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Abstrakt  
Syftet med detta arbete är att granska vilka områden som elever på gymnasie-

nivå upplever att de inte behandlat inom ämnesområdet sex och samlevnad på 

grundskolenivå samt vad gymnasieelever upplever att de vill lära sig mer om 

på gymnasienivå för att sedan undersöka om en koppling kan göras mellan 

vad gymnasieeleverna vill veta mer om och det centrala innehållet i naturkun-

skap. Uppsatsen tar sin grund i att lärare upplever att eleverna inte tycker att 

undervisningen inom sex och samlevnad känns relevant samt att det har kon-

staterats att ungdomar upplever att de inte kan ta hand om sin sexuella hälsa. 

Metoden som använts i detta arbete är en kvantitativ enkätundersökning med 

fasta svarsalternativ. Resultatet av denna undersökning bygger på 120 enkät-

svar och påvisar att en majoritet upplever att de inte har behandlat ämnesom-

rådet sex och samlevnad tillräckligt för att kunna ta hand om sin sexuella 

hälsa. Elever har ofta när de kommer till gymnasieskolan tagit del av under-

visning inom sex och samlevnad som syftar till de fysiska delarna av ämnet så 

som hur könet ser ut samt hur barn blir till, men saknar den sociala och psy-

kologiska delen av ämnet som bör behandlas så som områdena lust och kär-

lek. Vårt arbete ger en indikation om att de som gymnasieleverna vill lära sig 

mer om går att koppla till det centrala innehållet. Genom att elever får en 

undervisning de känner är intressant kan detta leda till att ungdomar får mer 

kunskap för att göra ett välinformerat val om hur de ska ta hand om sin sexu-

ella hälsa vilket kan leda till att ungdomar blir mindre risktagande. 

 

Nyckelord: Sex och samlevnadsundervisning, gymnasieskolan, könsiden-

titeter, normer, sexuellt överförbara sjukdomar, sexuell hälsa  
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Inledning  
Sex och samlevnad är ett ämnesområde som ska genomsyra flera olika ämnen 

och ansvarsnivåer på gymnasieskolan (Skolverket, 2013). I styrdokumenten för 

gymnasieskolan ligger ansvaret på rektorn att ämnet sex och samlevnad ska 

behandlas. Begrepp som har en stark koppling till ämnet finns inskrivna i det 

centrala innehållet för ett flertal ämnen. Begreppet identitet finns med i idrott 

och hälsa samt religionskunskap, kön och könsmönster, normer, värden, jäm-

ställdhet är begrepp som finns med i samhällskunskap och svenska samt inom 

naturkunskap ska begreppen lust, människans sexualitet och sexuell hälsa be-

handlas på gymnasienivå (Skolverket, 2013).  

 

En fråga vi har ställt oss är om elever har med sig tillräckliga kunskaper från 

tidigare skolår för att på gymnasienivå kunna bygga på kunskapen för att de 

ska kunna ta hand om sin sexuella hälsa. I en undersökning rapporteras det att 

en majoritet av elever känner att de lär sig för lite om hur de ska ta hand om sin 

sexuella hälsa när de går ut i vuxenlivet (Tikkanen Heikki, Abelsson, & 

Forsberg, 2011). Socialstyrelsen (2017) och Folkhälsomyndigheten (2017) 

rapporterar att antalet fall av sexuellt överförbara sjukdomar ökar medan anta-

let tonårsaborter minskar, ett exempel på detta är klamydia har ökat med 4 % 

sedan 2015 samt att 83 % av alla fall som rapporteras är ungdomar mellan 15 

till 29 år (Socialstyrelsen, 2017; Folkhälsomyndigheten, 2017). Att ungdomar 

sällan använder kondomer vid nya sexuella kontakter, kan vara en orsak till att 

spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar ökar, vilket stödjs av en studie 

gjord av RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning), där de rapporterar att 

48 % använder kondom vid nya sexuella kontakter, och 34 % använder det 

regelbundet vid sexuell kontakt (RFSU, Kådiskollen 2013, 2013). Dessa under-

sökningar ger en indikation om att undervisningen och kunskaper inom sex och 

samlevnad är en viktig del för elevers sexuella hälsa. I detta arbete kommer en 

undersökning utföras gällande vad eleverna själva anser att de fått kunskap om 

på grundskolenivå samt vad eleverna själv anser att de behöver mer kunskap 

om på gymnasienivå. Vad eleverna anser att de behöver mer kunskap om kom-

mer sedan kopplas till det centrala innehållet för ämnet naturkunskap på gym-

nasienivå för att ge en indikation om vad som bör behandlas inom ämnet.  

 

Bakgrund  
Vår utgångspunkt bottnar bland annat i de rapporterna som nämns ovan i vår 

inledning, bland annat från Socialstyrelsen (2017) och Folkhälsomyndigheten 

(2017) som menar att sexuellt överförbara sjukdomar ökar bland ungdomar.  I 

en rapport som gjorts av Tikkanen Heikki, Abelsson och Forsberg (2011) rap-

porteras att ungdomar anser att de inte får tillräcklig undervisning för att ta 

hand om sin sexuella hälsa. Rapporten bottnar i en enkätundersökning som 

riktar sig till ungdomar mellan åldrarna 15–29 år, med 5 673 enkätsvarsvar 

(Tikkanen Heikki, Abelsson, & Forsberg, 2011). Detta stämmer överens med 

Folkhälsomyndighetens undersökning UNGDOMAR OCH SEXUALITET 

2014/15, som rapporterade att det enbart är två av tio som upplever att under-

visningen i sex och samlevnad har varit bra samt att ungefär hälften av alla 

elever är direkt missnöjda med undervisningen. Rapporten har sin grund i en 
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enkätundersökning som riktar sig till åldrarna 15–24 och bygger på 5 196 

svar (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

 

Detta stämmer överens med det intryck vi själva fått i möte med elever ute på 

skolan, att elever uppfattar undervisningen inom sex och samlevnad som otill-

räcklig och ointressant. Detta leder fram till en uppfattning om att eleverna 

själva inte anser att de lär något sig något viktigt inom ämnesområdet sex och 

samlevnad.  

 

I följande stycke kommer det att presenteras historik kring hur sex och sam-

levnadsundervisningen växt fram och blivit ett obligatoriskt ämne i vårt skol-

system. Det kommer även presenteras vilka begrepp som ska behandlas i 

vilka ämnen på grundskolenivå samt på gymnasienivå.  

 

Historia kring sex och samlevnadsundervisning 
Undervisningen kring sex och samlevnad har en lång historia och vad under-

visning ska innehålla har länge varit omdiskuterat. Centerwall (2005a) menar 

att varje decennium har satt sin prägel på hur sex och samlevnadsundervis-

ningen har sett ut, med utgångspunkt i samhället. Detta på grund av att sex 

och samlevnadsundervisningen är kopplad till samhällets syn på sexualitet, 

vilket har lett till att varje gång ett problem kring sexualitet har uppkommit i 

samhället har frågor kring vilken kvalitet samt innehåll undervisningen i sko-

lan bör ha (Centerwall, 2005b). Det förväntas att skolan ska ge elever kun-

skaper som ska förebygga problem som kan uppstå, alltifrån HIV/AIDS till 

könsförtyck och könsord i språket (Skolverket, 2013). Den första handled-

ningen kom 1945 och förespråkade sexuell avhållsamhet som den rätta och 

riktiga vägen. Handledningen blev dock starkt kritiserad för sin moraliska ton 

och sin bristande realism. Detta ledde till den nya handledningen som kom 

1949 där skolverket hade dämpat den moraliska tonen, med att skolverket an-

såg att det inte var skolans sak att moralisera över hur människor lever utan 

valde att fokusera på att sexualitet inte enbart handlar om fortplanering 

(Centerwall, 2005b). År 1955 kom den första obligatoriska handledningen för 

sexualundervisningen. Anledningen till att den blev obligatorisk var för att 

skolverket ansåg att föräldrar inte kunde ge barnen den bästa sexualupplys-

ningen (Centerwall, 2005b).  

 

Med utvecklingen av sexuell hälsa i samhället tilläts p-pillret som preventiv-

medel i Sverige 1963, vilket gav kvinnan en ökad frihet gällande sin sexuali-

tet. Den nya mer fria synen på sex ledde fram till en mer jämställd inställning 

mellan män och kvinnor inom ämnet sex. Följden av detta blev att en ny 

handledning kom 1977 där begreppet samlevnad infördes, med att sexualitet 

inte längre var något som bara fanns inom äktenskapet (Centerwall, 2005b). 

Ansvaret för sex och samlevnadsundervisningen lades då på rektorn 

(Centerwall, 2005a). 

