sex- och samlevnadsundervisningen. Rektorerna är inte närvarande och har inte 
tillräckligt med insyn i undervisningen för att få en helhetsbild över kunskapsområdet 
för att kunna skapa en samordning. En del av detta verkar bottna i en stark tradition av 
att NO-lärarna alltid tagit det största ansvaret för undervisningen. Det finns en anda av 
självklarhet kring denna ansvarsfördelning och den verkar inte upplevas som en börda. 
Detta går i linje med studier om socialiseringsprocesser (Woods & West, 2010). Vad 
rektorerna förmedlar i form av förväntningar på lärarna påverkar vad lärarna tror är 
organisationens värderingar. I det här fallet förmedlas värderingar om att läraren är bäst 
lämpad att ta ansvar över undervisningen vilket kan bidra till denna känsla av 
självklarhet kring ansvarsfördelningen. Lärarna efterlyser en tydligare styrning från 
rektorn vilket tyder på att de tar ett för stort ansvar idag. Att målen har blivit tydligare 
formulerat verkar inte vara av någon större innebörd för lärarnas undervisning. 
Undervisningen upplevs fortfarande som varierande och ansvaret har inte delegerats 
tydligare mellan lärare och rektorer.  

 
Organisering av sex och samlevnad  
 
Färdig mall och dokumentering 
Färdiga mallar och dokumentering var utmärkande för hur väl sex- och 
samlevnadsundervisningen kunde organiseras.   
 
Undervisningen uppfattas som svår att planera i detalj, som en färdig mall att följa år 
efter år. NO-läraren i Magnoliskolan berättar ”Så det finns ju inget, att vi alltid gör 
såhär”. En annan uppfattning är att det är svårt att ha en färdig mall då ämnet upplevs 
vara för laddat mellan lärarna och eleverna för att det skulle fungera.  
 
Klasskonstellationen uppfattas som avgörande för undervisningens omfång. Är det en 
otrygg klass så blir det mindre undervisning och är det en trygg klass blir det mer 
djupgående undervisning. En trygg klass definieras av att eleverna känner varandra väl 
och att de visar respekt för varandras åsikter i klassrummet. En otrygg klass definieras 
av makthierarkier inom klassen.  NO-läraren i Magnoliaskolan uttrycker ”Jag tror det är 
i stort sätt bara gruppen som styr, för det finns otrygga grupper och där kommer man 
inte speciellt långt. Vi kan hålla på hur mycket som helst, men, och ha en hur bra 
inledning som helst, men är de osäkra på varandra så är det ett svårt ämne att våga 
öppna sig.”  
 
NO-läraren från Västerortsskolan upplever att före 2011 års läroplan har det inte 
upplevts som naturligt att knyta momentet till den övriga undervisningen, det har då 
hamnat sekundärt. Nu upplever hon att den nya läroplanen öppnar för möjligheter att 
utveckla en form för hur man kan jobba ämnesövergripande och även kunna bedöma 
elevernas kunskapsinhämtning.   

 
Det tar man sen när betyget, när man satt betyg och man har lite tid över.. nej men 
det har alltid känts som något för /…/ Ja det är någonting för sig och ja med det 
nya centrala innehållet så kräver det att man jobbar med det mera så då kanske 
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man kan göra det till ett större moment, och att det kan bli en viktig del av 
bedömningen. 

 
Dokumentationen av sex- och samlevnadsundervisningen finns bara i begränsad mängd. 
Ofta i form av återkoppling från elever eller genom den ämnesplanering som görs av 
läraren, vad som ska göras och vad som gjordes för det specifika ämnet. NO-läraren 
från Stureskolan berättar att ”Jag brukar, man gör en planering, en terminsplanering så 
och det är väl den dokumentationen man har, vad man har planerat att göra och vad man 
då faktiskt har gjort. Hur man förändrar den då lite med tiden” Den andra läraren på 
Stureskolan upplever att sex och samlevnad dokumenteras lika mycket som vilket annat 
ämne som helst. En utvärdering eller liknande där eleverna får tycka till men inget som 
är speciellt kopplat till sex och samlevnad. 
 
NO-läraren på Magnoliaskolan upplever att det är svårt att dokumentera vad man gör 
och hur ens arbetssätt är då gruppen styr undervisningen och att man som lärare hela 
tiden måste anpassa sig beroende på tillfället. Det gör att det känns svårt att veta vad det 
är lärarna kan anteckna för att underlätta till nästa gång. Hon bär hela tiden en känsla av 
att ämnet är laddat för henne och för andra elever och lärare. Att ämnet upplevs laddat  
försvårar arbetet med att skapa ett fungerade ramverk för dokumentering och 
undervisningsmallar.  
 
