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Sammanfattning 
Sex och samlevnad anses som ett mycket spännande ämne, men ofta känsligt för många 

människor. Syftet med denna studie är att ta reda på hur biologilärare på högstadiet resonerar 

kring de didaktiska valen i sin sex och samlevnadsundervisning, samt deras uppfattningar om 

biologilärarutbildningen i förhållande till sex och samlevnadsundervisningen. Med ett 

ämnesdidaktiskt perspektiv och genom kvalitativa forskningsintervjuer har jag undersökt hur 

biologilärare från olika skolor i tre olika städer resonerar kring de didaktiska valen och sin 

utbildning.  

Resultaten visar att även om biologilärarna tänker på olika sätt kommer de fram till liknande 

beslut ang val av innehåll, metodik och syfte med undervisningen. Det finns några punkter 

biologilärarna lägger extra mycket tid på, vilka är: Puberteten, Anatomi, Sex, Preventivmedel, 

STI/skydd mot STI, samt Acceptans och Respekt. Metoderna är också liknande, alla tar 

hänsyn till vad de har för ”typ” av klass, men det förekommer alltid någon form av 

diskussion, sedan varierar valet av att utföra diskussionerna (i grupper, uppdelade killar och 

tjejer eller blandade, eller i helklass). Det finns alltid någon form av läromedel för att starta 

ämnesområdet som filmklipp, dokumentärer eller läroboksgenomgångar. Det sker inte mycket 

samarbete mellan kollegor på skolan i andra ämnen, men varje biologilärare samarbetar på 

något sätt med ungdomsmottagningen i respektive stad. Att undervisningen sker är delvis pga 

att det står i läroplanen, men biologilärarna påtalar även att det är deras uppdrag att ge sina 

elever dem bästa förutsättningar att leva ett hälsosamt liv där de är självständiga individer 

som fattar kloka beslut och har en respekt för andras åsikter och värderingar.  

Mer antyder biologilärarna att lärarutbildningen är mycket bristfällig när det kommer till sex 

och samlevnadsundervisningen. Ingen av biologilärarna tycker att lärarutbildning som de 

anskaffat sig vid universitet och högskolor har gett dem de verktyg de behöver för att ge sina 

elever en adekvat utbildning. Två har gått fortbildningskurser efter sin examen och anskaffat 

sig verktyg på det sättet. Samtliga biologilärare ser hellre att lärosätena i Sverige anordnar 

obligatorisk utbildning i sex och samlevnad.  

 

Nyckelord: Sex och samlevnad, didaktik, intervju, lärarutbildningen 
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1 Inledning  

Det sägs att sex och skandaler är vad som ”säljs”, dvs det är det mest intressanta att diskutera, 

höra om eller se på. Det är ändå ett av de absolut mest tabulagda och censurerade tema att ta 

upp med barn och unga enligt vuxna. Denna förvirring av spänning och förbud har gjort sex 

och samlevnad till det mest omtyckta ämnesområde för eleverna i ämnet biologi. Att ämnet 

sedan är överskridande, dvs att samtliga skolämnen skall innefatta sex och samlevnad, ger 

ämnesområdet bara större vikt (Skolverket.se1). 

Eftersom det är så gigantiskt stort och otroligt viktigt tror man att det skall vara självklart att 

lärare skall få utbildning i sex och samlevnadsundervisning. Tyvärr verkar så inte fallet. Jag 

själv är snart färdigutbildad biologilärare, och jag tillsammans med mina kursare har inte fått 

något liknande en sex och samlevnadsutbildning. Är det meningen att biologiläraren skall 

undervisa i detta ämne ifrån, vadå? Egna erfarenheter? Försöka komma ihåg vad sin egen 

biologilärare gjorde när man själv hade sex och samlevnad? Spela upp en inspelning från 

”Fråga Olle”-programmet? Skjuta över allt på ungdomsmottagningen? Eller RFSU 

(Riksförbundet för sexuell upplysning)?  

RFSU startades 1933 av Elise Ottesen-Jensen och hade som uppgift att upplysa allmänheten 

om frågor berörande abort och preventivmedel, att driva för att få igenom sexualundervisning 

i skolorna och avkriminalisering av homosexuella i Sverige men även andra politiska och 

utbildningsfrågor drev RFSU och driver fortfarande i dagens läge. 1942 fick de igenom att 

svenska folkskolan skulle inrätta en frivillig utbildning i sex och samlevnad, 1945 blev 

undervisningen lärarhandledd. 10 år senare blev sex och samlevnadsundervisningen ett 

obligatoriskt ämnesområde i skolan och har varit det sedan dess (RFSU.se). Så varför får inte 

lärare utbildning i detta viktiga ämnesområde? 

Jag tycker detta ämne är mycket intressant eftersom jag skall snart ut i arbetslivet och faktiskt 

undervisa i ett ämne som jag inte har fått någon utbildning i. Med denna studie vill jag förstå 

hur biologilärare tänker ang tillvägagångsätt och bemötande av detta känsliga men spännande 

område. Vad tänker de kring för läromedel och innehåll i undervisningen? Hur går deras 

tankegångar om hur de skall gå tillväga med undervisningen? Kan det vara så att biologilärare 

får klara sig själv på bästa sätt när de anses av universiteten och högskolorna att de är redo för 

yrkeslivet? Vad tycker de om utbildningen när de läste den? Vad tycker de om den nu? 
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2 Bakgrund 

För att tydliggöra upplägget i bakgrunden kommer det först redovisas några inslag hur vi 

människor utvecklas som sexuella varelser, vad styrdokumenten säger ang sex och 

samlevnadsundervisningens centrala innehåll. Sedan presneteras det så kallade VI-projektet 

som genomfördes i Malmö och till sist framförs en populärvetenskaplig artikel från RFSU. 

2.1 Sexualdrifter – ett avstamp i studien 

Sexualdrifter är inte något okänt fenomen. Från det att vi föds har vi grundläggande behov 

som definieras enligt forskaren och läkaren Sigmund Freud som sexualdrift, eller libido 

(Nationalencyklopedin.se). Att få positiv stimulans som får oss att ha ett visst beteende. Till 

en början handlar det om att suga i sig mjölk (orala stadiet), vilket övergår till fokusera sig på 

avföring (anala stadiet) och sedan vidare till urinering (falliska stadiet) och sist är 

könsorganen är i fokus (genitala stadiet). Under tiden vi utvecklas så lär vi oss också om hur 

relationer och identiteter skapas och bryts. Vid 3-4 års ålder till exempel går vi igenom 

oidipuskomplexet (pojkar) respektive elektrakomplexet (flickor), då identifierar vi oss med 

vår samkönade förälder och blir förälskade i den andra (ibid).  

Hur vi utvecklas till sexuella varelser är avstampet till denna studie. Därifrån byggs hela 

grunden, med vad som sker i våra kroppar och vad sexualiteten har för betydelse för oss som 

människor. Med sexualdrifter menas inte bara det man ofta kan tro att det skall handla om 

som exempelvis orgasm, könsorgan och samlag. Utan sexualdrifter handlar om vad som 

kopplas till vår positiva betingning och stimulans på olika ställen på kroppen och flera organ, 

inta bara genitalierna. Vilket är något av det mest vitala för våra barn/ungdomar, vårt 

samhälle, vår art att lära sig hantera, förstå och respektera. 

2.2 Styrdokumenten – tar upp vad som skall ingå i ämnet 

Att lära sig om kroppen och dess funktioner och utveckling är viktigt för att en individ skall 

känna sig trygg och bekväm med vem han/hon är och ser ut. Dessutom att få lära sig veta hur 

samspelet mellan kamrater och partners fungerar. Det är inte så konstigt att i samtliga 

årskurser tar upp kroppen, dess organ, funktioner, utseende m.m. Samt att även i de yngre 

åldrarna börjar de samtala om sociala relationer, att man kan tycka om kompisar på olika sätt, 

att mamma/pappa kan också gilla andra kvinnor/män, familjesituationer som kan brytas och 

sammansättas m.m. I det centrala innehållet står det för lågstadiet att eleverna skall få 

utveckla sina kunskaper i betydelsen av olika sociala relationer och vart de olika 

kroppsdelarna sitter och heter, även några lätta funktioner så som exempelvis hjärtat som 

pumpar runt blodet i hela kroppen (Skolverket.se1). Sedan, med åren, utvecklas dessa punkter 

som står i det centrala innehållet för kursen biologi. Man börjar inte med att gå in på samlag 

och könssjukdomar när man är 7 år gammal, utan de sakerna tar man upp i senare åldrar när 

det är mer aktuellt.  

I mellanstadiet då många passerar puberteten behandlar det centrala innehållet just puberteten 

och dess innebörd som exempelvis menstruationscykeln, målbrottet, behåring på kroppen 

m.m. Det läggs även stor tyngd på fortplantning, dvs reproduktion och reproduktionsorganen. 
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För att inte tala om identitetsfrågor och idealbilder av tjejer och killar, samt vad kärlek kan 

vara och bete sig (ibid).  

I högstadiet går man mer in på djupet och läser om hormoner, könssjukdomar, om hur man 

bör skydda sig mot dem samt oönskade graviditeter, vad som sker när man är gravid, ansvar 

för sig själv och sin partner m.m. Könsroller är en annan stor fråga som diskuteras, även här 

handlar det om idealbilder, fördomar om olika sexuella läggningar, att hälsan (både psykisk 

och fysik) påverkas av sina sociala relationer, om kompisar som gör slut eller blir 

tillsammans, acceptans och jämställdhet, respekt för varandra m.m. (ibid). Sex och samlevnad 

finns även med i läroplanen för gymnasiet (Gy11). Styrdokumentet hjälper läraren med att 

hon/han skall behandla dessa områden som då sträcker sig från att vi börjar skolan till att vi 

räknas som myndiga medlemmar i samhället och går ut i arbetarlivet eller väljer att studera 

vidare vid något universitet/högskola. (Skolverket.se2).  