En kvalitetsgranskning av sexualundervisningen med ett jämställdhetsper-

spektiv utfördes 1999. De medverkade skolorna fördelades därefter i tre grup-

per beroende på resultatet Skolorna som placerades i grupp ett uppfyllde de 

krav som Skolverket hade.  De kännetecknades av tydlig styrning av rektor, 
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ett medvetet genus-perspektiv, god elevmedverkan, variation i arbetssätt och 

en balans mellan friskperspektiv och riskperspektiv. Grupp två hade även de 

en tillfredställande sex och samlevnadsundervisning, dock fanns det en stor 

variation av undervisningen utförande inom skolorna, vilket gjorde att under-

visningen inte var likvärdig inom skolorna. I den sista gruppen hamnade de 

skolor som enbart hade temadagar som i de flesta fall enbart skedde en dag 

om året, denna grupps undervisning ansågs ej tillräcklig och behövde kom-

pletteras. Under 2005 följdes denna granskning upp genom intervjuer av rek-

torerna för att se om undervisningen hade förbättrats. Flera rektorer hade löst 

sin sexualundervisning genom en kurs kallad livskunskap, där en eller flera 

lärare var aktiva. Dock fick denna lösning stark kritik av Skolverket, då frå-

gor om jämställdhet, värdegrund och mänskliga rättigheter inte ska vara 

knutna till en särskild kurs utan ska finnas integrerade inom varje ämne och 

att alla lärare samt all övrig skolpersonal har ett ansvar för att utbilda och 

skapa ett bra klimat (Skolverket, 2013). Skolverket (2013) kom fram till att 

rektorer hade svårt att styra över ett så ämnesintegrerat ämne som sex och 

samlevnad. Flera rektorer på speciellt gymnasienivå uttryckte behovet att det 

borde finnas skrivet i kursplanerna (Skolverket, 2013). Efter att läroplanen för 

gymnasieskolan samt grundskolan reviderades 2011 infördes begrepp för 

första gången som kan relateras till sex och samlevnads undervisning i det 

centrala innehållet, men under övergripande mål och riktlinjer finns det fort-

farande med att rektorn ska se till att: ”Eleverna får kunskaper om sex och 

samlevnad, konsument- och trafikfrågor och riskerna med tobak, alkohol, 

narkotika och andra droger” (Skolverket, 2011, s. 16) Vilket innehåll som 

ska behandlas i de olika ämnena finns med i det centrala innehållet och ämnet 

sex och samlevnad ska enligt de nya läroplanerna behandlas ämnesintegrerat 

(Skolverket, 2011).  

Centrala innehållet 

De begrepp som presenteras i det centrala innehållet varierar mellan de olika 

kurserna samt beroende på om undervisningen sker på gymnasienivå eller på 

grundskolenivå.  

I grundskolans styrdokument finns begrepp kopplade till sex och samlevnads-

undervisningen med i olika ämnen, dessa ämnen är följande samhällskunskap, 

religionskunskap, idrott och hälsa samt biologi. I detta arbete finns det cen-

trala innehållet från årskurs 7–9 som behandlar begrepp rörande sexuell hälsa, 

presenterat nedan i tabell 1. Exempel på begrepp som kan kopplas ihop med 

sexuell hälsa är kön, identitet, kärlek och sexualitet (Skolverket, 2016, s.28–

278).  

 

Tabell 1: Centralt innehåll grundskolan 

 Ämne  Centralt innehåll 

Samhälls-

kunskap  

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta på-

verkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell 

läggning. 

 

Religions-

kunskap   

Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kär-

lek och sexualitet, skildras i populärkulturen. 
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Idrott och 

hälsa 

Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas 

av olika faktorer, till exempel av kön. 

 

Biologi  Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, 

jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga 

sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individ-

nivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv. 
 

Utgår man ifrån att eleverna har behandlat samtliga punkter ovan ger detta en 

indikation om vad eleverna bör ha kunskaper om när de kommer till gymna-

sieskolan. I tabellen två nedan kan det utläsas inom vilken kurs samt vilket 

centralt innehåll på gymnasieskolan som är kopplat till ämnesområdet sex och 

samlevnad. De kurser som ska behandla sex och samlevnad är naturkunskap, 

samhällskunskap, religionskunskap, biologi samt historia (Skolverket, 2011, 

s. 53-182).  

 

Tabell 2: Centralt innehåll gymnasieskolan 

Ämne  Kurs  Centralt innehåll 

Natur-

kunskap  

1a1 

& 1b 

Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskuss-

ion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relat-

ioner och sexuella hälsa. 

 

Samhälls-

kunskap  

1a1 

& 1b 

Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livs-

villkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån 

kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap 

 

Religions-

kunskap   

1 Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etni-

citet och sexualitet 

 

Biologi  2 Vad som händer i kroppen under menstruation, förälskelse, 

sex och graviditet. Hur sexuellt överförbara sjukdomar och 

oönskade graviditeter kan förebyggas. 

 

Historia  1a2 

& 1b 

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i poli-

tiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och 

mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. 

Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnici-

tet, generation, kön och sexualitet. 
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Syfte 
Syftet med detta arbete är att granska vilka områden som elever på gymnasie-

nivå upplever att de inte behandlat inom ämnesområdet sex och samlevnad på 

grundskolenivå samt vad gymnasieelever upplever att de vill lära sig mer om 

på gymnasienivå för att sedan undersöka om en koppling kan göras mellan 

vad gymnasieeleverna vill veta mer om och det centrala innehållet i naturkun-

skap. 

 

Frågeställningar 
• I vilka ämnen på grundskolan anser gymnasieelever att de fått tagit del 

av undervisning inom ämnet sex och samlevnad? 

• Vilka områden inom sex och samlevnad anser gymnasieelever att de 

har fått undervisning i på grundskolenivå? 

• Vilka områden inom sex och samlevnad anser gymnasieelever att de 

vill ha mer kunskap om under gymnasienivå? 

 

Tidigare forskning 
Vad som ska behandlas angående sex och samlevnad i skolan finns med i det 

centrala innehållet, vilket ska bidra till en likvärdig skola där elever ska få ta 

del av en likvärdig utbildning (Skolverket, 2011). Trots detta utbildas sällan 

lärare i vad som ska behandlas inom ämnet sex och samlevnad på de olika lä-

rarprogrammen då det enbart är en obligatorisk del av lärarprogrammet för 

mellanstadielärare (Rasmusson, 2017). Under 2004 gjorde RFSU en under-

sökning bland lärarutbildningar i Sverige och konstaterade att på hälften av 

alla lärarutbildningar fanns en kurs i sex och samlevnad som var valbar, och 

motsvarar studier på två till tio veckor. Undersökningen visat även att 2004 

var det enbart 6 % av alla de lärarstudenter som tog examen från de då 26 

olika högskoleutbildningar som fanns runt om i landet som hade en akade-

misk behörighet inom ämnet sex och samlevnad. En orsak till dessa siffror 

kan ha varit att det enbart fanns nio högskolor som hade renodlade kurser 

inom ämnet sex och samlevnad (RFSU, 2004). Exempel på detta kan ses på 

Uppsalas Universitet som har valt att lägga in undervisning om hur sex och 

samlevnad ska bedrivas i utbildandet av ämnaselärare i naturkunskap. Detta 

sker som ett delmoment av en didaktisk kurs (Hällberg, 2017).  

 

Vid granskning av sju olika högstadier kan man utläsa att ansvaret för sex och 

samlevnadsundervisningen här hamnade på läraren för biologi (Juvall & 

Petersson, 2005). Rasmusson (2017) menar att en följdeffekt av detta är att 

undervisningen inte blir likvärdig mellan skolor samt att hen håller med om 

att ansvaret ofta hamnar på biologi eller naturkunskapsläraren på högstadie-

nivå samt gymnasienivå. Att arbeta med ämnet ämnesövergripande bör vara 

ett mål för framtiden (Juvall & Petersson, 2005).  

 

Ämnesintegrerat arbete betyder att man arbetar med ett ämnesområde i ett el-

ler flera ämnen samtidigt. Begreppet har många olika betydelser och diskute-

ras utifrån olika utgångspunkter (Cherniak, 2014). Detta medför att finns 

många olika sätt att arbeta ämnesintegrerat. Åström beskriver olika varianter 

av ämnesintegration i naturvetenskaplig undervisning. Det första är att inte-

grera begrepp, vilket betyder att man visar hur olika discipliner samverkar 
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kring gemensamma begrepp. Det andra handlar om att undervisa i en kontext, 

och arbeta i utifrån likadana sammanhang. Begrepp i liknade sammanhang är 

det tredje sättet, och detta är en kombination av de två tidigare sätten 

(Åström, 2008). 

 

Centrala begrepp för undervisning i sex och samlevnad 
I denna del kommer vi att utifrån forskning diskutera olika begrepp som tas 

upp i det centrala innehållet inom ämnet naturkunskap relaterat till sex och 

samlevnad (Skolverket, 2011). Dessa begrepp är sexualitet, lust, relationer 

samt sexuell hälsa. För att kunna diskutera dessa begrepp kommer vi först att 

definiera begreppen genus samt kön då dessa begrepp ligger tillgrund för att 

kunna diskutera de begreppen som behandlas i det centrala innehållet. Med 

att Sverige är ett mångkulturellt land med bred syn på sexualitet, kommer vi 

även att ta upp varför en kultur och religionsaspekt är en viktig aspekt att ta 

hänsyn till i undervisningen samt kommer brister med Sveriges skola lyftas i 

relation till hur undervisningen bedrivs i andra länder.  