På de tre skolorna fanns inget utarbetat ramverk för hur undervisningen ska se ut från år 
till år. Det fanns heller inget konkret utarbetat ramverk för hur dokumentering av 
undervisningen kan se ut. Lärarna och rektorerna gick mer på intuitionen om vad som 
fungerat och inte fungerat tidigare år. Det som blir problematiskt är att erfarenheterna 
och kunskaperna som lärarna bär på stannar hos den enskilda individen och delas inte 
med kollegiet vilket går i linje med Ärlestigs studier om kommunikation (2008). Det 
blir svårt att utföra undervisning som ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet när undervisningen stannar vid sporadisk dokumentering och oklara mallar 
(Wallin & Limén, 2013). Känslan som informanterna förmedlar är att det är svårt att 
skapa nya strukturer för dokumentering och ramverk. De går på i gamla spår då de 
saknar tydliga riktlinjer för vad som behövs göras.  
 
Olika samarbeten 
Utmärkande för samtliga lärare och rektorer var att samarbetets form hade betydelse för 
organisering av sex- och samlevnadsundervisning.   

 
I Magnoliaskolan upplevs kulturen och klimatet kring ämnet som öppet och tillåtande. 
Biträdande rektorn upplever att NO-lärarna tar det största initiativet till samarbeten. Hon 
menar att alla lärare sitter i ämneslag och kan på så sätt lyfta upp frågor som relaterar 
till sex och samlevnad inom dessa. Hon är däremot inte säker i vilken utsträckning sex 
och samlevnad diskuteras. En av NO-lärarna uttrycker att det kan ske sporadiskt 
beroende på om det behövs, inget som är direkt planerat. Han berättar ”Och emellan oss 
biologilärare är det att vi ibland samarbetar som vilket annat ämne som helst och ibland 
jobbar vi var och en för sig”. Den andra NO-läraren upplever att ansvaret för samarbete 
ligger på hennes initiativ. Hon upplever att det finns stöd från kollegor och att hon 
ibland samarbetar med andra ämneslärare eller skolsköterskan. Båda lärarna känner att 
hur trygg klasskonstellationen är avgör om samarbete känns nödvändigt.   



  

  

19 

 
I Västerortsskolan upplevs kulturen och klimatet kring ämnet vara öppet och tillåtande. 
De nämner att skolan har många färdiga strukturer att förhålla sig till, vilket de upplever 
som en trygghet. Rektorn uttrycker att lärarna samarbetar mycket inom ämnena vilket 
gör det svårare för dem att kommunicera ämnesövergripande. Hon menar att skolan har 
som mål att synkronisera grupperna för att ett bättre samarbete ska kunna ta vid. 
Skolsköterskan på skolan upplever att hon jobbar mycket själv och att arbetet med sex 
och samlevnad är behovsstyrt efter vad som efterfrågas av eleverna. NO-läraren 
upplever att hon jobbar enskilt med ämnet. Hon menar att det är väldigt mycket upp till 
hurdan man är som person för hur djupgående undervisning lärarna ger. ”Jag är väldigt 
rakt på, pang på rödbetan, och det stör mig inte det minsta … och sen finns det de lärare 
som tycker det är jätte jobbigt … att vi kan vara olika liksom, så det är nog väldigt 
beroende av vem man är som individ”. Både skolsköterskan och läraren uttrycker att det 
finns möjlighet för samarbete vid behov.    
 
I Stureskolan fanns det samarbeten inom ämneslagen, även samarbeten med elevhälsan. 
Biträdande rektorn poängterar att lärarna jobbar i ämneslag. ”Här jobbar vi i 
ämneslag… det är så strukturen ser ut”.  Han berättar även att när han själv undervisade 
i ämnet så brukade han ta hjälp av en kollega då sex och samlevnad inte var ett 
favoritämne för honom. En av NO-lärarna uttrycker att det finns ett bra samarbete inom 
ämneslagen men inte mellan ämneslagen. Hon tar även upp att skolsyster på skolan 
spelar en viktig roll för undervisningen och att det är ett viktigt samarbete. Hon säger 
"Vi brukar ta hjälp av varandra, så det är jättebra”. Den andra NO-läraren på skolan 
berättade om tidigare erfarenheter av att lära ut i ämnet och att han genom samarbete 
med en tidigare kvinnlig kollega hade fått möjlighet att gå utbildningar i ämnet. Hon 
hade varit en drivande kraft vilket hade fått honom att utvecklas. Genom det samarbetet, 
vilket han poängterade var främst hennes bidrag, kunde de skapa en förändring på 
skolan de jobbade på.     
 