Det man kan se är att punkterna utvecklas hela tiden med åren. Ju äldre eleverna blir kommer 

de in mer på relationer, identiteter, jämställdhet, samlag, organfunktioner, hormoner, 

livscykler, virus och sjukdomar m.m. Nu är det inte bara i biologin som detta laddade ämne 

berör. Det står uttryckligen i Lgr11 att rektorn har som yttersta ansvar att området sex och 

samlevnad skall vara ämnesöverskridande. Med det menas att andra ämnen, utöver biologin, 

skall behandla området sex och samlevnad inom sitt ämne (Skolverket 

Utbildningsavdelningen.se).  

2.3 VI-projektet – ett sätt att arbeta med sex och samlevnad 

År 2000 startades ett statligt finansierat projekt i Malmö. VI-projektet tillkom för att lärarna 

tyckte eleverna var så stökiga och frånvarande, de hade stora problem med att nå ut till 

eleverna. För att få eleverna mer närvarande och engagerade i såväl samhälleliga som 

personliga frågor skulle undervisningen präglas av trygghet, tillit och samarbeten (Leveau, 

2004). Målet för själva projektet var att ”öka elevernas kunskaper om sex och 

samlevnadsfrågor och om droger, att medvetandegöra och stärka eleverna så att de skulle 

våga ta ställning, samt att öka elevernas trygghet i klassen.” (Leveau, 2004, sid. 4). 

Detta projekt schemalades i åk 5-9 på en skola och med en egen utformad kursplan (även 

förslag på kursplan i yngre åldrar, se bilaga 3) tar lärarna upp innehållet en timme i veckan. I 

boken Vi – en metodbok om samlevnad skriven av projektledaren Linda Leveau (2004) 

förklarar hon stegvis hur undervisningen skall utföras, som till exempel förklarar Leveau 

vilken lärare som skall ta upp vilken del av ämnesområdet, samt när denne skall ta upp det. 

Detta ger en trygghet även för lärare och att alla vet vad som gäller och vilket mål som skall 

uppnås. Under en sådan lektion med VI-projektet inleds den alltid med en avslappningsövning 

för att eleverna skall kunna samla sig från omvärldens påverkningar. Därefter får de olika 

värderingsövningar för att träna att ta ställning och stå för det, även att höra och respektera 

andras värderingar och åsikter. Vissa lektioner går in på faktakunskaper om kroppen och 

diskussioner om bland annat konsekvenser för oskyddat samlag. En stor punkt är att jobba 

mot homofobin och diskutera den heterosexuella normen (ibid).  

Vidare tar Leveau upp några vanliga argument för motsättande påståenden eller 

motstridigheter lärare kan få eller ge för denna typ av undervisning. Hon ger direkta 

motargument till vanliga påståenden så som ”vi har inte tid” eller ”hur skall vi bemöta 
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föräldrarna”. Dvs flera lärare påstår först att det inte har tillräckligt med tid för denna typ av 

upplägg, men efter utvärderingen av projektet har det visat sig att lärarna vunnit tid och hunnit 

med mer av annat material. Föräldrarnas reaktioner, speciellt de med invandrarbakgrund, har 

känt sig lättade och väldigt tacksamma över projektets undervisning gällande sex och 

samlevnad. Såklart fanns det ett fåtal som fortfarande var något tveksamma till 

undervisningen, men då beskriver Leveau att det vi kunde göra är att hänvisa dem till 

styrdokumentet och påtala om studier som bevisat att elever med en utbildning i prevention 

löper mindre risk att råka ut för könssjukdomar, oönskade graviditeter m.m. Dessutom är all 

undervisning till för att hjälpa eleven, om denne i fråga känner sig obekväm eller kränkt på 

något vis så får eleven säga till och då kommer vi självklart vidta åtgärder (ibid). 
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt tar jag upp relevanta forskningsartiklar om hur utgångsläget är för lärare som 

undervisar i sex och samlevnad. I dessa tre teman beskriver jag syftet med undervisningen 

enligt svenska regeringen och även internationellt sätt, vilken betydande roll upplägget har för 

undervisningen och vilka grundförutsättningar biologilärare har för att genomföra 

undervisning i sex och samlevnad. 

3.1 Varför sker undervisning i sex och samlevnad?  

Ett simpelt svar på denna fråga är ”för det står i styrdokumentet att det skall tas med.”, men 

vad är det som grundar sig till att vi har med sex och samlevnad i vår läroplan?  

Från en artikel skriven av Florentina Lustig m.fl. (2009) beskriver hon att skolans huvudroll i 

samhället är att utveckla kunskaper och värderingar hos dagens ungdomar, där sex och 

samlevnad spelar en avgörande roll för livskvalitén för eleverna. I ämnesområdet är en av 

punkterna att ta upp STI (sexuellt överförbara infektioner) som är meningen att bidra till en 

reducering av spridningen av könssjukdomar. Utifrån regeringens sida så har de utvecklat en 

strategisk plan för att halvera antalet nyupptäckta fall av HIV innan år 2016. Detta pga att 

FN:s generalförsamling år 2001 realiserade en särskild session om reduceringen av hiv/aids 

(ibid).  

I en stor global studie av Douglas B. Kirby, B.A. Laris och Lori A. Rolleri (2007) beskriver 

de effekterna av att ha en läroplan för sexualkunskap. Olika delar av världen (USA, Kanada, 

Brasilien, Chile, Jamaica, Kenya, Mexiko, Namibia, Nigeria, Sydafrika, Tanzania, Thailand, 

Zambia, Spanien och Storbritannien) bidrog med deras studier och resultat som Kirby, Laris 

och Rolleri sedan kunde analysera, totalt blev det 83st studier som de använde. Med dessa 

studier kunde de urskilja tre huvudsyften med sexualkunskap.  

 Förhindra att STI/HIV sprids (52 %) 

 Förhindra oönskade graviditeter (17 %) 

 En kombination av dem två ovan (31 %) 

 

Oavsett land ville samtliga utbildare att ungdomarna skulle lära sig fatta välgrundade och 

hälsofrämjande beslut ang sina sexuella relationer. Resultatet visade att det var flera som 

valde att vänta med sin sexuella debut, en ökning av kondomanvändande och kunskap om 

STI, samt att många minskade antalet sexpartners. Nämnvärt är också att det var några få (7 

%) utbildningar som syftade till att vara ej sexuellt aktiv innan giftermål, samtliga av dem 

utbildningarna genomfördes i USA (Kirby m.fl, 2007).   

3.2 Metoder som påvisar god inlärning av sex och samlevnad 

Från resultaten i Kirbys, Laris och Rolleri analys (2007) kunde de hitta hur framgångarna till  

minskat risktagande, ökning av kondomanvändande och alla de andra positiva effekterna av 

att utbilda ungdomar i sex och samlevnad utfördes. Det framgick att det fanns 17st egenskaper 

inom dessa ”program” som gav eleverna god kunskap och färdigheter om ämnet. Dessa 

egenskaper kan delas in i tre delar och redovisas nedan i figur 1. 
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Förutsättningarna för 

undervisningen anges i 

läroplanen 

      Innehållet av själva läroplanen        Förverkliga läroplanen 

1. Skapa ett arbetslag med 

olika och kompletterande 

kompetenser.  

 

2. Identifiera elevgruppen 

och deras särskilda 

behov.  

 

3. Skapa en logiskt 

uppbyggd läroplan som 

tar upp hälsomål och 

hälsobeteende, risker och 

skyddsfaktorer ang 

beteendena, samt 

aktiviteter som riktar sig 

mot dem faktorerna.   

 

4. Planera för en 

verksamhet som 

överensstämmer med 

samhällets värdegrund 

och tillgängliga resurser 

(ex. personal, tid, lokaler, 

material m.m.).  

 

5. Pilot-testa verksamheten 

6. Tydliga hälsomål kring 

STI/HIV-prevention och 

graviditeter.  

 

7. Visa på konkreta sätt att uppnå 

dessa hälsomål och ge tydliga 

förklaringar om olika 

riskbeteenden och hur man 

undviker dem.  

 

8. Bearbeta multipla sexuella 

psykosociala risk- och 

skyddsfaktorer, så som 

attityder, normer och beteenden 

som styr sexuellt beteende.  

 

9. Skapa en trygg stämning i 

undervisningen. 

 

10. Arbeta med variation av olika 

övningar och sätt. 

 

11. Arbeta med ämnet så att eleven 

utvecklar ett aktivt och 

individuellt förhållningssätt till 

innehållet.  

 

12. Anpassa undervisningen till 

elevernas ålder, intressen och 

erfarenheter.  

 

13. Genomför undervisningen på 

ett logiskt sätt. 

 

14. Säkerställ att 

läroplanen får stöd 

ifrån skolledning och 

ansvariga i den 

kommunen. 

 

15. Utbilda utvalda och 

motiverade lärare som 

får handledare som 

stöd.  

 

16. Om det behövs, påvisa 

vilka fördelarna är 

med undervisningen 

genom att till exempel 

marknadsföra den.  

 

17. Alla aktiviteter måste 

vara rimliga och 

trovärdiga 

 

Fig. 1. Redovisar läroplanen för ett effektivt program. Från studien av Douglas B. Kirby, B.A. 

Laris och Lori A. Rolleri (2007). 

Om en läroplan som införs och arbetas med dessa egenskaper kommer eleverna få goda 

kunskaper och färdigheter för att kunna fatta klocka beslut om sina sexuella relationer (Kirby 

m.fl, 2007, sid. 213). 

 

Tina Kindeberg redovisar i sin avhandling (1997) att ungdomar (elever från senare delen av 

grundskolan och gymnasiet) tar till sig kunskapen om sex och samlevnadsundervisningen 

genom sina egna uppfattningar och erfarenheter, inte bara genom färdigheter som Kirby, Laris 

och Rolleri (2007) framför i sin undersökning. För om läraren, vilken har visat sig i 

Kindebergs studie har en betydande roll för elevens resultat, inte använder sig av de kända 

begreppen inom sexualundervisningen, utan låter eleven tolka texterna på egen hand skapar 

denne kunskapen om sex och samlevnad mycket mer effektivt (Kindeberg, 1997, sid 19).  