 

Genus och kön 

Genus är ett begrepp som ofta har flera betydelser och ofta kopplas ihop med 

kön. I denna uppsats har vi att använt oss av den definition som Maria Bäck-

man använder i sin doktorsavhandling. Hon definierar genus som föreställ-

ningar om upplevelser av könsskillnad (Bäckman, 2003). Hon menar dock att 

genus på en analytisk nivå kan ses som en meningsskapande process, vilket 

innebär att det är något som genererar innebörd och betydelse för vår samvaro 

med andra människor (Bäckman, 2003). Med en sådan förståelse kan vi lät-

tare förstå idén kring att två separata kön sällan begränsar sig till anatomiska 

skillnader, utan bidrar till att upprätta de ramar inom vilka vi talar, tänker och 

är. Då genus är en meningsskapande process kan vi dekonstruera den me-

ningsfördelning som vanligtvis tas för given i den sociala verkligheten. I lik-

het med andra fält rymmer skolan en uppsättning av väsentliga uttryck och 

tankefigurer. Exempel på dess uttryck är lust och kärlek (Bäckman, 2003). 

 

Den definition vi idag har av kön idag är relativt ny. Historiken Thomas La-

queur menar att man i västvärlden ansåg att män och kvinnor tillhörde samma 

kön. Om man var kvinna eller man berodde på vilken placering man hade i 

samhället och specifika kulturella roller. Kön var mer något man gjorde och 

inte var. Dock innebar detta inte på något sätt att kvinnor och män var lika. 

Man ansåg att kvinnor var underutvecklade män (Bäckman, 2003).  

 

Kön i dagens bemärkelse är ett begrepp som speglar en rad betydelser som 

tillskrivs manligt respektive kvinnligt. I dagens samhälle diskuterar man som 

aldrig förr vad som ska ingå i definitionen av de olika könen och hur det kom-

mer att påverka samhället. Detta för att fler definitioner av kön ständigt växer 

fram (Dwoskin, Bergman Squire, Patullo, & DiClemente, 2017). En studie 

från UCLA 2011 visade att 0.3 % vuxna amerikaner definierade sig som 

transgender 2011 (Dwoskin, Bergman Squire, Patullo, & DiClemente, 2017). 

Att vara transgender innebär att ens könsidentitet eller köns uttryck skiljer sig 

från det biologiska könet (Forsyth & Copes, 2014). En nyare undersökning 

visade att nästan dubbelt så många identifierar sig som transgender 2017 i 

USA än 2011 (Dwoskin, Bergman Squire, Patullo, & DiClemente, 2017). 
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Transgender är bara en av de många olika könsidentiteter som finns. Könsi-

dentitet kan definieras som den personliga upplevelsen av sitt kön och den 

kan stämma överens med det biologiska könet (Morrow & Messinger, 2006). 

Könsidentiteter kan delas upp i tre delar, manligt kön, kvinnligt kön och gen-

derqueer. Genderqueer är ett paraplybegrepp för personer som definierar sin 

könstillhörighet som två eller flera kön, överlappar kön eller inte tillhör något 

kön (Summers, 2013). 

 

Sexuell hälsa 

Sexuell hälsa är ett begrepp som både finns med i det centrala innehållet och 

kursplanerna för gymnasieskolan samt grundskolan. Forskning visar att sexu-

ell hälsa har en stark koppling till den fysiska hälsan (Lindau & Gavrilova , 

2010).  
 

Begreppet hälsa kan ha många definitioner. En som ofta används är den av 

världshälsoorganisationen WHO, deras definition är ”Hälsa är ett tillstånd av 

fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara från-

varon av sjukdom och skada” (WHO, 2017).  I Sverige har regeringen som 

mål att främja sexuell hälsa. I en proposition från regeringen (2008) behand-

las och definieras begreppet sexuell hälsa som att sexuell hälsa handlar om 

livskvalitet och personliga relationer, rådgivning och hälsovård (prop, 

2007/08:110). 
 

Statens folkhälsoinstitut (2005) menar att för att en individ ska uppleva en bra 

sexuell hälsa och välbefinnande måste möjlighet finnas till en trygg och säker 

sexualitet fri från fördomar, diskriminering och tvång. Samhället måste värna 

om områden som sex och samlevnadsundervisning, för att kunna förebygga 

hälsorisker förknippat med sexuellt beteende.  Det handlar om att stärka ele-

vers identitet och självkänsla, ge dem kunskap om saklig sexualkunskap som 

fakta kring preventivmedel, men även att stärka deras förmåga att hantera re-

lationer till andra människor (Statens folkhälsoinstitut, Målområde 8 - Trygg 

och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa, 2005).  

 

Människans sexualitet 

Människans sexualitet är ett brett begrepp med olika meningar. Sexualitet kan 

ses ur två perspektiv, det kroppsliga och det kulturella perspektivet. Det 

kroppsliga handlar om fysiska reaktioner, medan det kulturella handlar om 

normer (Røthing & Bang Svendsen, 2011). Vi kommer i detta arbete att foku-

sera på det kulturella perspektivet, och med det, de normer som finns i sam-

hället. 

En av de vanligaste normerna i vårt samhälle är heteronormen. Heteronormen 

innebär att heterosexualitet och en linjär könstillhörighet anses som naturligt 

och önskvärt. Bäckman (2003) menar att heterosexualitet ligger till grund för 

sex och samlevnadsundervisningen i skolan (Bäckman, 2003). För att främja 

en undervisning som inte utgår ifrån heteronormen ska man undervisa utifrån 

ett toleransperspektiv (Hast Li & Danielsson, 2016). Røthing och Bang 

Svendsen, (2011) beskriver att man ska undervisa genom diskussioner om de 

andra. De andra är de som inte faller inom heteronormen. Att diskusskutera 

kring minoriteter kan ge ökad förståelse. Vid diskussioner som utmanar 
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heteronormen är det dock viktigt att undervisningen som genomförs har ut-

gångpunkten med att alla elever inte är heterosexuella. Vid denna typ av 

undervisning kan personer som inte faller under heteronormen bli utpekade 

som annorlunda vilket kan ge motsatt effekt (Røthing & Bang Svendsen, 

2011). Kumashiro, (2000) framhäver att problem kan uppkomma när under-

visningen baseras på myter och normer. Att undervisa om de andra kan då 

istället få fokusen hamnar på olikheter och ändrar med det inte definitionen 

på vad som anses som normalt (Kumashiro, 2000).  

 

Sexuellminoritet är de som inte passar in i heteronormen. Sexuella minoriteter 

riskerar olika hälsoproblem, som depression, missbruk av alkohol och droger, 

fetma och självmord (Coble, Silver, & Chhabra, 2017). Många yngre kvinnor 

i den sexuella minoriteten har en ökad risk för att drabbas av dessa hälsopro-

blem. En nationell trend i USA visar att antalet vuxna kvinnor som faller 

inom sexuell minoritet ökar (Coble, Silver, & Chhabra, 2017).  

 

Lust 

Häggström-Nordin, Magnusson och Berg (2009), lyfter lust och kärlek som 

två begrepp som ofta hänger tätt ihop, men som kan skiljas åt genom vad för 

relation individen strävar efter. Lust är kopplat till den momentäta sexuella 

tillfredställelsen medan kärlek är kopplad till en längtan om ett liv tillsam-

mans (Häggström-Nordin, Magnusson, & Berg, 2009). Det finns även normer 

om att män och kvinnor upplever lust på skilda sätt. Enligt Bäckman (2003) 

är manlig lust mer förknippas med den sexuella aktern medan kvinnlig lust är 

mer förknippad med en längtan om närhet.  

 

Relationer 

Barnombudsmannen (2004) genomförde en statistisk undersökning som be-

handlade vilken typ av relation som är viktig för ungdomar. Undersökningen 

visade att ungdomar tycker att familjerelationen och kompisrelationer har stor 

betydelse för deras välbefinnande, samt är relationer är ett växande område. 

Med att det finns fler verktyg i dagens samhälle för att kunna skapa och un-

derhålla en relation har begreppet relation i dagens mening fått en bredare de-

finition (Barnombudsmannen, 2004). Omkring 95 % av alla ungdomar använ-

der internet och detta bidrar till en ökad användning av olika sociala medier 

som verktyg för att hitta och underhålla en relation (Korchmarosa, Ybarrab, 

& Mitchell, 2015). Det medför att kraven på relationer ändras och att det stän-

digt ställs nya krav på ungdomar i deras relationer med att det finns flera sätt 

att ha relationer på (Barnombudsmannen, 2004). Ungdomar som har svårt att 

skapa sociala band i verkligheten kan få det enklare att skapa sociala band on-

line. Dessa ungdomar kan inkludera de som tillhör LGBTQ (Lesbian, Gay, 

Bisexuell, Transgender and Queer) samt att de kan uppleva att det är lättare 

att skapa romantiska relationer online (Korchmarosa, Ybarrab, & Mitchell, 

2015).  