Det gick inte att identifiera ett konsekvent ämnesövergripande samarbete mellan lärarna 
ur materialet. Bristen på samarbete verkar främst bero på de gruppkonstellationer som 
finns, så som ämneslag. Att samarbetet inte råder mellan ämneskategorier gör det svårt 
för lärarna att på ett naturligt sätt kommunicera med varandra om sex och samlevnad 
och ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. Skolans samarbete inom ämneslag 
är en typ av teamwork. Hackman (1993) menar att genom att jobba som en helhet kan 
man lättare förebygga fel, då alla inom teamet kan ge respons på varandras beteenden. 
Cohen och Bailey (1997) kom fram till att genom att jobba i team kan organisationen 
lättare ta till sig information och behålla den mer effektivt. Rektorerna är involverade i 
ämneslagen och även de andra grupperna men det verkar saknas en tydlig styrning om 
att föra dessa tillsammans. 2011 års läroplan anses kunna ge tillfälle till fler samarbeten 
då den öppnar för ett mer ämnesövergripande arbete. Tidigare forskning (Fullan, 1991, 
refererad i Ekholm; et.al, 2000) visar att en samarbetande kultur är fördelaktig om man 
vill vidareutveckla varandras kompetens. Det finns en hoppfullhet om förbättrad 
kommunikation vilket är ett steg mot en mer samarbetande kultur.  
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Känsla av tidsbrist 
Gemensamt för alla lärare och rektorer var att det fanns en känsla av tidsbrist som 
genomsyrade samtalen.     
 
Främsta skälet enligt lärarna till att prioritering av ämnet inte sker är på grund av att det 
finns en känsla av att tiden inte räcker till för alla. En känsla som NO-läraren i 
Magnoliaskolan uttrycker är att han skulle vilja hinna mer än han hinner med. Han 
upplever att ”Det har man ju lärt sig, att jag inte kommer hinna allt, sen finns det ju 
saker som man känner att det där skulle ju varit bra om man hunnit och det är ju 
jobbigt”. NO-läraren i Stureskolan uttrycker en vilja till mer gemensam tid, där lärarna 
kan prata och diskutera kring sex och samlevnad och dela erfarenhet med varandra. Att 
det kan vara nyckeln för att ett övergripande arbete ska fungera. Hon anser att ”Det är 
att få mer tid, ja mer gemensam tid där man jobbar övergripande, det är väl där det 
ligger tror jag”.    
 
Känslan av tidsbrist som definieras av en hög arbetsbelastning för lärare avgör hur 
mycket plats undervisningen får ta. De ämnen som går före är de som betygsätts. Vilket 
har gett en naturlig prioritering för lärarna att lägga sex och samlevnad som ett ämne 
som blir mer anpassat efter hur mycket tid som finns över. NO-läraren i 
Västerortsskolan uttrycker att  
 

Man gör det man hinner, ungefär så känner jag för mina lektioner, ibland blir det 
två veckor och ibland blir det en lektion. Det är ingenting som man tyvärr 
prioriterar och planerar eller fäster lika stor vikt vid som till exempel ett 
genetikavsnitt eller något annat. Så känner jag i biologi. 

 
För rektorerna är det känslan av att alltid behöva göra något annat som definierar 
tidsbristen. Biträdande rektorn i Magnoliaskolan upplever detta, hon uttrycker ”Det är 
fullt fullt fullt upp hela tiden”. Biträdande rektorn i Stureskolan upplever att det är det 
akuta för dagen som måste tas om hand. Vilket verkar leda till att sex och samlevnad 
hamnar i skuggan av dessa problem. Rektorn i Västerortsskolan reflekterar och visar 
också att viljan finns att skapa fler samarbeten som skulle hjälpa till att spara just tid. 
Hon berättar engagerat hur hon tänker nedan, 
 

Och det är där jag tänker att man måste spara tid. Så att man inte behöver känna 
att man sitter och gör samma sak som man gör i NO:n som man gör i SO:n. För 
att oftast så går det att få ihop ämnena väldigt bra, så där är väl vårt nästa steg och 
det handlar faktiskt också om hur man strukturerar upp verksamheten. 
 