Det är en metod som kallas för djupinriktad metodik då läraren inte förmedlar begreppen till 

eleverna, utan med sina egna erfarenheter får de ta in och tolka läromedlen på egen hand. 

Kindebergs studie varade i två år, då det första året inte gav några signifikanta utslag, utan 

hon blev tvungen att rikta om sitt fokus och se på relationen mellan elev – lärare – innehåll. 
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Från början hade hon som avsikt att se på hur förhållandet mellan elev – innehåll, men som 

det visade sig hade läraren en betydande roll att spela i hennes studie (ibid).  

I studien blev lärarna förvånade efter det första årets insats i studien, eftersom de hade lagt ner 

så mycket resurser på projektgrupperna och visade inget signifikant värde gentemot 

kontrollgrupperna. Då lärarna fick reda på elevernas respons valde de att lägga om sin 

undervisning efter elevernas svar på enkäten, och utgå ifrån vad och hur eleverna svarat på 

den. För att få resultat av djupinriktad metodik måste läraren bidra med egna erfarenheter 

kopplade till elevens omvärld, tidigare hade lärarna använt sig av metoden att när eleven 

frågade, svarade läraren på frågan. Nu för att få eleven att tänka från sin egen omvärld måste 

denne relatera till sina egna livserfarenheter och då med lärarens hjälp bidrar han/hon med 

sina erfarenheter. Efter det andra året så genomfördes enkätundersökningen igen och 

resultatet av undersökningen gav ett signifikant värde av förändring gentemot kontrollgrupen. 

Med studiens resultat menar Tina Kindeberg ”att en djupinriktad undervisning kan påverka 

elevernas handlingsberedskap på ett positivt sätt samtidigt som lärarens stora betydelse 

synliggörs” (Kindeberg, 1997, sid 19). 

3.3 Grundförutsättningarna till att undervisa sex och samlevnad 

I en rapport från Institutionen i pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, skriven av 

Viktoria Bengtsdotter Katz och Anita Wallin (2009) har de kartlagt huruvida lärarstudenter 

får utbildning i forskningsbaserad sex och samlevnadsundervisning. Det visade sig att när 

RFSU genomförde sin kartläggning 2004 var det ”nedslående få kurser” som erbjöd moment 

om sex och samlevnadsundervisning, trotts att bara 3 år tidigare hade det gjorts om i 

lärarprogrammet som skulle innefatta möjligheten till bredare kunskaper och mer 

lättillgängliga kurser i sex och samlevnad (Bengtsdotter Katz & Wallin, 2009).  

År 2008 genomförde Bengtsdotter Katz och Wallin en kartläggning för att se vilka lärosäten 

som hade potential att erbjuda lärarstudenter en gedigen forskningsbaserad sex och 

samlevnadsundervisning. Lärarprogrammet var indelat i allmänna utbildningsområde 

(obligatorisk), valbara inriktningkurser och specialiseringskurser där det skulle finnas 

möjlighet att i olika delar få sex och samlevnadsundervisnings utbildning. Det visade sig att 

av 27 lärarutbildningar i Sverige fanns 3st som hade utbildning i sex och 

samlevnadsundervisning i de obligatoriska kurserna (allmänna utbildningsområde) medan det 

fanns med som moment i valbara kurser i 6st av utbildningarna respektive 7st som moment i 

specialiseringskurserna (ibid). 
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4 Teoretiska perspektiv 

För att sätta mig in i biologilärarnas tankar och val om deras undervisning har jag valt att utgå 

ifrån ett didaktiskt perspektiv, närmre bestämt ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Vad detta 

innefattar beskrivs närmare under rubriken ”Skillnad mellan allmändidaktik och 

ämnesdidaktik?”. För att få en inblick i mitt teoretiska perspektiv måste vi förstå vad 

didaktiken innebär och handlar om, men även dess problematik och svårigheter. 

4.1 Vad är didaktik?  

I första kapitlet ur Hanséns & Forsmans bok Allmändidaktik – Vetenskap för lärare (2011) 

beskriver författarna Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg & Tomas Kroksmark att 

didaktiken handlar om lika mycket fostran som undervisning.   

”Didaktik handlar nämligen om förmågan eller konsten att förmedla budskap som hjälper andra 

människor att förstå situationer och upplevelser samt att tillägna sig viktiga kunskaper och 

färdigheter för att kunna handla övervägt och klokt.” 

(Kansanen m.fl, 2011, sid. 29) 

Tyvärr är det ofta som didaktiken sätts med ett ”lika med tecken” till pedagogiken, vilket 

kanske kan förklaras med att det är svårt att sätta fingret på dess olikheter. Det man kan 

precisera är att pedagogiken är ett mycket bredare spektrum och tar upp det mesta som rör 

undervisning och fostran, medan didaktiken är ett snävare perspektiv då den är inriktad mot 

själva undervisningsprocessen (Kansanen m.fl, 2011). Ordet didaktik kommer ursprungligen 

ifrån grekiskan (διδασειν, didaskein) som kan ha två tolkningar, att aktivt undervisa men 

också passivt att bli undervisad (Jank & Meyer, 2011). Mer ingående beskriver Jank & Meyer 

(2011, sid 17-18) att didaktiken innehåller alla de frågorna som hör till undervisning: 

 Vem är det som skall lära sig? 

 Vad skall man lära sig? 

 När skall man lära sig? 

 Med vem skall man lära sig? 

 Var skall man lära sig? 

 Hur skall man lära sig? 

 Genom vad skall man lära sig? 

 Varför skall man lära sig? 

 För vad skall man lära sig? 

 

Alla dessa frågor kan minskas ner i antal. Skolverket har sammanställt dessa frågor till tre 

didaktiska grundfrågor som varje lärare måste ställa sig till inför ett undervisningstillfälle. För 

om du ställer en fråga till en lärare om hur denne tänker arbeta med ett ämne så får du svar på 

vad läraren tänker ta upp (innehållet), hur läraren tänker genomföra det (metoden) och ofta 

svarar läraren även varför det är viktigt att undervisa i ämnet (syftet). Dessa frågor vad, hur 

och varför kännetecknas som didaktikens grundfrågor och skapar en triangel som figuren 

nedan visar (Skolverket.se3). 
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Fig. 2. Den didaktiska triangeln visar de tre grundfrågorna. Från Skolverkets3 hemsida.  

Didaktiken är dock mer komplicerad än så som Skolverket tolkar den. I en bok skriven av 

bland andra Michael Uljens (2011) tar de upp hur svårt det är att ta till sig didaktisk teori. För 

studerande på lärarprogrammet är begreppet didaktik i många fall väldigt diffust. De beskriver 

ordet som abstrakt men att studenterna kan ha en viss förkunskap om att det delas in i 

allmändidaktik och ämnesdidaktik och att det kommer spela en stor roll i sitt kommande yrke 

som lärare (Jank & Meyer, 2011). Sedan när studenterna är ute på praktik eller färdiga med 

sina egna studier, är det få som tar med sig sina didaktiska modeller utifrån vad teorierna 

säger att undervisningen sker på bästa sätt. Det finns till och med väldigt goda, kompetenta 

lärare ute i Sverige som undgått all utbildning i didaktik (och även pedagogik). De har skapat 

sina egna didaktiska modeller från erfarenheter och kunskaper som de anskaffat sig på annat 

håll (ibid).  

Jan Bengtsson (1997) påpekar också att didaktiken är svår för att den har under lång tid bara 

fått utvecklas inom pedagogiken. Första gången didaktik myntades var i början av 1600-talet 

men det var inte fören på 1980talet som didaktiken fick ett eget utrymme, dock fortfarande 

inom pedagogiken. På grund av att didaktiken inte fått utvecklas i den bemärkelse som 

Bengtsson beskriver har det lett till att didaktiken är förvirrande och väldigt snäv. De områden 

som didaktiken numera tar upp är just de tre didaktiska grundfrågorna som skolverket baserar 

sin tolkning av didaktik på, nämligen hur, vad och varför (Bengtsson, 1997). 

4.2 Skillnad på allmändidaktik och ämnesdidaktik? 

I början av ovanstående delavsnitt nämnde Kansanen m.fl. vad deras definition av didaktik är 

och att det handlar både om fostran och undervisning. Att didaktiken är något diffus och svår 

att greppa har också förklarats ovan, där det beskrivs som att det finns uppdelningar mellan 

allmändidaktik och ämnesdidaktik. För att belysa ämnet mer och kanske få en bättre bild delas 

dem två perspektiven upp i så kallade deldiscipliner. Den generella didaktiken kallas för 

allmändidaktik och handlar inte om de skolstyrda ämnena, utan berör människans utveckling 

från både ett individuellt perspektiv och socialt. Mer där till hör läroplanens allmänna 

betydelse och de olika ramfaktorerna för hur undervisning sker. Den andra deldisciplinen 

kallas då för ämnesdidaktik och riktar in sig med samma aspekter, men ämnesrelaterat fokus 

och har utgångspunkt i själva skolämnet (Kansanen m.fl, 2011). I den praktiska 

undervisningen sammanfaller ämnesdidaktik och allmändidaktik, det varken kan eller bör 

separeras som två olika sidor om didaktiken (Sjöholm m.fl, 2011). Vidare förklarar Sjöholm 

m.fl. att det är när man sammanflätar didaktiken med ett ämne från skolan som skall 
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undervisas i någon form som ämnesdidaktiken tillkommer. Att ämnesdidaktik är en 

integration av ett skolämne och den allmänna didaktiken (ibid).  