 

Att ha en romantisk relation till någon är vanligt bland unga, och har en på-

verkan på deras hälsa och välbefinnande (Korchmarosa, Ybarrab, & Mitchell, 

2015). I dagens samhälle kan man urskilja en attitydförändring kring sexuali-

tet bland ungdomar. Det blir allt vanligare att ungdomar separerar sexuella re-
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lationer från traditionella kärleksförhållanden (Häggström-Nordin, Magnus-

son, & Berg, 2009). Ungdomar klassar partnerförhållanden på olika sätt, det 

kan vara one-night stands, kompissexförhållanden eller fasta förhållanden. 

Studier har visat att ungdomar bryr sig mindre om personen de haft en one 

night stand med jämfört med kompissexförhållande eller fast kärleksförhål-

lande (Häggström-Nordin, Magnusson, & Berg, 2009).  

 

Kultur och religion 

Sverige är ett land som anses mångkulturellt (Sveriges Riksdag, 2015). Sedan 

2010 har omkring 50 000 personer invandrat varje år och drygt var tredje in-

vandrare år 2016 var födda i Syrien (Migrationsverket, 2017). Vanligtvis är 

den största gruppen invandrare människor som flyttar tillbaka till Sverige, 

men sedan 2014 är den gruppen på andra plats (Migrationsverket, 2017). Un-

der 2016 fick 72 % av alla ensamkommande flyktingbarn asyl i Sverige. Det 

motsvarar 6853 barn som alla kommer från olika kulturer (Migrationsverket, 

2017). Hur olika kulturer och religioner ser på sexualitet och könsidentitet va-

rierar. Exempel på detta kan ses genom att i 78 av alla världens länder är det 

fortfarande förbjudet att vara homosexuell samt att transsexualitet fortfarande 

anses juridiskt vara en sjukdom i många länder (RFSU, 2017).  

 

Brister i sex och samlevnadsundervisningen.   

Kring sex och samlevnadsundervisningen i Sverige finns rapporter gjorda av 

Tikkanen Heikki, Abelsson och Forsberg (2011) samt Folkhälsomyndigheten 

som pekar på att ungdomar inte lär sig tillräckligt för att ta hand om sin sexu-

ella hälsa. Tikkanen Heikki, Abelsson och Forsberg (2011) behandlar i sin 

rapport att ungdomar saknar kunskaper om säkert sex samt könssjukdomar. 

Ekstrand, Engblom, Larsson & Tydén gjorde 2011 en enkätundersökning i 

syfte att undersöka sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor vad 

gällande dess innehåll och kvalité. Studien vände sig till kvinnor i åldrarna 

13–25. Resultatet av studien visade att de flesta ansåg att det fanns tillräckligt 

med innehåll vad gäller kunskap om kroppens utveckling. En tredjedel av de 

tillfrågade ansåg att de inte fått någon information om klamydia medan hälf-

ten ansåg att de inte fått någon information om kondylom eller herpes. De 

yngsta i studien, flickor i åldrarna 13–19, upplevde att de ville veta mer om 

akuta preventivmedel, homosexualitet, bisexualitet samt transsexualitet. Inte 

ens hälften av de tillfrågade ansåg att sex- och samlevnadsundervisning var 

acceptabel angående kunskapsinnehållet och mer än en tredjedel ansåg att den 

var ‘’dålig’’ eller ‘’mycket dålig’’ (Ekstrand, Engblom, Larsson, & Tydén, 

2011). 

 

Att elever saknar kunskaper kring sex och samlevnad är något som även syns 

i USA (Grose, Grabe, & Kohfeldt, 2014). I USA står tonåringar för hälften av 

alla fall av sexuellt överförbara sjukdomar samt att frekvensen av tonårsgravi-

diteter är dubbelt så hög som i Sverige. Det har föreslagits att dessa faktorer 

reflekterar det större problemet som finns, att ungdomar saknar tillgång till en 

utbildning som ger dem kunskaper om de psykologiska och sociala delarna av 

sex och samlevnad, som stödjer ett välinformerat val kring reproduktion och 

sexuell hälsa (Grose, Grabe, & Kohfeldt, 2014). Även om utbildning om sex 

och samlevnad ges på de flesta skolor i USA ges det sällan information kring 



10 
 

normer om sexuella läggningar samt könsroller (Grose, Grabe, & Kohfeldt, 

2014).  

 

I USA rapporteras det om att det finns två olika typer av sex och samlevnads-

undervisning (Elia & Tokunaga, 2015). En av dessa två typer är den omfat-

tande undervisningen, som inkluderar människans anatomi, reproduktion, 

sexuell hälsa, relationer, rättigheter och ansvar samt preventivmedel. Alla 

dessa delar undervisas ur ett ungdomsperspektiv (Elia & Tokunaga, 2015). 

Den andra typen av undervisning som finns i USA är avhållsamhetsundervis-

ning. Avhållsamhetsundervisning fokuserar på att sexuella relationer är någon 

som bara ska ske inom äktenskapet. Den omfattande undervisningen har visat 

ge bättre resultat när det kommer till minskat sexuellt risktagande. För att av-

hållsamhetsundervisnigen ska kunna fungera måste den vara baserad på ve-

tenskapliga fakta, och inte som i många fall nu, religion (Elia & Tokunaga, 

2015).   

Metod   
I följande stycke kommer vi att förklara varför vi har valt att göra en enkätun-

dersökning, hur vi tagit fram enkäten samt genomfört arbetet.  Det kommer 

även beskrivas hur urvalet gjorts samt vilka avgränsningar arbetet har.  

 

Datainsamlingsmetod 
Enkätundersökningar var den datainsamlingsmetod som användes på grund 

av att enkäter är en frågemetod som passade till det valda undersökningsom-

rådet, samt för att vi vill undersöka våra forskningsfrågor i en så stor mål-

grupp som möjligt, då en tumregel för enkätundersökningar är att ha ett så 

stort urval som möjligt för att få ett stort representativt utfall (Trost, 2007).  

Vid en undersökning som berör ”känsliga” frågor som exempelvis sexualitet 

är enkät en bra undersökningsmetod. Detta på grund av att det kan vara en-

klare för respondenten att svara skriftligt, då denne slipper uttala sig muntligt 

till en främmande person (Ejlertsson, 1996). Enkät som undersökningsmetod 

är lämpad att använda vid insamling av data i form av faktakaraktär (Trost, 

2007). En annan fördel med att använda enkäter som undersökningsmetod är 

att alla deltagare får samma frågor och att svarsalternativen presenteras på 

samma sätt, så kallad standardisering (Trost, 2007). Med att frågorna är 

skriftliga kommer inte respondenterna påverkas av det sätt vi ställer frågorna, 

den så kallade intervjueffekten (Trost, 2007).  

Enkäten är utformad med fasta svarsalternativ vilket gör den till en kvantitativ 

undersökning med att den mynnar ut i numeriska observationer. Vid utfor-

mandet av enkäten som kan ses i bilaga 1, utgick vi från fyra riktlinjer som 

Johansson och Svedner (2010) förespråkar för en bra enkät: 

 

1. Att gör enkäten kort, max tre sidor om inte undantagsfall kräver detta 

2. Att i första hand använda fasta svarsalternativ och på så sätt undvika 

frågor med helt öppna svar, då dessa blir svåra att analysera 

3. Att enkäten bör innehålla en kort text som berättar för de som deltar 

syftet med enkäten samt att den är anonyma 

4. Att enkäten bör ge svar till arbetets frågeställningar, dessa bör vara 

mellan två till fyra stycken vid ett arbete som har en enkätundersök-

ning som grund (Johansson & Svedner, 2010). 
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Enkäten inleddes med en kort informationstext där syftet med enkäten fram-

gick, att den som svarar är anonym, att resultatet kommer att publiceras på en 

e-portal kallad Diva samt att det är frivilligt att delta. Efter denna kom fyra 

stycken frågor som alla innehöll fasta svarsalternativ. På den första frågan 

kunde man enbart kryssa i ett svar medan resterande frågor var flersvars frå-

gor, det vill säga att man kunde kryssa i mer än ett svar.  