Det finns en överhängande tidsbrist i skolan (Johansson, 2011) men det finns också en 
kultur av prioriteringar. Scheins (1992) tredje nivå som är grundläggande värderingar 
kan ge en förståelse om varför skolan prioriterar ner sex- och 
samlevnadsundervisningen. Det har alltid varit ett ämne som prioriterats efter att alla 
ämnen för terminen är avklarade. Det har varit ett ämne som hamnat utanför 
betygsskalan och ansetts vara speciellt och lite annorlunda. Det kan ligga till grund för 
att det trots den nya läroplanen fortfarande prioriteras ner. Inte för att man aktivt vill 
eller saknar engagemang utan på grund av att det blivit ett inarbetat tankesätt.  
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Visioner för sex och samlevnad  
 
Skolverket och RFSU  
Resultatet från RFSU och skolverket belyser tankar om de visioner som finns kring sex- 
och samlevnadsundervisningen. 
 
Informanten från RFSU belyser rektorns roll för en bättre samordning. En av de 
uppfattningar han har är att ämnet måste lyftas upp över de enskilda lärarna. Det skulle 
ge utrymme för rektorn att skapa en upparbetad rutin för sex och samlevnad och ge 
möjligheten till att skapa ett ramverk undervisningen. Rektorns initiativ till en tydligare 
styrning kan leda till att pengar avsätts för utbildning, att lärare börjar jobba 
ämnesövergripande och att lärarna får en bättre kunskap och förståelse för sex- och 
samlevnadsundervisningens omfång. En annan uppfattning är en rädsla över att ämnet 
ska fortsätta vara nedprioriterat. Att det blir ett ämne som tas när det finns tid över och 
att ansvaret hamnar på den som tar mest initiativ istället för att det naturligt fördelas 
över alla ansvariga ämneslärare. Han poängterar att ämnet behöver värderas högre och 
hoppas att skolor ska inse att sex- och samlevnadsundervisning är någonting mer, ett 
ämne som kan ge eleverna svar på existentiella frågor och guidning genom livet.  
  
Respondenten från Skolverket belyser att det finns möjligheter genom de nya kurs- och 
ämnesplanerna men också krav. Han menar att det är den ämnesintegrerade sex- och 
samlevnadsundervisningen som måste utvecklas och att detta kopplas till det mer 
övergripande värdegrundsuppdraget. Han belyser även det systematiska 
kvalitetsarbetets fördelar då det är i ämnesundervisningen som de skett förändringar.  
För att förändring ska ske krävs samarbete och samordning mellan lärare, så att 
erfarenheter och kunskaper kan spridas. Det systematiska kvalitetsarbetet är en nyckel 
och om det arbetet lyckas skulle en bra sex- och samlevnadsundervisning nog kunna 
säkerställas. Att sex- och samlevnadsundervisning varit obligatorisk i snart 60 år ger 
inga garantier för att undervisningen har varit bra i 60 år. Han upplever att det finns 
mycket att göra och att rektorn har en viktig roll.       
  
I skollagen står att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövade 
erfarenheter (skollagen, 2010:800). Idag vilar inte sex- och samlevnadsundervisningen 
på den grunden då dokumentation och ramverk inte finns på de flesta skolor. Både 
skolverket och RFSU ser möjligheterna med den nya läroplanen, att den kan ge bättre 
förutsättningar för undervisningen. RFSU talar om att tydliggöra ett ramverk för vilken 
undervisningen kan rymmas inom. Skolverket talar om ett systematiskt kvalitetsarbete 
som nyckeln till en mer likvärdig undervisning i skolor. Det verkar finnas en del kvar 
att göra men förhoppningarna är många om en likvärdig och kvalitetssäkrad 
undervisning i sex och samlevnad för eleverna. Detta arbete anses vara viktigt för att 
säkra och synliggöra likvärdighet och kvalitet i undervisningen vilket framförallt gäller 
sex- och samlevnadsundervisningen.  
 

Allmän diskussion 
 

I denna studie genomfördes intervjuer på tre skolor, RFSU och Skolverket, med totalt 
11 personer. Syftet var att undersöka hur lärare och rektorer upplever samordning av 
sex- och samlevnadsundervisning. Frågeställningen var: Hur upplevs samordning av sex 
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och samlevnad i grundskolan genom kommunikation, ansvar, organisationens strukturer 
och visioner. 
 