Dvs oavsett ämne så handlar fortfarande didaktiken om undervisningsprocessen och i ett 

undervisningstillfälle, som till exempel biologi, sker både allmändidaktik och ämnesdidaktik, 

vilket figuren nedan visar (fig.3). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Ämnesdidaktik (biologididaktik) som en intersektion mellan ämnet (biologi) och 

allmändidaktik. Från Sjöholms m.fl. kapitel 2 Ämnesdidaktik – en integrerad del av 

allmändidaktik ur Allmändidaktik – Vetenskap för lärare (Hansén & Forsman, 2011, sid. 62) 

För att kunna ta mig ann detta komplexa begrepp har jag valt att titta ur ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv då det kommer genomsyra hela studien. Detta leder till att jag vill förstå vilka 

didaktiska val biologilärare gör när de planerar inför ämnesområdet sex och samlevnad, vad 

de tycker är väl fungerande metoder att undervisa olika grupper av elever i sex och 

samlevnad, vilket material de använder i sin undervisning och vilket innehåll de väljer att ta 

upp i undervisningen om sex och samlevnad, samt hur det ställer sig till syftet om ämnet 

relevans och betydelse för eleverna. Jag har valt att belysa detta väl diskuterade område i en 

studie delvis om biologilärares didaktiska val ang metodik och innehåll, samt ta reda på hur 

biologiläraren tänker om ämnets syfte och innebörd. Den andra delen är att ta reda på hur 

biologiläraren tycker och tänker om sin egen utbildning i relation till sitt yrke. Hur har denne 

gjort för att kunna undervisa i ett ämne som inte ingår i utbildningen?  
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5 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att ta reda på hur biologilärare på högstadiet resonerar kring de 

didaktiska valen i sin sex och samlevnadsundervisning, samt deras uppfattningar om 

biologilärarutbildningen i förhållande till sex och samlevnadsundervisningen.  

Frågeställningen blir följande: 

 Hur tolkar och beskriver biologiläraren ämnesområdet sex och samlevnad? 

o Hur beslutar biologiläraren om vad denne skall använda för innehåll? 

o Vilka metoder väljer biologiläraren att använda i undervisningen? 

o Hur förklarar biologiläraren ämnesområdets syfte? 

 

 Vad tycker biologiläraren på sin egen utbildning i relation till sin undervisning i sex 

och samlevnad? 
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6 Metod 

I detta avsnitt presenteras metoden för studien. Det är en kvalitativ 

forskningsintervjuundersökning där fyra olika biologilärare har ställt upp med sina 

uppfattningar och inställningar till sex och samlevnadsundervisningen. 

6.1 Urval 

Studiens syfte är att undersöka biologilärares erfarenheter rörande sex och 

samlevnadsundervisningen på högstadiet. Jag har därför valt att kontakta fyra olika 

biologilärare från tre olika städer (en mindre, en större och en mellan stor). För att få ett 

sådant brett underlag som möjligt är det olika åldrar på lärarna samt att de har olika lång 

erfarenhet inom yrket som biologilärare. Den yngsta som också är relativt nyexaminerad 

biologilärare har jobbat endast 1 år medan den äldsta biologiläraren har en arbetserfarenhet 

som biologilärare i 34 år. Alla lärare har biologilärarutbildning i grunden och några utav dem 

har läst andra specialiserade fortbildningskurser i sex och samlevnad eller dylikt vid sidan om 

också. 

Genom dem kontakter jag har anskaffat mig under åren som lärarstudent och genom öppna 

välkommande mail har jag bjudit in biologilärarna på intervjuer. De har fått bestämma tid och 

plats för genomförandet av intervjun eftersom då kommer de känna sig mer trygga och i 

kontroll för själva intervjun. 

6.2 Metodologi 

Metodologin för denna studie är ur ett hermeneutiskt perspektiv. Med det menar jag att 

studien har inspirerats av hermeneutiken och med den ”metodteorin” har studien kunnat tolka 

och få en djupare förståelse av det empiriska materialet.  

Hermeneutik är ingen metod i sig och kan inte genomföras steg för steg, det är en process och 

utveckling av generella principer. Vidare diskuteras det om hermeneutik egentligen är olika 

specifika tekniker till att analysera texter och söka efter dess mening (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

Hermeneutik är ett brett begrepp som innebär att man söker förståelse genom andras 

tolkningar om omvärlden (Westlund, 2009). I denna studie är syftet delvis att ta reda på vad 

biologilärare upplever och reflekterar om sin egen utbildning i förhållande till sin 

undervisning i sex och samlevnad. Hermeneutiken, som hjälper mig att tolka biologilärarens 

omvärld och uppfattningar, ger mig en bättre förståelse för deras upplevelser. För när det 

empiriska materialet (forskningsintervjuerna) tolkas är de självständiga, men ändå ingår dem i 

ett sammanhang, en helhet. Inom hermeneutiken handlar det om att tolka delar gentemot 

helheten av materialet. Dvs ur de kvalitativa forskningsintervjuerna kommer jag kunna hitta 

delar som styrker till helheten och syftet med studien. En mogen tolkning förklaras som så att 

ju fler delar det förekommer som styrker tolkningen desto rimligare blir studien (ibid). 

För att läsare skall bättre få en inblick i min metodologi är det viktigt att förstå att alla har 

olika övertygelser och förutfattade meningar. Även jag som författare har en förförståelse och 

när det handlar om hermeneutiskt perspektiv har förförståelsen för studien ett stort inflytande. 
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Därför är det viktigt att tydliggöra dessa så läsaren vet vilka ingångsvärden som råder 

(Weslund, 2009). De erfarenheter jag har om problemställningen är att biologilärare inte får 

tillräcklig utbildning i det ämnet som de sedan skall undervisa i. Att biologilärare får ofta 

anförtro sig själva ha kunskapen utifrån sina egna erfarenheter och kunskap. Läromedel är 

något de får skapa och medhjälpare som till exempel föreläsare eller kontakt med 

ungdomsmottagningen är något de själva får ta tag i.   

6.3 Validitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som behandlar forskningens pålitlighet och om 

undersökningen verkligen mäter det som är meningen att den skall undersöka. För att kunna 

få hög validitet krävs hög reliabilitet (men inte nödvändigtvis vice versa) och med det menar 

jag att jag har noga studerat om jag verkligen försöker besvara mina forskningsfrågor och att 

jag har använt mig av en metod som faktiskt kan ge mig upplysning om mina 

forskningsfrågor. För kvalitativa forskningsintervjuer kan det bli svårt att uppnå en hög 

reliabilitet då de tolkas utav intervjuaren och med dennes förförståelse och egna erfarenheter 

kan färga resultaten i större utsträckning än om det hade genomförts med en annan metod som 

exempelvis en anonym enkät. Detta ställer högre krav på intervjuaren att inte misstolka den 

som blir intervjuad och att intervjuguiden har med noggrannhet utarbetats efter frågor 

kopplade till syftet och forskningsfrågorna. Detta har jag begrundat när jag genomfört min 

studie och mina intervjuer för att uppnå så hög reliabilitet och validitet som möjligt. 

6.4 Etiska överväganden 

Jag informerade respondenterna mitt syfte för studien och förklarade att intervjun kommer 

följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer, dvs att det är helt frivilligt att delta och att 

de kan välja att avbryta sitt deltagande när de vill utan att behöva ge mig en förklaring till 

varför. Jag frågade om det var okej att spela in intervjun, men försäkrade dem om att allt de 

säger, som kommer att spelas in, kommer också såklart att raderas efter genomförd 

transkription. Det material som framkommer vid intervjun kommer endast att användas i 

forskningssyfte och det kommer inte gå att urskilja lärarens identitet, elever eller arbetsplats. 

Jag har därför valt att använda dessa alias:  

Pär 

Eman 

Berit 

Jan 

Samtliga subjekt har gått med på dessa förhållanden och uppdelningen av namn har inte 

någon betydelse för arbetserfarenhetslängd, kön, utbildningsnivå, eller etnicitet. 
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6.5 Genomförande 

Jag har valt att genomföra denna studie med kvalitativa forskningsintervjuer. Kvalitativa 

forskningsintervjuer, vilket belyser hur forskningsobjektet (i detta fall biologiläraren) 

uppfattar sin omvärld och ger förståelse till intervjuaren om hur de upplever och vad de har 

för erfarenheter kring sin undervisning (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna studies 

forskningsintervjuer syftar till att undersöka hur biologilärare tänker kring sina didaktiska 

valmöjligheter, dvs hur de tänker kring arbetet med sex och samlevnadsundervisningen och 

vad de har för erfarenheter kring undervisningen ur ämnesdidaktisk perspektiv. Med dessa 

kvalitativa forskningsintervjuer får jag även en insikt om hur biologilärarna upplever sin 

kompetens till att undervisa och om hur de arbetar med ämnesområdet, vilket är mitt andra 

delsyfte i studien. 

Samtliga forskningsintervjuer genomfördes med endast samtalsledaren och den intervjuade. 

Vid de olika tillfällena fanns det en samtalsledare (författaren för denna studie) och subjektet 

(respondenten), till hjälp hade samtalsledaren en mobil med inspelningsfunktion samt en 

intervjuguide. Efter intervjun antecknades intrycken ned direkt och så snart som möjligt efter 

genomförd intervju transkriberades den för analys. 

6.6 Analysmetod 

Transkriberingarna lästes igenom systematiskt för att få en överblick över innehållet. Därefter 

gjorde jag om texten med hjälp av meningskoncentrering för att lättare kunna analysera 

innehållet av transkriberingarna. Med meningskoncentrering menar jag att texterna som är 

väldigt omfattande och beskrivande bygger på olika kodningar eller så kallade 

”meningsenheter”, det är de som visar själva huvudinnebörden. Därför pressar jag ihop texten 

eller snarare plockar ut meningsenheterna. Dvs långa texter/meningar pressas ihop till några 

få ord som beskriver huvudinnebörden från transkriberingen (Kvale & Brinkmann, 2009).   

Denna procedur sker i 5 steg där det första är att författaren till studien (jag) läser igenom hela 

transkriberingen för att få sig en uppfattning om helheten. Sedan blir det andra steget att 

fastställa de så kallade meningsenheterna som uttrycks av materialet. Därefter skapar 

författaren temat som dominerar utifrån den intervjuade personens (i detta fall biologiläraren) 

synvinkel och uttalanden. Vidare analyserar man texten genom att utifrån syftet och 

forskningsfrågorna för denna studie, formulera frågor tillsammans med uttalandena. Sista 

steget blir då till att få ihop allt detta i en deskriptiv text, där det centrala i intervjuernas 

transkriberingar framkommer (Kvale & Brinkmann, 2009, sid. 246-247).  