 

Urval, avgränsning och utförande  
Vilket urval en studie har kommer påverka hur representativ studien kommer 

att bli. Inom kvantitativa studier finns två typer av urval, slumpmässigt urval 

och icke slumpmässigt urval. Vilket urval en forskare bör välja bör styras av 

studiens syfte, resurser men även tidsaspekten. Ett slumpmässigt urval kan 

göras på olika sätt tillexempel genom lottning. Nackdelen med denna typ av 

urval är att enbart slumpen avgör deltagarna som ingår i studien utan att ta 

hänsyn till eventuella felkällor. Detta arbete bygger på ett systematiskt kvot-

urval, som är ett icke-slumpmässigt urval. Denna typ av urval bygger på att 

man har god kunskap om den grupp man valt, exempelvis kan man ta hänsyn 

till ålder, kön och utbildning (Barajas Eriksson, Forsberg, & Wengström, 

2013). De urvalskriterier vi tagit hänsyn till i detta arbete är att eleverna ska 

gå på gymnasiet, läsa naturkunskap kurs 1a1 eller 1b samt att de inte ska ha 

läst ämnesområdet sex och samlevnad på gymnasiet. Genom att använda ett 

systematiskt kvoturval ökar chanserna att få en representativet resultat för po-

pulationen (Barajas Eriksson, Forsberg, & Wengström, 2013).  

 

Det urval av elever vi valt utgörs av elever som går första eller andra året på 

två olika kommunala gymnasieskolor i Halmstad. Dessa elever går tre olika 

program, det samhällsvetenskapliga-, hotell och turism- och det estetiska pro-

grammet. Inom samhällsprogrammet och estetiska programmet finns även 

olika inriktningar, inom samhällsprogrammet går eleverna inriktning bete-

ende samt samhällsinriktningen och elever från det estetiska programmet har 

inriktning foto/film, dans, teater samt konst. Eleverna läste kurs 1b samt 1a1 

och dessa kurser har samma centrala innehåll inom ämnesområdet sex och 

samlevnad (Skolverket, 2011). Val av skola samt klass utsågs på grund av be-

kvämlighetsskäl, det vill säg att kontakt redan fanns med skolorna samt klas-

sernas lärare (Trost, 2007).   

 

Enkätundersökning genomfördes gemensamt av oss författare. Vi tog kontakt 

med varsin lärare inom ämnet naturkunskap och förklarade att vi ville utföra 

en enkätundersökning samt att vi förklarade syftet med undersökningen. 

Detta skedde i samband med att vi hade verksamhetsförlagd utbildning och 

befann oss ute på varsin skola vilket medförde att detta skedde muntligt. En-

käten delades sedan ut i pappersform till fem olika klasser, detta skedde av 

oss personligen. I denna undersökning delade vi ut 120 enkäter och fick till-

baka samtliga 120. Ett bidragande skäl till vår höga svarsfrekvens var att vi 

delade ut enkäterna personligen samt samlade in dem. Undersökningen ge-

nomfördes innan eleverna deltog i någon sexualundervisning inom naturkun-

skap på gymnasiet. Enkäterna bearbetades och svaren sammanfattades i figur 

ett till tre som kan ses i vårt resultat. Utifrån vårt resultat har vi sedan bildat 
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oss en uppfattning om vad eleverna upplever att de behandlat på grundskole-

nivå och vad det vill veta mer om på gymnasienivå för att i diskussionen un-

dersöka om en koppling mellan elevers intresse och det centrala innehållet 

kan göras.  

 

Validitet och reliabilitet   
Validitet syftar till hur vidare mätinstrumentet mäter det som undersökningen 

är avsedd att mäta (Olsson & Sörensen, 2011). När man behandlar validiteten 

av ett arbete tar man hänsyn till både intern och extern validitet. Den interna 

validiteten syftar till om studiens resultat kan återspeglar verkligheten 

(Bryman, 2011). I denna studie kan den interna validiteten påverkas av de 

fasta svarsalternativen som vår enkät innehåller. Här kan en tolkning av frå-

gan skilja sig mellan oss som skapat enkäten med respondentens uppfattning. 

Detta kan ses i fråga ett där eleven har svarat på om hen deltagit i någon form 

av undervisning inom ämnesområdet sex och samlevnad på grundskolan. 

Svarsalternativet nej och har inte haft någon sexualundervisning kan tolka 

som samma svar, trots att vi som författare skiljer dessa svar åt genom att 

med alternativet nej menar vi menar vi att de har fått erbjudande att delta men 

har fått förhinder att göra detta. Med alternativet har inte haft någon sexualun-

dervisning menar vi att det inte funnits någon undervisning att delta i. Trots 

denna påverkan har vi författare valt fasta svarsalternativ för att få ett resultat 

som är enkelt att sammanställa till skillnad med enkäter med öppna svarsal-

ternativ.  

 

Med extern validitet syftar man till hur generaliserbar en studies resultat är, 

det vill säga hur resultatet går att generalisera mot andra grupper eller områ-

den (Bryman, 2011). Den externa validiteten i detta arbete kan ses som hög 

inom Halmstads kommun, då vi delat ut enkäterna till flera olika klasser på 

två olika skolor med olika inriktningar, att vi inte har något bortfall samt att vi 

har över 100 respondenter. För en högre extern validitet utanför Halmstad 

kommun hade vi författare kunnat dela ut enkäterna på fler skolor utan för 

Halmstads kommun.  

 

Begreppet reliabilitet kännetecknas av hur pålitlig forskningsmetoden är och 

hör ofta ihop med insamling av data vid en kvantitativ studie (Denscombe, 

2016). Reliabilitet kan diskuteras i tre olika delar, mätinstrumentets repliker-

barhet (ger samma resultat vid två mättillfällen), tillförlitlighet (frånvaron av 

slumpmässiga fel) och precision (förmågan att mäta gradskillnad i en varia-

bel) (Barajas Eriksson, Forsberg, & Wengström, 2013).  

 

Ett tecken på en hög reliabilitet via replikerbarhet skulle kännetecknas av en 

att undersökningen utfördes på nytt och att första undersökningens resultat 

hade blivit desamma som andra undersökningens. Vid stor variation av de 

olika resultaten hade reliabiliteten varit låg och tillförlitligheten hade kunnat 

ifrågasättas (Bryman, 2011). Om denna enkätundersökning hade utförts vid 

ett senare tillfälle med samma urvalsgrupp hade resultatet mest roligt skiljt sig 

avsevärt. Detta beror på att alla elever nu tagit del av undervisning inom sex 

och samlevnad vilket hade påverkat resultatet med vad eleverna vill veta mer 

om inom ämnet. Om resultatet av en ny undersökning som genomförts på en 
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ny urvalsgrupp innan dessa haft undervisning i sex och samlevnad blivit 

samma kan vi inte sluta oss till i detta arbete.  

Det finns olika metoder för att uppskatta reliabiliteten hos ett mätinstrument. 

En av dessa metoder är internbedömarreliabilitet som innebär exempelvis att 

två personer analyserar och kategoriserar samma data oberoende av varandra. 

Via detta kan graden av ekvivalens eller överenstämmelse mellan de två fors-

karnas resultat bestämmas. För att uppskatta vårt mätinstrument reliabilitet 

har vi analyserat och kategoriserat data oberoende av varandra och jämfört för 

att se hur väl resultaten stämmer överens. Resultatet av denna jämförelse gav 

en hög grad av överenstämmelse  (Barajas Eriksson, Forsberg, & Wengström, 

2013).  

 

Metoddiskussion  
Syftet med detta arbete är att undersöka vad eleverna på gymnasienivå upple-

ver att de vill lära sig mer om. Utifrån detta syfte valde vi att göra en enkätun-

dersökning med fasta svar. En tumregel för att göra enkätundersökningar med 

ett stort urval är att ha strukturerade frågeformulär med fasta svar då dessa är 

lättare att sammanställa (Stúkat, 2011). En förutsättning för att göra denna typ 

av enkätundersökning är att man har god kännedom om området man ska un-

dersöka (Stúkat, 2011). Ett problem med enkäter med fasta svar är att frå-

gorna kanske passar vårt sätt att tänka medan respondenterna eventuellt har 

ett annat tankesätt (Trost, 2007). Trots denna problematik har vi valt att an-

vända fasta svarsalternativ i och med att resulterat blir enkelt att bearbeta och 

sammanställa. Genom att utföra en enkätundersökning med fasta svar är även 

en fördel att vi författare inte behöver tolka resultatet vilket medför att vi har 

en låg bias. Bias är ett mått på systematiskt fel som kan uppstå vid insamling 

och feltolkning av data (Barajas Eriksson, Forsberg, & Wengström, 2013). En 

faktor som påverkade vårt val var att vi ville ha så stor urvalsgrupp som möj-

ligt. Hade vi valt ett kvalitativt utförande till exempel intervjuer hade tidsa-

spekten förhindrat oss från att kunna ha med lika många respondenter (Trost, 

2007).  