En möjlig tolkning av att samordningen är bristfällig är att ämnet upplevs vara diffust 
definierat mellan lärare och rektorer, att det därför blir svårt och tidskrävande att ta tag i 
och samordna ämnet bättre. Det finns även en överhängande tidsbrist i hela 
skolsystemet för att ta tag i utveckling och övergripande samordning, vilket även stöds 
av forskning (Johansson, 2011). Det finns ingen brist i engagemang och heller inte 
något motstånd mot ämnet i sig. Viljan finns hos rektorerna till att ta mer ansvar och 
lyfta upp ämnet över den enskilda läraren men det finns ingen tid till att reflektera över 
hur detta kan gå till. Det verkar även finns en inbyggd struktur och strategi, medveten 
eller omedveten, om hur sexualundervisningen ska bedrivas i skolan. Så länge 
undervisningen fungerar bra så finns det ingen anledning till att angripa ämnet och 
skapa förändring. Tiden är för värdefull och en sådan insats skulle innebära mycket 
energi och just tid.  
 
En anledning till varför ämnet upplevs som svårt att definiera och svårt att avgränsa kan 
vara att ämnet inte diskuteras tillräckligt mellan lärare, och mellan rektorer och lärare, 
samt att det inte upplevs som ett neutralt kunskapsämne, utan det tillkommer känslor 
som kan vara laddade kring ämnet. Det kan leda till att man särskiljer 
sexualundervisningen för mycket från andra ämnen och det blir då kanske onaturligt att 
ta upp det för uppföljning och utvärdering som sker årligen i skolorna. 
Sexualundervisningen kan behöva neutraliseras och definieras tydligare för att kunna 
samordnas och bedrivas på ett effektivt och utvecklande sätt. Så att eleverna får en 
liknande undervisning i alla Sveriges skolor.  
 
NO-lärarnas och elevhälsans personliga engagemang till sex och samlevnad betyder 
mycket för undervisningens kvalitet i skolan. De är personerna som kan påverka att 
eleverna får med sig kunskaper om medmänsklighet och sitt sexuella jag. Att ge lärarna 
verktyg så som utbildning och tydligare styrning ger direkt positiv inverkan på 
elevernas inlärning. Genom att medvetandegöra vad lärare och rektorer kan göra för 
varandra och vilken fördel det skulle kunna ge så skulle ämnet kunna bli tydligare 
definierat för alla inblandade. Det är viktigt att rektorer, lärare och elever gynnas av ett 
förändringsarbete.  
 
Hur det kommer sig att ämnet skapar känslor av oro där sex och samlevnad upplevs 
laddat och svårt kan vara för att lärarnas kunskaper brister och utmaningen att hålla 
undervisningen blir för hög. Lärarna på skolor visar starkt engagemang och nyfikenhet 
till ämnet vilket talar emot att utmaningen skulle vara för låg. Känslan av oro som 
lärarna och även rektorerna till viss del upplever kan tyda på att utmaningen istället 
upplevs som för hög och att deras känsla av färdighet upplevs vara för låg. En lärare 
tycker att utmaningen kring sex och samlevnad sätter relationen till eleverna på prov 
och tycker att det är ett optimalt tillfälle att lära känna klassen bättre, här möts utmaning 
och kompetens. Enligt Csikszwntmihalyi (1975 refererad i Reeve, 2009) bör utbildning 
och vidareutveckling vara ett fördelaktigt alternativ för att individen eller gruppen ska 
uppleva flow. Istället verkar det andra alternativet tas, lärarna sänker nivån på 
utmaningen för att klara av undervisningen och därmed slippa känna oro och ångest.  



  

  

23 

 
En möjlig tolkning varför ramverk, dokumentation och kompetensöverföring är 
bristande mellan lärare kan vara relaterat till teamwork. Kring sex och samlevnad 
saknas ett effektivt samarbete, det liknar mer formen av ett psuedoteam (Woods & 
West, 2010). Lärarna arbetar i viss mån tillsammans men det krävs inte av dem för att 
klara av målen för undervisningen. De har inte en beroenderelation till varandra, vilket 
riktiga team har. Om en lärare lämnar ämneslaget försvinner kompetensen istället för att 
finnas kvar hos alla inom gruppen. Genom att jobba tillsammans kan de lära av 
varandra och föra informationen vidare till andra grupper. Det krävs en ny typ av 
samarbete mellan lärarna i skolan.  
 