Denna studies meningsenheter (teman) blev följande: 

 Vilket innehåll använder sig biologiläraren av i sex och samlevnadsundervisningen? 

Den första frågan är kopplad till en av de tre didaktiska grundfrågorna (vad) och även en 

underfråga till min frågeställning om ”Hur tolkar och beskriver biologiläraren ämnesområdet 

sex och samlevnad?”. 
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 På vilket sätt undervisar biologilärarna i ämnesområdet sex och samlevnad? 

Den andra frågan är också kopplad till en av de tre didaktiska grundfrågorna (hur), men även 

till en underfråga till min frågeställning om ”Hur tolkar och beskriver biologiläraren 

ämnesområdet sex och samlevnad?”. 

 Varför undervisar biologilärare högstadieelever i sex och samlevnad? 

Den tredje frågan är på samma sätt som ovan kopplad till en av de tre didaktiska frågorna 

(varför) och till en underfråga i min frågeställning om ”Hur tolkar och beskriver 

biologiläraren ämnesområdet sex och samlevnad?”. 

 Biologilärarens uppfattning om sin utbildning i relation till sin undervisning. 

Den sista frågan är direkt kopplat till studiens andra forskningsfråga ”Hur ser biologiläraren 

på sin egen utbildning i relation till sin undervisning i sex och samlevnad?”.  

6.7 Kommentarer till intervjuguide  

Intervjuguiden är av semistrukturerad karaktär som tar upp syfte och det etiska principerna 

först innan frågorna börjar. Själva frågorna har upplägget med några enkla bakgrundsfrågor 

först för att få information om subjektets bakgrund och utbildning, men som även är till förr 

att ”värma upp” inför huvudfrågorna.  

Efteråt följer de syftesinriktade frågorna som är riktade till att besvara studiens frågeställning 

och syfte. Huvudfrågorna är öppna och det tillkommer följdfrågor till samtliga, vissa 

följdfrågor står kommer med samtalets gång och är inte förskrivna innan intervjun. Detta för 

att samtalet skall låta mer naturligt och samtidigt få fram objektiva men informativa svar 

(Kvale & Brinkmann, 2009).   

6.8 Reflektioner över metoden 

Syftet med undersökningen var att ta reda på biologilärares tankegångar kring de didaktiska 

valen de beslutar inför och under undervisningen av ämnesområdet sex och samlevnad. Även 

ta reda på hur de ställer sig mot sin egen utbildning och vad de har fått med sig för att kunna 

ge eleverna på högstadiet en givande utbildning i sex och samlevnad. Detta genomfördes med 

kvalitativa forskningsintervjuer för att få den inblicken hur biologilärarna resonerar och tänker 

ang sina val och sin utbildning.  

Att det inte blev fler än fyra biologilärare som tackade ja till min inbjudan påverkar såklart 

studiens validitet. Det kan vara så att de biologilärare som accepterade inbjudan och tackade 

ja till intervjun, kanske känner att de genomför sin undervisning på ett resonabelt och korrekt 

vis. Medan andra biologilärare som valde att inte delta inte känner den säkerheten, vilket leder 

till att metoden med kvalitativa intervjuer är för utpekande, trotts försäkran om anonymitet 

och att studien följer de etiska forskningsprinciper för vetenskapsrådet. Då blir frågan istället 

om man skulle genomför studien med observationer, om det hade gett en större acceptans hos 

biologilärarna? Men då hade jag inte fått den inblick hur de tänker ang de didaktiska valen. 
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7 Resultat/Analys 

I denna del presenteras studiens empiriska data med hjälp av meningsenheterna, vilka 

fungerar som analysverktyg. Under samtliga underrubriker har olika biologilärare sagt olika 

mycket, vilket lyser igenom om hur deras uppfattningar och egna intressen vinklas för sin 

undervisning och sin egen utbildning. 

7.1 Vilket innehåll använder sig biologiläraren av i sex och 

samlevnadsundervisningen? 

Biologilärarna berättar om sina didaktiska val gällande undervisningens innehåll. De 

redovisas i tre olika teman (Innehåll utifrån läroplanen, Innehåll utifrån vilken typ av klass, 

Innehåll samtliga biologilärare lägger stor vikt på). 

7.1.1 Innehåll utifrån läroplanen 

Två av biologilärarna (Eman och Pär) berättar att innan de börjar leta efter läromedel och 

vilket material (innehåll) de skall använda till undervisningen, kollar de först vad läroplanen 

(Lgr11) säger. Vilka kriterier som grundar för betygen, vad det centrala innehållet säger m.m. 

För att få rätt ”typ” av innehåll är det det allra första steget, förklarar Pär. Eman säger också 

att det är hennes uppdrag, att hon som lärare i den svenska skolan, skall introducera eleverna 

för det som står i Lgr11 och utbilda dem efter vad som står där. 

Där skiljer det sig lite ifrån vad Jan och Berit berättar om vad de två tänker på att använda för 

material. För det första som Jan tänker på är att se över vad han har gjort tidigare och om det 

är något som behöver ”hottas upp” inför kommande årskurs. Vidare berättar han att han har 

varit delaktig i att skriva en av biologiböckerna som skolan han jobbar på använder, och att 

han har till mesta dels skrivit lärarhandledningen till boken helt själv. Ändå kan han inte låta 

bli att göra om och nytt och tillverka egna arbetshäften som innehåller text, bilder, frågor 

m.m.  

 ”Innehållet kan vända riktning och förändras, men det kommer alltid finnas grundpelare som 

alltid skall vara med. Dem står i läroplanerna och har reviderats en del, men inte själv huvuddelen.”  

Jan tolkar läroplanen mer som en plastisk enhet och där innehållet får läraren själv välja 

inriktning och synvinkel, men att i grund och botten är det detsamma som det var i tidigare 

läroplaner. Berit använder sig mycket av läroboken som de har på hennes skola. I den 

kommer det i slutet av varje delkapitel några frågor som kan diskuteras eller besvaras och 

lämna in. Läroplanen har hon med i baktanken, men inget hon lusläser inför ämnesområdet. 

Hon känner sig väldigt säker på dess innehåll i alla fall.  

7.1.2 Innehåll utifrån vilken ”typ” av klass 

Samtliga biologilärare tar till sig vad de har för typ av grupp elever innan de skall undervisa i 

sex och samlevnad. Berit och Jan frågar eleverna om det är något särskilt de är intresserade av 

och på så sätt får eleverna vara med och styra innehållet. Inte fullt ut, men i viss utsträckning. 

Det tycker Berit bidrar till att eleverna är mer involverade i ämnet och hon tycker även dem 

elever som oftast är tysta och inte prestrerar så bra, syns mycket mer och visar att de kan. 

Planeringen av innehåll är inget Jan lägger särskild lång tid på, utan lektionerna blir mer 
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utsvängda och innehållet styrs ganska mycket av vad eleverna intresserar sig för, därför 

varierar innehållet med klassen. ”Men självklart har jag ett finger med i regleringen av 

innehållet”, påpekar Jan. 

Pär säger att innehållet varierar beroende på om han har en väldig mångkulturellklass eller om 

det är en svensketniskklass som skall ha sex och samlevnad. Det har med olika kulturella 

traditioner att göra ang. sex, kvinnor och män, relationer, sexualiteter, identiteter m.m.  

”I en mångkulturellklass lägger jag mer tyngd på hedersrelaterat mord och könsstympning till 

exempel. För det ligger mycket närmre, och jag har dessutom haft elever som varit könsstympade….//….. 

Självklart tar jag upp det med alla klasser och diskuterar hur man som människa påverkas av olika traditioner, 

men det läggs mer fokus på det i de klasserna med många elever från andra delar av världen.” 

Bara för att en svensketnisk tjej eller kille inte måste genomgå omskärelse behöver inte 

betyda att det inte är viktigt för dem att försöka förstå hur det är för andra från andra kulturer. 

Samtidigt som eleverna som blivit utsatta för detta, förklara Pär vidare, skall få chansen till att 

prata om och förstå att bara för att det är en tradition behöver det inte var okej att genomföra 

det. Innehållet i undervisningen kan på så vis variera beroende vad det är för elever i klassen, 

men det är inget som utesluter det andra. 

Eman förklarar att när hon hade en förberedelseklass i sex och samlevnad låg fokus mer på att 

utveckla språket inom ämnet än själva kunskapsinnehållet. Därför använde hon mycket bilder 

och övningar med att skriva och prata. Det spelade stor roll om eleverna i klassen hade 

kapaciteten att kommunicera på ett gemensamt språk eller om det behövdes tolkning ang val 

av innehåll.   

7.1.3 Innehåll samtliga biologilärare lägger stor vikt på 

Samtliga biologilärare förklarar att puberteten är något de lägger stor tyngd vid. Vad som sker 

i kroppen hos både killar och tjejer i olika åldrar, hur menstruationscykeln beter sig och vilka 

påverkningar det kan förekomma, varför det låter konstigt när killar är i målbrottet m.m. 

Material för att undervisa om puberteten har hämtats på några olika platser för dessa fyra 

biologilärare. Berit använder sig av en folder från Libress, där gratisprover om olika 

menstruationsskydd finns och information om vad som sker i en tjejskropp. Det finns även en 

folder för killar och hur de påverkas av puberteten.  

Utöver puberteten var samtliga biologilärare överens om att en av de grundläggande delarna 

att ta upp är anatomin, hur sin egen kropp ser ut och fungerar, men även det motsatta könets 

anatomi. Pär förklarar att de flesta elever kommer leva i ett partnerskap och att då kan det 

vara bra att veta vart allt sitter och fungerar. Eman valde att hämta material från två hemsidor. 

RFSUs hemsida tog hon dokumentärer och diskussionsunderlag inför hennes undervisning, 

och från ungdomsmottagningens hemsida (UMO) hittade hon spel och filmer. Eftersom 

hennes elever i förberedelseklassen behövde mycket stöd att förstå tog hon hjälp av dessa 

typer av läromedel som inte grundar sig i att man skall kunna språket fullt ut.  