 

Vid enkätundersökningar finns vissa felkällor som man bör ta hänsyn till, ett 

exempel på felkällor kan vara att det sker bortfall. Det finns två typer av bort-

fall som kan inträffa vid utförandet, internt och externt bortfall. Externt bort-

fall syftar till att respondenterna inte vill dela i undersökningen, medan internt 

bortfall syftar man till att respondenten inte svarat på alla frågor i enkäten 

utan enbart en del (Körner & Wahlgren, 2002). I detta arbete har vi fått ett in-

ternt bortfall med att en elev har svarat nej på första frågan, att hen inte har 

upplevt att hen har haft sex och samlevnadsundervisning på grundskolan och 

har efter detta avstått från att svara på de resterande tre frågorna på grund av 

uppmaningen som står med i enkäten. Det låga bortfallet kan bero på bland 

annat att vi delade ut enkäterna personligen, vilket medförde att vi delade ut 

lika många enkäter som samlades in. Att eleverna som vi delade ut enkäterna 

till hade träffat oss tidigare kan också vara en bidragande anledning till det 

låga bortfallet. Då sex och samlevnad är ett ämne som anses känsligt kan de 

ha varit en trygghet för eleverna att de kände igen oss, vilket kan ha bidragit 

till att de kände sig bekväma i att svara på enkäten. Resultatet utgår från att på 

första frågan har vi 120 enkätsvar av 120 och på de tre resterande frågorna 

har vi fått 119 svar av 120 stycken möjliga. Resultatet är presenterat i procent. 
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Sex och samlevnad är ett ämne som kan anses som ett känsligt område, vilket 

kan påverka resultatet genom att eleverna inte känner sig bekväma med frå-

gorna eller ämnesområdet. Då eleverna inte känner sig bekväma kan de ha 

svårt att svara på frågorna sanningsenligt, då de känner sig stressade på grund 

av att de är obekväma. En anpassning vi gjort kan ses med att enkäterna inte 

innehåller någon fråga rörande vilket kön respondenten tillhör beror på att 

man inte behöver anse att man tillhör de biologiska könen utan att könsidenti-

tet är personens egen uppfattning om sitt kön. Om vi hade tagit med könstill-

hörighet som en fråga hade en felkälla kunnat vara kring elever som definie-

rar sig som någon annan könstillhörighet än de biologiska könen eller mer än 

ett kön (Summers, 2013). En svaghet med att vi valt bort könstillhörighet som 

fråga är att detta hade kunnat påverka resultatet i den mån att elever som har 

en könstillhörighet som faller utanför heteronormen uppfattar sexualundervis-

ningen på annat sätt än elever som faller inom heteronormen.   

 

Resultat  
I detta avsnitt kommer resultatet av enkätsvaren att presenteras. På den första 

frågan om eleverna har haft undervisning i sex och samlevnad på grundskole-

nivå svarade 119 av 120 elever ja och en elev svarade nej, vilket leder till ett 

internt bortfall och att på resterande frågor har enbart 119 elever svarat. De 

tre resterande frågorna som fanns med på enkäten kommer att sammanställas 

nedan i figur ett till tre nedan.  

 

 
I Figur 1. ovan kan utläsas i vilka ämnen eleverna upplever att de behandlat 

ämnet sex och samlevnad på grundskolenivå, diagrammet visat i procent och 

frågan är en flersvarsfråga 

 

På fråga två angående vilket ämne eleverna upplever att de behandlat ämnes-

området sex och samlevnad i på grundskolenivå svarade alla 119 elever att de 

behandlat ämnet i biologi. Jämför man detta med det centrala innehållet för 

biologi i tabell 1 kan utläsas att av eleverna i biologi bör ha behandlat männi-

skans sexualitet, reproduktion, identitet, jämställdhet, relationer, kärlek, an-
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svar, oönskade graviditet, hur man förebygger könssjukdomar och sociala re-

lationer. Vad eleverna själv upplever att de behandlat finns sammanfattat i fi-

gur 2. 

 

 
I Figur 2. ovan kan utläsas vilka områden eleverna upplever att de behand-

lat inom ämnet sex och samlevnad på grundskolenivå, diagrammet visas i 

procent och frågan är en flersvarsfråga 

 

Från figur 2 kan utläsas att majoriteten, det vill säga 50 % eller mer av alla ele-

ver upplever att de behandlat ämnet sex och samlevnad genom att se på film, 

diskuterat i grupper som innehåller enbart tjejer och killar samt besökt en ung-

domsmottagning. De innehåll som majoriteten av eleverna upplevt att de be-

handlat är följande hur barn blir till, puberteten, preventivmedel, risker med 

sex, benämning av kroppsdelar, olika sexuella läggningar och information om 

könssjukdomar. Genom detta kan vi konstatera att majoriteten inte upplever att 

de behandlat allt i det centrala innehållet som ska behandlas i biologi på grund-

skola. Det innehållet som majoriteten inte upplever att de behandlat är identitet, 

jämställdhet, kärlek, och relationer. Dock kan konstateras att alla områden som 

kan kopplas till det centrala innehåller för biologi på grundskolan anses ha be-

handlats av minst 18 % av eleverna. 
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 I Figur 3. ovan kan utläsas i vilka områden eleverna vill behandlat inom 

ämnet sex och samlevnad på gymnasienivå, diagrammet visat i procent och 

frågan är en flersvarsfråga. 

 

Spridningen för vad elever ville veta mer om på gymnasienivå varierar mellan 

att 37 % till 8 % av vad eleverna själva anser att de vill behandla. Vi har valt 

att här lyfta alla områden som fick 20 % eller mer då detta betyder att minst 

var femte elev i en klass är intresserad av ämnet. Dessa områden är identitet, 

filmer, jämställdhet, relationer, normer, kärlek, sexualitet förknippat med kul-

tur/religion, olika sexuella läggningar, information om könssjukdomar samt 

värderingsövningar. Vid jämförelse med vad som har behandlats på grund-

skolan kan ses att majoriteten av elever upplever att de redan har behandlat 

områdena information om könssjukdomar och sexuella läggningar ändå lyfts 

dessa områden som något som önskar behandlas igen.  

 

Sammanfattningsvis går det att se att eleverna på grundskolan nästan enbart 

behandlat ämnesområdet sex och samlevnad i biologin. Vid jämförelse av vad 

majoriteten av eleverna inte upplever att de har behandlat går att koppla till 

vad minst 20 % eller mer vill lära sig. De områdena som kategoriseras under 

båda dessa grupper är följande identitet, jämställdhet, relationer, normer, kär-

lek samt sexualitet förknippat med religion. De områden som majoriteten 

upplever att de har behandlat men upplever att de vill lära sig mer om är sexu-

ellt överförbara sjukdomar, värderingsövningar samt sexuella läggningar.  
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Diskussion 
Nedan kommer resultatet från denna undersökning att kopplas ihop med 

forskning som tidigare gjorts inom ämnet sex och samlevnad samt det cen-

trala innehållet för naturkunskap. Detta för att besvara arbetets frågeställ-

ningar samt syfte, nämligen att granska vilka områden inom sex och samlev-

nad som gymnasieelever anser att de har behandlat på grundskolenivå samt 

vad de önskar att behandla på gymnasienivå för att kunna dra en slutsats om 

vad som bör behandlas på gymnasienivå. Vi kommer även behandla didak-

tiska implikationer, undersökningens betydelse för vår framtida yrkesroll 

samt genusaspekten i vårt arbete.  

 

I vilka ämnen på grundskolan anser gymnasieelever att de fått 

tagit del av undervisning inom ämnet sex och samlevnad? 
Utifrån resultatet av vår undersökning går det att utläsa att alla elever som 

upplever att de framförallt har behandlat ämnet sex och samlevnad på grund-

skolan har behandlat ämnet i biologi. I de andra ämnena, religion, historia, id-

rott och hälsa samt samhällskunskap är det högst 4 % som upplever att de del-

tagit i undervisning kring sex och samlevnad. Detta resulterar i att minst 96 % 

upplever att de inte fått tagit del av undervisning rörande hur sexualitet, relat-

ioner och kärlek behandlas ur ett socioekonomiska eller populärkulturellt per-

spektiv. Resultatet ger även en fingervisning om att det är biologiläraren på 

grundskolan som förväntas att täcka in det innehåll som man i ämnesområdet 

sex och samlevnad ska behandla. Detta stämmer även överens med den 

undersökning som gjordes i Stockholm som visar att ansvaret för sex och 

samlevnadsundervisningen ofta hamnar på biologiläraren i grundskolan 

(Juvall & Petersson, 2005). Om trenden med att ansvaret att behandla ämnet 

sex och samlevnad hamnar på ett ämne i gymnasieskolan kan vi i detta arbete 

inte sluta oss till.  

 

Indikationen om att sex och samlevnad undervisningen enbart förväntas be-

handlas i ett ämne anser vi kan kopplas till att innan ämnesområdet sex och 

samlevnad skrev in i det centrala innehållet 2011 låg ansvaret enbart på rek-

torn, som ofta löste det genom att ha en kurs kallad livskunskap som skulle 

täcka in all information om ämnet. Denna lösning med att ha en egen kurs 

fick kritik av Skolverket, då begrepp som jämställdhet och människor lika 

värde inte enbart ska behandlas i en kurs, utan ska vara genomgående i alla 

ämnen (Skolverket, 2013). Dock indikerar resultatet av enkätundersökningen 

på att denna trend fortfarande finns kvar på grundskolenivå, då 96 % av alla 

elever som deltog i denna undersökning enbart upplever att de behandlat äm-

nesområdet i biologi.   