Metoddiskussion  
Den tolkning som gjorts av materialet vid utformandet av teman kan ha påverkats av 
förförståelsen till ämnet. Förförståelsen består av ett engagemang i frågor gällande sex- 
och samlevnadsundervisning samt i arbete kring frågor gällande sexuell hälsa. Ett öppet 
förhållningssätt till materialet har använts genom att på ett strukturerat sätt följa den 
induktiva tematiska analysmetoden (Hayes, 2000 refererad i Langemar, 2008).  
 
Det kan tänkas att gruppintervjun skilde sig extra från de andra tillfällena. De personer 
som deltog kan ha påverkat varandra i olika riktningar. Klimatet upplevdes som 
tillåtande och intervjupersonerna kände varandra väl vilket tillförde en öppen 
diskussion. Gruppintervjun kan också ha inneburit att de påverkade varandra i att inte 
våga säga sin ärliga åsikt. Rektorn lämnade intervjun efter ca 30 min och läraren och 
skolsköterskan fick då prata fritt utan att påverkas av deras chefs närvaro. I efterhand 
visade det sig att gruppintervjun gav mer information om dolda strukturer, så som brist i 
kommunikation eller förståelse för varandras ansvarstagande än i de enskilda 
intervjuerna på skolorna. Gruppintervju kan vara en passande form för vidare studier 
inom området.  
 
En begränsning i studien är att ingen skola där fler kulturer och religioner finns 
representerade är intervjuad. Studien kan därför inte säga något om skillnader mellan 
homogena och heterogena skolor i avseendet kultur och religion. Skillnaderna som 
uppdagades ur materialet var mer på en individuell nivå så som mellan lärare och 
rektorer än skillnader mellan skolor. Det fanns ingen skillnad mellan kvinnorna och 
männen i deras tankar kring samordning av sex- och samlevnadsundervisning. Det som 
kan vara svårt att uttala sig om är hur det ser ut för den övriga personalen i skolan inför 
ämnet då dessa inte är representerade. Det blir alltså svårt att beskriva hur det ser ut i 
hela skolan. 
 
Det är problematiskt att med studiens omfång kunna fånga alla delar och aspekter av ett 
område som är så pass komplext. Däremot finns en förhoppning att kunna bidra till en 
överblick i hur det ser ut i skolorna och hur organisationer utanför förhåller sig till 
området. Studien går i linje med tidigare forskning vilket indikerar att resultatet är 
tillförlitligt. 
 
Den här studien kan vara intressant för ideella organisationer som jobbar med frågor om 
sex och samlevnad i grundskolan. Den kan vara av intresse för skolverket då det var 
länge sedan en kvalitetsgranskning genomfördes som uppmärksammade samordning. 
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Det är intressant för grundskolan att ta del av denna studie för att få idéer och 
inspiration till förbättring. Eftersom arbetet inom detta område är aktuellt är studien 
relevant just nu och kanske ett par år framåt. Med förhoppningar om att det har skett 
framsteg inom samordning av sex och samlevnad i grundskolan de kommande åren. 
 
Framtida studier 
Det skulle behövas en ny kvalitetsgranskning av sex och samlevnad. För att den nya 
läroplanen ska hinna implementerats i skolorna borde den ske om några år. Den senaste 
kvalitetsgranskningen genomfördes för ca 14 år sedan. Det kan vara värdefullt att se om 
den nya läroplanen med tydligare beskrivningar för sex och samlevnad har fallit väl ut. 
Det skulle också vara intressant att studera de olika samarbetsformerna inom skolan. 
Detta för att på bästa sätt kunna hjälpa till med den ämnesövergripande 
implementeringen av sex och samlevnad.  För att se i vilken omfattning studiens resultat 
förekommer i svenska grundskolan kan det vara av intresse att genomföra en kvantitativ 
studie i form av en enkätstudie, där enkätfrågorna utgår från resultatets olika teman.  
 
Slutsats 
Sammanfattningsvis har studien haft som syfte att undersöka hur samordning av sex- 
och samlevnadsundervisning upplevs av lärare och rektorer i grundskolan. Studien 
indikerar att NO-lärarna idag upplever ett medvetet eller omedvetet ansvar för 
samordning av den ämnesövergripande undervisningen i sex och samlevnad. NO-
lärarna och rektorerna upplever att rektorerna bör ta ett större ansvar för att vägleda, 
stödja och samordna undervisningen. Rektorer och lärare i studien visar ett starkt 
engagemang för en bra sex- och samlevnadsundervisning, det är de bristande 
organisationsstrukturerna som medför svårigheter i samordning av undervisning i sex 
och samlevnad.    
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