En annan grundpelare samtliga biologilärare tog upp i intervjuerna var samlag och hur ett 

barn blir till. Hur man skyddar sig mot oönskade graviditeter med olika slags preventivmedel, 

att det finns både kondom och femidom och att det är dem bästa alternativen för skydd mot 

könssjukdomar (STI, sexuellt överförbara infektioner). STI är ytterligare en stor punkt för 

samtliga av biologilärarnas innehåll, vad de heter, vilka symptom killar respektive tjejer får 

m.m. Jan berättar om den första gången han tog upp femidom.  
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 ”Jag stod inför klassen och skulle genomföra den klassiska att sätta på en kondom på en banan. 

Jag berättade även att det har upp kommit en tjej-kodom, femidom. Och en elev frågade mig om hur vi skulle 

öva att sätt på en femidom på en banan. Det förklarade jag att den träs inte på penisen utan är till att föra in i 

slidan eller analhålet. Vilket resulterade i att klassen skrattade.” 

Det viktiga är att inte bli indragen av klassens respons utan att på ett pedagogiskt sätt upplysa 

dem om vilka möjligheter det finns för att kunna skydda sig mot STI. Då det är vanligt med 

några utav sjukdomarna fortfarande. 

Det sista som de intervjuade biologilärarna var överens om att lägga extra tid på acceptans 

kring sexuell läggning. Att informera om att det finns olika läggningar och att alla skall 

respekteras. Detta känner Eman var en stor utmaning då flera av hennes elever från 

förberedelseklassen kom ifrån kulturer och länder där det är olagligt att vara något annat än 

heterosexuell. I Sverige, som så många andra länder, uppfattas människor om heterosexuella 

tills de motsätter sig den uppfatnningen, det är den heterosexuella normen. Dock i Emans 

klass har både elever och föräldrar den uppfattningen att man inte kan eller får vara något 

annat än heterosexuell. Samtidigt som alla individer har rätt till att tycka som de vill, hör det 

ändå till att respektera varandra som de är, oberoende deras sexuella läggning eller kulturella 

bakgrund förklarar Eman.  

7.2 På vilket sätt undervisar biologilärarna i ämnesområdet sex och samlevnad? 

Vilka metoder och hur biologilärarna väljer att arbeta med ämnet sex och samlevnad 

presenteras i nedanstående tre teman (Introduktion av sex och samlevnad, Samarbeten med 

andra, Mångkulturell/ej mångkulturell) 

7.2.1 Introduktion av sex och samlevnad 

Det är mycket olika hur biologilärarna väljer att introducera ämnet för eleverna. Pär använder 

sig av ett filmklipp från komedin Monty Pyton för att avdramatisera hela ämnet. Därefter 

beskriver Pär hur han försöker få fram eleverna till en stark trygghetsnivå, så att de kan öppet 

och fritt diskutera olika frågor och problemställningar eller värderingar och åsikter utan att 

någon skall känna sig kränkt eller illa till mods. Eman valde att visa en dokumentär om hur 

det går till vid en utredning i våldtäkt och kommer in på lagar och bestämmelser om sexuellt 

ofredande som sedan diskuteras vid ett förberett seminarium. Berit föredrar att börja med den 

anatomiska biten och har genomgångar av könsorganens utseende och funktion för att sedan 

komma in på hormoner och puberteten. Hon förbereder även värderingsövningar som hon 

väver in i undervisningen. Den så kallade 4H (fyra hörn) som låter eleverna få fritt bestämma 

mellan fyra olika alternativ (hörnen) vid ett påstående eller fråga, sedan skall de argumentera 

för sitt val av hörn.  

Jan säger att han inte gillar göra sådana 4H-övningar utan han vill mer att eleverna skall 

komma med spontana frågor. Jan har ingen större planering, han förklarar att jag har en tanke 

med undervisningen och ett mål, men hur jag tillsammans med eleverna kommer dit varierar 

väldigt mycket. På sina lektioner har han högt i tak och eleverna brukar ofta komma med 

frågor som han gärna utvecklar och förklarar eller slänger ut till klassen att diskutera. Han 

föredrar också att börja med kroppen och dess funktioner under puberteten, vilket ger mindre 

utrymme till diskussion, men när en intressant fråga dyker upp så hejdar han sig inte ifrån att 

bryta sin planerade undervisning till att föra en utvecklande diskussion. 
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Diskussioner är något som samtliga biologilärare tar upp som favoritmetod när det gäller 

undervisning i sex och samlevnad. Att låta eleverna fritt utrycka sig och att de får känna att 

sina åsikter blir hörda, tycker samtliga biologilärare ger bästa resultat till förståelse och 

utveckling inom området. Sedan är det olika hur de väljer att dela upp klassen i grupper eller 

ha en diskussion i storforum. Berit säger att hon gillar små diskussionsgrupper, ibland 

uppdelade killar och tjejer men oftast blandat, det beror på vad eleverna diskuterar. 

 ”Det blir bättre diskussioner med grupper och alla elever följer med i diskussionerna och tycker 

det är roligt. Är det om puberteten till exempel så brukar vi köra uppdelat killar och tjejer, men när det är mer 

generella saker så gillar jag att blanda.”  

Diskussionerna blir ärliga och samtliga elever få komma till tals har Berit upplevt 

gruppdiskussionerna. Samma sak säger Pär, att eleverna ”moppsar” annars upp sig vid vissa 

diskussioner. De vill att alla andra skall tro att de är mycket erfarna av sex och att de kan 

allting, bara för att det är det andra könet som lyssnar. Pär har märkt att samma elever inte blir 

lika kaxiga när de får samtala i mindre homogena diskussionsgrupper. 

7.2.2 Samarbeten med andra 

I läroplanen står det att ämnet skall var överskridande. Detta är något som inte tas på allvar i 

merparten av denna studies undersökning. Det förekommer inget samarbete med någon annan 

kollega hos Eman. Hon genomförde sin undervisning som ett block på 5 veckor på egen hand. 

Skolsköterskan på Emans skola var den enda som sa att hon kan passa på att prata om lite 

relaterade saker samtidigt som Eman hade sitt block. Det är inte bättre samarbete där Berit 

arbetar eller där Jan arbetar. Jan kan minnas att för någon gång sedan för flera år sedan var det 

upplagt som ett tema i ett par veckor, men det har inte hänt på flera år. Däremot använder Pär 

sig av flera kollegor.  

 ”Enda gången jag har varit ensam om undervisningen i detta område var mitt första år efter att 

jag examinerats. Sedan dess har jag alltid haft flera kollegor. Jag har med SO-lärare, svensklärare, idrottslärare, 

musiklärare, och de tillkommer alltid någon mer för varje år som går.” 

Pär förklarar att han tycker eleverna lär sig bättre och får fler olika synvinklar på ämnet när 

det är flera olika lärare som utgår ifrån deras ämne men ändå sammanfogar allt i sex och 

samlevnad.  

Utöver andra kollegor inom lärarkåren förklarar samtliga biologilärare att de har tagit hjälp av 

ungdomsmottagningarna som finns placerade runt om i hela landet. Även om inte 

biologilärarna får komma med eleverna in på ungdomsmottagningen är det ett samarbete 

kring sex och samlevnadsområdet. På alla skolor de intervjuade biologilärarna jobbar på går 

eleverna till ungdomsmottagningen i 8an. Det är även då som biologilärarna har lagt sin 

undervisning. Hela Emans upplägg i området sex och samlevnad var att hon skulle avsluta 

med ett besök hos ungdomsmottagningen med sin förberedelseklass. Därför tog hon kontakt 

med dem på ungdomsmottagningen för att höra vad de skulle ta upp för frågor och hur de 

hade tänkt prata om innehållet. Berit förklarar att hon gärna skulle vilja se ett tätare samarbete 

mellan skolorna och ungdomsmottagningen, för att se vad respektive part tar upp.  

Både Pär och Berit har använt sig av gästföreläsare från RFSU i sin undervisning. De påpekar 

att de är väldigt nöjda med hur RFSU föreläser och kommer vilja använda sig av 

gästföreläsare därifrån igen. Eman har inte tagit kontakt med någon från RFSU men använt 
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sig av materialet på deras hemsida. Medan Jan inte har använt sig av gästföreläsare tidigare 

och han ser inte det som ett nytt inslag i sin undervisning de kommande åren heller. 

7.2.3 Mångkulturell/ej mångkulturell 

Det har redovisats i tidigare tema (innehåll) att det har varierat för flera av biologilärarna 

beroende på vad de har för elever som de undervisar i sex och samlevnad. Det skiljer sig 

mycket för hur man väljer att undervisa i detta ämne förklarar Pär.  

 ”Jag har ibland valt att ha en kvinnlig kollega som tar med tjejerna och diskuterar kring frågor 

som de kan tycka olustigt att ställa till en manliglärare. Jag personligen har inga problem att ta den diskussionen, 

men eleverna har uppskattat att få ha en kvinnlig biologilärare vid de få tillfällen som eleverna har haft sådan 

frågor och funderingar.” 

När Pär väljer att låta tjejerna gå iväg med en kvinnlig biologilärare uppskattas det enormt 

mycket inte bara från elevernas håll, utan även föräldrar verkar se det som en gest av 

förståelse och omtanke för deras barn. Eman säger att hon väljer att ha dem mer uppdelade 

tjejer för tjejer och killar för killar. För när de kommer från massa olika länder har de flera 

olika kulturer med sig och om dem då dessutom skall sitta och diskutera intima tankar eller 

för eleverna känsliga områden är det svårt att få igång en givande diskussion, lika så vill Berit 

ha det. 

 ”Jag delar upp dem i tjej- och kill-grupper för i tidigare klasser har eleverna blivit helt tysta och 

inte vågat fråga eller säga något. Fast jag ser ju till att alla elever oavsett kön eller etnicitet behandlar samma 

saker. Bara för att man har olika värderingar eller åsikter betyder dem inte mer eller mindre än någon annans 

värderingar eller åsikter.” 