 

Rasmusson (2017) behandlar att ämnet sex och samlevnad inte är en obligato-

risk del av utbildningen av lärare. Detta anser vi kan vara en bidragande an-

ledning till att ämnet ofta inte upplevs behandlas de andra i ämnena religion, 

historia, idrott och hälsa samt samhällskunskap, för att lärare inom dessa äm-

nen inte fått någon utbildning i vad de ska behandla rörande ämnet. 
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Vilka områden inom sex och samlevnad anser gymnasieelever 

att de har fått undervisning i på grundskolenivå? 
Det centrala innehållet för biologi på grundskolan är följande ”Människans 

sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, 

kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar 

och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt 

perspektiv” (Skolverket, 2016, s. 156).  

 

I vårt resultat kan utläsa att det områden som majoriteten av eleverna upple-

ver att de har behandlat på grundskolenivå är följande hur barn blir till, puber-

teten, preventivmedel, risker med sex, benämning av kroppsdelar, olika sexu-

ella läggningar samt information om könssjukdomar. Dessa områden kan 

kopplas till de fysiska delarna av sex och samlevnad vilket behandlar hur våra 

kroppar ser ut rent biologiskt.  

Utifrån detta anser vi att de områden från det centrala innehåller som har be-

handlat av majoriteten av eleverna är följande människas sexualitet och repro-

duktion, metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oöns-

kade graviditeter.  

 

De områden av det centrala innehållet som en majoritet av eleverna inte upp-

lever att de behandlat på grundskolenivå är följande områden identitet, jäm-

ställdhet, relationer och ansvar.  Dessa delar upplever en minoritet av ele-

verna att de har behandlat, vilket kan ses i vårt resultat med att en minoritet 

behandlat begreppen identitet, jämställdhet, kärlek, normer. Dessa delar kan 

kopplas till de sociala och psykologiska delarna av sex och samlevnad, med 

det menar vi att tillexempel kärlek, lust ut ett icke biologiskt perspektiv, vil-

ken kön du upplever att du har, om din könstillhörighet matchar ditt biolo-

giska kön, eller om du faller under genderqueer (Summers, 2013). Om resul-

tatet är en genomgående trend för majoriteten av grundskolorna runt om i lan-

det kan vi genom denna undersökning inte svara på. Om skolor utanför Halm-

stad följer samma trend ger detta en fingervisning om ett fokus läggs på den 

fysiska delen av sex och samlevnad över den sociala och psykiska delen i 

undervisningen på grundskolenivå.  

 

Vilka områden inom sex och samlevnad anser gymnasieelever 

att de vill ha mer kunskap om på gymnasienivå? 
Ur resultatet kan det utläsas att eleverna vill lära sig mer om just de mentala 

och psykiska delarna av sex och samlevnad. Det kan ses då eleverna vill lära 

sig mer om områdena identitet, jämställdhet, kärlek, normer och sexualitet 

förknippat med kultur och religion samt kunskap om sexuella läggningar. Att 

elever saknar den sociala och psykologiska delen är något som kan ses i flera 

länder, som exempelvis USA (Grose, Grabe, & Kohfeldt, 2014). Vissa äm-

nesområdet tillexempel sexuella läggningar har en aspekt som kan ses som 

psykisk men även en aspekt som är fysisk. Den fysiska delen av sexuella 

läggningar kan kopplas till den biologisk reaktion som är hårt knuten till lust 

och den sociala och psykiskologiska delen är starkt förknippad till attraktion 

samt normer om olika sexuella läggningar, där bland heteronormen 

(Bäckman, 2003).  
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Att en majoritet av eleverna har behandlat den fysiska delen av sex och sam-

levnad, och att en majoritet vill lära sig mer om den sociala och psykologiska 

delen på gymnasienivå kan kopplas ihop till den attitydförändring som finns 

bland ungdomar kring sex och samlevnad då ungdomar allt vanligare separe-

rar sexuella relationer från traditionella kärleksförhållanden (Häggström-

Nordin, Magnusson, & Berg, 2009). Vi anser med att skolan skiljer på de två 

delarna i sex och samlevnad att det kan vara en bidragande orsaka till att ung-

domar även skiljer dessa delar åt idag.  

 

Denna attitydförändring kan både bidra med positiva samt negativa aspekter. 

Att ungdomar skiljer dessa relationer åt kan bidra till att ungdomar har fler 

sexuella relationer med olika partner, vilket i samband med att elever inte 

känner att de lärt sig ta hand om sin sexuella hälsa kan leda till risktaganden. 

Risktaganden kan vara att ungdomar oftare har oskyddat sex vilket kan sam-

mankopplas med rapporterna fån Socialstyrelsen (2017) och Folkhälsomyn-

digheten (2017) om att antalet fall av sexuellt överförbara sjukdomar ökar. 

Den positiva effekten av detta är att ungdomar har en mer öppen syn på sexu-

alitet och relationer vilket kan bira till att de normer som finns inom ämnet 

kan utvidgas och normer om vad som är normalt kan utvidgas och få en större 

definition vilket att leda till större acceptans bland ungdomar.  

 

Om denna attitydförändring är positiv eller negativ kommer vi inte att be-

handla i detta arbete då frågan går utanför ramarna av vårt syfte, och det lig-

ger inte i vår uppgift att moralisera över hur vilka relationer ungdomar har 

med varandra. 

 

Didaktiska implikationer  
I det centrala innehållet för naturkunskap 1a1 och 1b står det att ämnet natur-

kunskap ska behandla följande centrala innehåll ”Naturvetenskapliga 

aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande männi-

skans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa” (Skolverket, 2011, 

s.126).  

 

Hur dessa ämnesområden ska behandlas i undervisningen och vilket innehåll 

som ska lyftas inom de olika ämnesområdena får läraren själv avgöra. De om-

rådena som eleverna själva upplever att de vill behandla kan kopplas till det 

centrala innehållet för naturkunskap 1a1 och 1b. Dessa områden är identitet, 

jämställdhet, kärlek, normer, sexualitet förknippat med kultur och religion 

samt olika sexuella läggningar. Hur dessa områden går att koppla till det cen-

trala innehållet kommer att presenteras nedan.  

 

Områdena identitet, jämställdhet, kärlek och normer kan starkt kopplas till 

normer om människans sexualitet och lust. Den bild av lust som idag finns i 

samhället är att män har en lust som är starkt kopplat till den sexuella akten 

medan kvinnor har en lust som är kopplad till en längtan av närhet (Bäckman, 

2003). 

Genom att behandla detta ämnesområde ur ett jämställdhets- och normkritiskt 

perspektiv kan det leda till en bättre och djupare förståelse för olika individer 

(Kumashiro, 2000; Coble, Silver, & Chhabra, 2017). Att arbeta med normer 

kring lust kan bidra till att normen kring manlig och kvinnlig lust som finns 
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idag bryts, och vi får istället en bredare förstående och ett mer öppet sam-

hälle.  

 

Genom diskussioner om att män och kvinnor ser biologiskt olika ut, att det 

även finns variation inom könen, men att alla människor ändå har samma 

värde är viktigt att behandla för att bredda elevers perspektiv kring genus och 

kön. Att behandla frågor kring könstillhörighet, sexuella preferenser, normer 

och jämställdhet i skolan kan det leda till att förbättra den sociala och psyko-

logiska delen av ungdomars sexuella hälsa, speciellt för de ungdomar som 

inte faller under heteronormen (Forsyth & Copes, 2014). Dessa frågor är vik-

tiga i dagens samhälle, då många ungdomar som faller inom den sexuella mi-

noriteten lider av hälsoproblem som exempelvis depression som i vissa fall 

leder till självmord (Coble, Silver, & Chhabra, 2017). Att dessa ungdomar 

drabbas av olika hälsoproblem bottnar sig i att de inte blir accepterade av 

samhället (Kumashiro, 2000) samt att de tvingas leva efter de normer som 

finns i samhället kring dessa preferenser och könstillhörigheter (Bäckman, 

2003).  

 

Det ämne som vi anser bör behandlas som majoriteten av eleverna inte efter-

frågar är ämnesområdet sexuellt överförbara sjukdomar. Vi anser att detta 

ämnesområde är en viktig del av den sexuella hälsan samt att undersökningar 

som gjort visar att sexuellt överförbara sjukdomar har ökat bland ungdomar i 

både Sverige och USA (Grose, Grabe, & Kohfeldt, 2014). Studier visar även 

att ungdomar upplever att de inte kan tillräckligt för att ta hand om sin sexu-

ella hälsa eller upplever att undervisningen är tillräcklig (Tikkanen Heikki, 

Abelsson, & Forsberg, 2011;Ekstrand, Engblom, Larsson, & Tydén, 2011).  

 

Frågor kring sexualitet förknippat med kultur och religion är något som ele-

verna vill lära sig mer om på gymnasienivå. Detta ämnesområde bör behand-

las inom religionskunskap då det centrala innehållet är följande ”Religion i 

relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet” (Skolver-

ket, 2011, s. 137). Med detta anser vi att en stor del av detta ämnesområde bör 

falla under religionskunskapen men vi anser även är viktigt att behandla detta 

ämnesområde inom naturkunskapen. Under förra året, 2016 invandrade det 

över 6000 barn och flera av dessa kommer från kulturer som har en annan syn 

på sexualitet och könsidentiteter (Migrationsverket, 2017). Av dessa elever 

kommer en majoritet av dem läsa religionskunskap och naturkunskap på 

gymnasienivå. För att dessa elever ska kunna bli en del av det svenska sam-

hället ska det kunna uppfylla de övergripande mål som finns i den svenska lä-

roplanen för gymnasieskolan. 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla männi-

skors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 

människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla (Skol-

verket, 2011, s. 5). 

 

Om elever inte förstår att alla människor är lika mycket värda oavsett sexuell 

läggning, kön eller könsidentitet, uppstår svårigheter för skolan att kunna 

främja att elever inte diskriminerar på grund av kön, könsöverskridande iden-

titet, uttryck eller sexuell läggning.  
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För att utbildningens värden ska uppfyllas anser vi att sexualitet kopplat till 

kulturer och religioner är extra viktigt i dagens samhälle, där många elever 

möts av en annan kultur än den de vuxit upp i och detta bör då även behand-

las i naturkunskapen. Då majoriteten av elever på gymnasieskolan läser både 

naturkunskap samt religionskunskap anser vi att detta bör ske ämnesövergri-

pande. 

 

Att behandla ett ämne ämnesövergripande kan som tidigare behandlat i detta 

arbete ske på tre olika sätt, det första är att integrera begrepp, vilket betyder 

att man visar hur olika discipliner samverkar kring gemensamma begrepp. 

Det andra handlar om att undervisa i en kontext, och arbeta i utifrån likadana 

sammanhang. Begrepp i liknade sammanhang är det tredje sättet, och detta är 

en kombination av de två tidigare sätten (Åström, 2008). Vi anser att det är 

extra viktigt att arbeta ämnesövergripande för att elever ska få en djupare för-

ståelse av begrepp och områden, då de via ämnesintegrering får dessa områ-

den och begrepp förklarade för sig ur olika perspektiv och kontexter. Ett ex-

empel som kan behandlas med ämnesintegrering är frågor om elever som till-

hör den sexuella minoriteten och hur det påverkar deras roll i samhället. 

Denna del kan även tas upp i samhällskunskap med att den kan kopplas till 

det centrala innehållet ur samhällskunskap 1a1 och 1b ”Gruppers och indivi-

ders identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att männi-

skor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanför-

skap” (Skolverket, 2011, s. 143).  

 

Undersökningens betydelse för vår framtida yrkesroll  

Då vi i framtiden kommer att arbeta som gymnasielärare anser vi att det är av 

stor vikt att få en tydlig bild av elevernas förförståelse. Vi anser att ämnet sex 

och samlevnad länge har haft en stämpel över sig att vara ett jobbigt ämne att 

behandla, både som elev och lärare. Vårt intresse för ämnet lyftes när vi 

själva skulle undervisa inom ämnet och insåg att vi båda kände oss väldigt 

oförberedda att behandla ämnet i vår undervisning. Vid samtal med verk-

samma lärare upplever vi att det är ofta fysiska områden som behandlas så 

som könssjukdomar och hur könen ser ut på gymnasienivå trots att det finns 

en psykiskt delen i det centrala innehållet.  

 

Genom att göra denna undersökning kan vi få en förförståelse av vad eleverna 

anser sig ha behandlat och vilken kunskap eleverna själva efterfrågar, kan 

detta bidra till en tydligare bild av vad det centrala innehållet syftar till att be-

handla. Genom att få en tydligare bild av vad som efterfrågas kan detta leda 

till att ämnet börjar avdramatiseras då innehållet som behandlas tilltalar och 

intresserar eleverna.  

 

Genus i arbetet  

I detta arbete har vi valt att inte ta med vilket kön eleverna är, eller vad de 

upplever att de definierar sig som. Vi valde bort detta på grund av att genom 

att be elever att definiera sig som ett kön eller könsidentitet kan det bidra till 

diskriminering, och för att undvika det skulle det krävas att vi hade med minst 

tio olika alternativ för kön och könstillhörigheter för att inte diskriminera nå-

gon elev. Trots att vad elever upplever som sin könstillhörighet kan ha en på-

verkan på resultatet av hur de upplevt sin sex och samlevnadsundervisning 
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har vi valt att inte ta med det i arbetet. Vi ser dock ett fortsatt undersöknings-

område i att undersöka hur elevers könstillhörighet påverkar deras upplevelse 

av sex och samlevnadsundervisningen på både grundskolan och gymnasie-

skolan.  

Slutsats  
Syftet med detta arbete är att granska vilka områden som elever på gymnasie-

nivå upplever att de inte behandlat inom ämnesområdet sex och samlevnad på 

grundskolenivå samt vad gymnasieelever upplever att de vill lära sig mer om 

på gymnasienivå för att sedan undersöka om en koppling kan göras mellan 

vad gymnasieeleverna vill veta mer om och det centrala innehållet i Natur-

kunskap.  

  

Hur dessa områden kopplas till det centrala innehållet för kursen finns moti-

verat i diskussionen. De områden som eleverna upplever att de vill lära sig 

mer om och som även kan kopplas till det centrala innehållet är följande:  

 

• Sexuellt överförbara sjukdomar 

• Identitet 

• Jämställdhet 

• Kärlek 

• Normer 

• Olika sexuella läggningar  

 

Vårt resultat ger en antydan på att det eleverna vill veta mer om kan kopplas 

till det centrala innehållet för naturkunskap. Detta medför att undervisningen 

bör kunna anpassas så att eleverna finner undervisningen relevant och intres-

sant. Att en tyng bör läggas på den sociala och psykologiska delen är något 

som bör ske då elever både i vår undersökning samt i Ekstrand, Engblom, 

Larsson, & Tydén, (2011), Grose, Grabe, & Kohfeldt, (2014) och Tikkanen 

Heikki, Abelsson, & Forsberg, (2011) undersökningar saknar denna del. Ge-

nom att elever får en undervisning de känner är relevant kan detta leda till att 

ungdomar får mer kunskap för att göra ett välinformerat val om hur de ska ta 

hand om sin sexuella hälsa vilket kan leda till att ungdomar blir mindre riskta-

gande. 
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Bilaga 1  
Elevers uppfattning om undervisning i sex och samlevnad   

Den här enkäten handlar om vad elever på gymnasienivå har för uppfattning 

om sexualundervisningen de fått på grundskolenivå samt vad gymnasieelever 

har för önskemål om kommande undervisning på gymnasienivå. Vi är därför 

intresserade av DIN åsikt som elev. Det är helt frivilligt att delta. Vid sam-

manställning av enkäten kommer inte svaren att kopplas till enskilda personer 

eller till skolan den genomförts på. Materialen som samlats in kommer enbart 

användas till denna undersökning, som sedan kommer att publiceras i ett sy-

stem för e-publicering av uppsatser via Högskolan i Halmstad.  

 

1. Har du deltagit i sexualundervisning under grundskolan?  

 

Ja □ Nej □ Har inte haft sexualundervisning □ 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. I vilket ämne har du haft sexualundervisning på grundskolan? 

Ringa in de alternativ som stämmer in 

 

 

 

Svenska Idrott och hälsa Biologi 

Samhällskunskap Historia Religion 

 

Övriga:_________________________________________________________ 

 

 

 

 

3. Vad innehöll sexualundervisningen på grundskolan? 

Ringa in det som stämmer in 

 

Risker med att ha sex Hur barn blir till Relationer 

Studiebesök på/av 

ungdomsmottagningen 

 

Kärlek 

 

Filmer 

Kill-/tjejgrupper 
 

Preventivmedel Benämning av kroppsdelar 

Info om könssjukdomar 
 

Normer 

 

Värderingsövningar 

Olika sexuella läggningar 
  

Om ditt svar var Nej eller Har inte haft sexualundervisning på grundskolan tackar 
vi för Din medverkan.  
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Pubertet Samtal 

Sexualitet förknippat med 

kultur/religion 

 

Jämställdhet 

 

Identitet 

 

 

Övriga: ________________________________________________________ 

 

 

 

4. Vad hade du önskat behandlades på gymnasiet/Vad hade du velat veta 

mer om? 

Ringa in de alternativ som stämmer 

 

Risker med att ha sex Hur barn blir till Relationer 

Studiebesök på/av 

ungdomsmottagningen 

 

Kärlek 

 

Filmer 

Kill-/tjejgrupper 
 

Preventivmedel Benämning av kroppsdelar 

Info om könssjukdomar 
 

Normer 

 

Värderingsövningar 

Olika sexuella läggningar 
 

Pubertet 

 

Samtal 

Sexualitet förknippat med 

kultur/religion 

 

Jämställdhet 

 

Identitet 

Övriga:______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan  
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