Med uppdelade grupper ges möjligheterna att utveckla elevernas tankar och funderingar i en 

icke ansträngd miljö förklarar Berit. Jan däremot har inte upplevt det som någon anledning att 

dela upp klassen för att de har olika bakgrunder. Han förklarar vidare att människor som 

kommer från olika platser i världen har fortfarande samma tankar som alla andra, och i hans 

klasser i tidigare år har han aldrig upplevt att en elev inte kunnat fråga eller säga vad denna 

har velat.  

7.3 Varför undervisar biologilärare högstadieelever i sex och samlevnad? 

Nedanför delas biologilärarnas syften med undervisningen i sex och samlevnad in i två teman, 

Syftet med undervisningen och Undervisning i olika årskurser. 

7.3.1 Syftet med undervisningen 

Eman och Pär berättar att läroplanen beskriver vad som skall tas med i undervisningen och att 

det är därför de undervisar om sex och samlevnad. Syftet med undervisning är därför styrd 

från regeringen påpekar Eman. Däremot har varje lärare möjlighet för egen tolkning av 

läroplanen och kan på så vis välja sin undervisning och måste aktivt göra motiverade val. 

Vidare ger också läroplanen utrymme för fri tolkning på flera punkter berättar Pär.  

”Lgr11 är ibland väldigt diffus och luddig och jag tolkar den som att visst material skall vara 

med i undervisningen men att jag lägger in mycket jag tycker är viktigt för eleverna att få med sig i livet, för att 

utvecklas och klara sig i framtiden.” 



 

 25 

Att lärarna tycker läroplanen är svårtolkad ibland håller samtliga lärare med om i denna 

studie. ”Därför håller jag mig till mitt eget material, jag tittar aldrig i läroplanen längre.” säger 

Jan. Det är viktigt för eleverna att få kunskap om sina egna intressen om det som berör sex 

och samlevnad. Vilket ofta innebär att det är dem punkterna som står med i läroplanen. 

Huvudsaken är att eleverna känner sig trygga och säkra på sig själv och sin kropp. Att vi 

lärare och även andra vuxna är här som stöd för dem, säger Jan.  

Berit förklarar att det är viktigt att inte skrämma, men att vara ärlig om konsekvenser för 

beslut om sex eller om könsidentitet eller stympningar etc. Konsekvenser är inte bara inom 

sex och samlevnad, utan hela livet kommer beslut leda till konsekvenser, positiva som 

negativa. Därför är det viktigt tycker Berit att informera eleverna om detta och att lära dem ta 

ansvar för sina beslut och stå för sina åsikter. 

”Jag använder mig mycket av värderingsövningar där eleverna får lära sig argumentera för sitt 

beslut. Dessutom får de höra på vad andra har för åsikter och lära sig bemöta andra med både liknande och olika 

åsikter. Detta är viktigt för att dem i framtiden skall kunna samarbeta med andra och kunna kompremissa som är 

ofta en stor bit i ett förhållande.” 

För att elever skall kunna växa in i rollen som ansvarstagande unga vuxna måste de få öva på 

att hantera sådana situationer där konflikter kan uppstå, beskriver Berit. Eman talar också 

mycket om ansvar och förståelse för andras värderingar och åsikter. Att det är lärarna (oavsett 

ämne) som skall leda eleverna mot målen att bli en del i samhället och fatta kloka beslut om 

sin kropp och om partnerskap med andra människor.  

”Det är helt klart en av våra viktigaste uppgifter att förklara för eleverna att olika typer av sex, 

med olika typer av människor, och onani och annat sådant är nyttigt och behövligt för att man skall må bra. Det 

är på så sätt vi människor förökar oss och samlever med andra människor. Hela samhället grundar sig på samspel 

mellan människor, inte alltid sexuella samspel men acceptans mellan olika människor och respekt för varandras 

värderingar, sexuella läggningar, etnicitet, kön m.m.” 

Det är viktigt att lära eleverna om jämställdhet och att i Sverige är det accepterat att vara 

homosexuell, kvinna och man som lever ihop och inte är gifta, att människor har barn med 

flera partners m.m. När eleverna i Emans skola kommer med hatiska påståenden eller 

använder vissa ord som skällsord tar hon tillfället i akt och förklarar för eleverna varför det är 

så viktigt att inte säga eller uttrycka sådana påståenden. Att alla har rätten att tycka och ha 

sina egna värderingar, men att man inte får skada eller göra någon till illa mods. Dessutom är 

det otroligt viktigt för oss vuxna, inte bara lärare, att uppmärksamma sådana beteenden säger 

Eman.  

7.3.2 Undervisningen i olika årskurser 

På de flesta skolor ligger undervisningen om sex och samlevnad i 8an. På Emans skola valde 

hon att ha sex och samlevnad det första hon gjorde när eleverna började 7an. Hennes 

motivering var att visa att det inte är så speciellt som så många tycker. Sex och samlevnad är 

en del av biologin precis som så många andra delar. Att de andra biologilärarna väntar till att 

eleverna skall börja 8an förklarar Berit att de vill att eleverna skall hinna landa i dels studierna 

och skolan, men också få tid till sig själva och lära känna klassen. Detta håller Pär med om 

och säger att eleverna blir mer mottagliga och får lättare att öppna upp och samtala om detta 

ämne. Det är en ganska lättpåverkad period i en elevs utveckling och ämnet är ganska känsligt 

för många elever. Eleverna är oftast inne i puberteten och känner att de inte tillhör någon av 

kategorierna barn eller vuxen. De är väldigt nyfikna och tycker ämnet sex och samlevnad är 
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intressant och spännande, samt att många har sina sexuella debuter i denna tid och det gör att 

undervisningen blir verklig uppfattar Pär det som. Jan berättar att det alltid har varit 8an och 

det är inte han som valt det. 

”Om jag hade fåt välja hade jag haft sex och samlevnad varje i varje årskurs. Det blir mer 

sammanhängande då tycker jag och en bättre ”röd tråd”. Nu kör jag rätt mycket med fria tyglar i alla fall för det 

är inte långt till pensionen, men det har alltid varit en önskan hos mig att få ha mer sammanhängande 

undervisning genom åren än att köra i block.” 

Det är viktigt med den röda tråden tycker Jan och det skulle underlätta arbetets koherens om 

han får undervisa sex och samlevnad i samtliga årskurser. Nu är Jan snart pensionär och han 

väljer därför att göra lite som han tycker är bäst för eleverna, vilket han upplever som att de 

uppskattar det sättet han undervisar.  

Samtliga biologilärare säger att de vill avdramatisera ämnet. Sex är viktigt för att man skall 

må bra och det är något roligt, sex är inte till för att skapa makt eller utnyttjas på något sätt. 

Biologilärarna vill få eleverna oavsett kulturell bakgrund känna sig trygga i sig själva och 

med sina kroppar. Att ge dem verktygen för att komma ut i livet som ansvarstagande individer 

med ett öppet sinne för andras värderingar och åsikter.  

7.4 Biologilärarens uppfattning om sin utbildning i relation till sin undervisning. 

Jan som tog sin examen 1980 läste tillsammans med biologer och kemister, vilket även Eman 

som tog sin examen 2014 gjorde, i den utbildningen får inte lärarstudenter någon utbildning i 

sex och samlevnad. Det ingår genetik och anatomi och liknande kurser, men det är rent 

kliniskt och inte anpassat för en biologilärare på högstadiet. Berit tog sin examen 1987 och 

läste en medicinsk kurs utöver de kurser som ingick i biologin, där tyckte hon att hon fick en 

del bra verktyg att ha med sig ut i arbetslivet efter universitetet, men inte tillräckligt så hon 

kände sig trygg med att undervisa i detta ämnesområde. Pär som tog sin examen 2004 hade i 

en av sina obligatoriska kurser ett moment där det ingick viss utbildning om sex och 

samlevnadsundervisningen. Dock kände Pär att han får lika mycket ut en sexspalt från en 

tidning som det momentet från kursen.  

”Hela grejen med den utbildningen var att allt är normalt och allt är okej så länge ingen skadar 

sig eller skadar någon annan. Jag kunde lika gärna läst det ur en tidning.” 

Kurser som ger lärarstudenter verkliga hjälpmedel i sitt framtida yrke är inte något som 

prioriteras säger Pär. Det som verkligen ger bra utbildning är de olika fortbildningskurser som 

Berit och Pär har gått. Båda två rekommenderar att samtliga lärare oavsett ämne skall gå 

sådana kurser. Där får de dem verktyg lärare (framförallt biologilärare) kan använda sig av 

och vidareutveckla sin undervisning i sex och samlevnad berättar Berit. Vidare förklarar hon 

att det inte är så många som brukar gå dem kurserna då det ofta ligger i andra städer och inte 

hålls på centrala orter, bara storstäder.  

”Om fortbildningskurserna låg i samma stad skulle många fler lärare gå dem tror jag. Kurserna 

är ofta riktigt bra och är inte heller så långa, men när vi måste resa långt tar det ändå mycket tid. Det skulle vara 

smidigare om man istället kunde åka ner till universitetet eller någon annanstans i stan bara en eftermiddag. Eller 

ännu bättre om kurserna hölls vid varje lärarutbildning så man har den med sig från början.” 

Om kurserna blir lättillgängliga så tror Berit att fler lärare skulle gå dem, och ännu bättre hade 

det varit om det ingick i utbildningen från början påpekar hon. Pär som också gått externa 
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kurser efter han börjat arbeta som biologilärare ser väldigt få kollegor på dessa kurser, vilket 

han tycker är synd. Det man lär sig på dessa fortbildningar kan ta en dag eller två, men det ger 

så mycket tillbaka menar han. 

Det Jan trycker på är att i själva lärarutbildningen är det så mycket som studenter får lära sig, 

men inte kommer nyttja i sitt arbete.  

”Jag har haft många praktikanter nu och jag märker att det är samma sak år efter år sedan jag 

själv gick utbildningen. Studenterna får lära sig massa saker som ger dem hög akademisk utbildning och kan 

börja forska inom något ämne, men vad ger utbildningen för kunskaper om under visning? Inget! Studenterna får 

lära sig vara lärare på praktiken inte på högskola eller universiteten. Det kanske skulle vara bättre om det lada in 

mer praktik och mindre av sådant tjafs de lär ut nu.” 

Det som lärarstudenter får mest nytta av är praktiktillfällena menar Jan och att det kanske 

skulle bli mycket bättre om det blir fler och längre praktiker för lärarstudenterna. Mer berättar 

Jan att när man läser på universitet så läser man en helt annan typ av nivå i ämnet. Det gynnar 

inte blivande biologilärare då det de skall undervisa på en helt annan nivå. Jan förklarar  

”Det jag har behövt lära mig för att undervisa i alla No-ämnena, har jag läst in efter jag var klar 

med min utbildning och börjat jobba med elever i grundskolan.”  

För att undervisa i ett ämne tycker Jan att det man behöver lära sig är om är det ämnet på den 

nivån som man skall undervisa. Eman tycker liknande som Jan i att biologerna som läser 

kandidatprogrammet inte har så mycket gemensamt med undervisningen i grundskolan i 

biologi. Hon tog sin examen förra året och då läste lärarstudenterna pedagogik och didaktik 

för sig och ämnet som de skall undervisa i för sig. Det tycker Eman gör att ämnesdidaktiken 

som skall genomsyra undervisningen blir lite ”flummig”. Det hon menar är att det skulle vara 

bättre att läsa biologin på ett mer anpassat sätt som gynnar biologilärare även om det är 

väldigt intressant det man läser tillsammans med biologkandidaterna.   

7.5 Sammanställning resultat 

I denna del redovisas en sammanställning av studiens resultat i hur biologilärarna beslutar 

kring de didaktiska valen om vad (innehåll), hur (metod) och varför (syfte) samt hur de 

upplever sin utbildning i relation till sin undervisning. 

7.5.1 Innehåll 

Studiens resultat visar att biologilärarna tänker olika hur de beslutar om innehållet för 

undervisningen av sex och samlevnad. Ändå blir mycket av innehållet detsamma för 

majoriteten av biologilärarna. Hur de kommer fram till samma produkt av innehåll kan ske på 

olika sätt, som att kolla först i Lgr11 eller att fråga vad eleverna intresserar sig för eller starta 

med ett filmklipp eller dokumentär.  

För samtliga biologilärare styrs innehållet av vad som skall i slutändan betygsättas, dvs vad 

som står för betygskriterierna i Lgr11. Även om två utav biologilärarna inte längre lusläser 

Lgr11 så använder de den inför examinationer av det innehåll de medvetet har valt att 

undervisningen skall innefatta. De två biologilärarna med kortast arbetserfarenhet påvisas 

använda Lgr11 mycket mer än de två med längre arbetserfarenhet inför planeringen av 

innehåll i undervisningen.   
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De två biologilärarna med längre arbetserfarenhet lägger stor vikt vad eleverna intresserar sig 

för och tar med deras önskemål i överväganden kring besluten om innehåll i undervisningen. 

Det är för att eleverna upplevs mer aktiva och uppvisar starkare förmågor och färdigheter i 

ämnet.  

Det är några moment som läggs extra mycket vikt vid för samtliga av biologilärarna, dessa 

sammanfattas till: 

 Puberteten 

 Anatomi 

 Sex 

 Preventivmedel 

 STI/skydd mot STI 

 Acceptans och respekt 

 

7.5.2 Metod 

Även metoderna för samtliga biologilärare att undervisa i ämnet sex och samlevnad är 

liknande på många sätt, dock sker en viss individuell inspirerad variation av metoderna. Att 

diskutera ämnet med antingen förberedda frågor eller att eleverna ställer frågor spontant, som 

diskuteras antingen i små grupper som kan var uppdelade mellan killar och tjejer eller 

blandade, eller om det diskuteras öppet med hela klassen i storforum, det är lite olika. Med 

diskussioner kan biologiläraren låta eleverna formulera sina egna värderingar och åsikter, och 

att de får upp ögonen för sina egna fördomar och blir medveten om dem. Diskussionerna kan 

bilda metoder för hur eleverna i sin tur kan lära sig handskas med motargument och då andra 

tänker annorlunda än de, men även när det är likasinnade åsikter och värderingar.  

Likt val av innehåll, tar samtliga biologilärare även hänsyn till vad de har för ”typ” av klass 

inför val av metod. Om klassen visar sig till exempel pratig har biologiläraren tendens att vilja 

låta dem prata, men om ämnet eller om klassen är språksvag använder biologiläraren mer 

hjälpmedel och det blir inte lika mycket diskussionsövningar.  

När det är början på ämnesområdet sex och samlevnad väljer samtliga biologilärare att ha fler 

genomgångar och arbetsuppgifter med bilder, filmer, kortare texter och arbetshäften med 

samlat material inför undervisningen. För att ge eleverna en stark grund att stå på och veta vad 

de handgripligen behöver lära sig inför examinationerna. Två av biologilärarna använder sig 

ganska mycket av sådana metoder att undervisa i ämnet, men även de övriga två 

biologilärarna väljer att undervisa på detta sätt men inte i lika stor utsträckning utan mer 

spontana diskussioner och frågor. Ibland besvaras elevernas frågor av biologiläraren, men två 

av biologilärarna väljer att låta eleverna själva försöka svara på frågan. Även här är det olika 

om det är en fråga riktad mot motsatta könet väljer en av de två biologilärarna att låta det 

motsatta könet få svara (killar svara på tjejers frågor om killar och vice versa) medan den 

andra av de två biologilärarna väljer att skicka ut frågan i hela klassen och söker vem som 

helst som kan tänka sig svara eller starta en diskussion.  

Samarbeten med andra kollegor på skolan är inte vanligt enligt denna studie. Endast en av 

biologilärarna arbetar tillsammans med andra lärare, även om de övriga tre biologilärarna 

önskar ett samarbete med andra ämneslärare. Däremot samarbeten med 
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ungdomsmottagningen sker med samtliga biologilärare. En av biologilärarna väljer att ta 

kontakt med ungdomsmottagningen och planerar inför mötet med eleverna för att ta reda på 

vad de kommer ta upp med eleverna. Två av biologilärarna använder sig av gästföreläsare 

från RFSU vilket de är mycket nöjda med och påpekar att de kommer använda sig av i 

fortsättningen. 

7.5.3 Syfte 

Läroplanen i sig ger biologilärarna syfte för undervisningen i sex och samlevnad. Den är 

däremot väldigt öppen för tolkning och samtliga biologilärare säger att de tycker den är diffus 

och svår på många punkter. Utöver läroplanen menar samtliga biologilärare att syftet med 

undervisningen är att få eleverna till kloka beslutsfattande och öppensinnade individer som är 

säkra på sin egen kropp och sin sexualitet. Att inte skrämma elever för konsekvenserna som 

medföljer när de beslutar sig för att ha sex eller för att följa deras kulturella traditioner i 

diverse aktiviteter som exempelvis omskärelse. Utan att upplysa och reda ut missförstånd om 

till exempel mödomshinnan och att det inte är farligt med onani. Att lära elever att i Sverige 

är det inte okej att kränka andra människor pga deras kön, etnicitet, sexuella läggning, hudfärg 

eller något annat, att det är alla människor och får leva som de vill och behagar. 

För tre av biologilärarna har de valt att lägga undervisningen i 8an, delvis för att de har 

uppnått en viss mognadsgrad i den åldern och för att inte andra faktorer som ny klass eller ny 

skola skall påverka klimatet i klassen. För en av de tre biologilärarna har som önskemål att få 

ha sex och samlevnad i samtliga årskurser för att det ger en bättre koherens, men inte fått 

igenom det önskemålet. Den fjärde biologiläraren valde att ha undervisningen i 7an för att 

påvisa att det inte är något speciellt, utan ett avsnitt ur biologin precis som vilket som helst.  

7.5.4 Lärarutbildningen 

Ingen av de fyra biologilärarna är särskilt nöjd med sin utbildning för delen om sex och 

samlevnadsundervisningen. Två av biologilärarna har gått kurser utöver sin utbildning för att 

få mer ”kött på benen”. De tycker fortbildningarna de genomfört har varit väldigt givande och 

lärt dem behandla ämnesområdet på ett mycket mer produktivt sätt. En av de biologilärarna 

som har gått en fortbildningskurs hade även ett moment med i sin utbildning till biologilärare, 

men det momentet var inte så givande uppmanade han.  

En av biologilärarna, som har haft många lärarstudenter, påpekar att utbildningen ger för 

många kurser som innehåller kunskaper och färdigheter som inte studenterna kan tillämpa i 

arbetslivet. Det han menar är att när studenterna och även han själv får lära sig något av värde 

är det på praktikerna och inte på högskolan eller universitetet. Detta håller samtliga 

biologilärare med om, att det är på praktikerna som man får kunskaper och färdigheter inför 

sitt kommande yrke.  

Det som lyfts fram starkt ifrån två av biologilärarna är att när den didaktiska delen studeras 

för sig och inte med ämnet som skall undervisas blir det svårt att koppla ihop dem två med 

varandra och skapar problem för förståelsen av hur arbetet blir utfört på bästa sätt. 
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8 Diskussion 

I denna del diskuteras sammanställningarna av resultat/analys och den tidigare forskningen 

som gjorts kring ämnet. Diskussionen kopplar till studiens syfte genom att försöka behandla 

forskningsfrågorna.    

8.1 Hur tolkar och beskriver biologiläraren ämnesområdet sex och samlevnad? 

Så som biologilärarna i studien tolkar sex och samlevnadsundervisningen kan ske på olika 

sätt, men ändå blir många av besluten kring de didaktiska valen (vad, hur och varför) ganska 

lika varandra.  

8.1.1 Val av innehåll till sex och samlevnadsundervisning 

Det har tidigare nämnts att med en klar och tydlig läroplan ger det bra förutsättningar för 

eleverna att anskaffa sig färdigheter och med dem klara sin utbildning (Kirby, Laris & Rolleri, 

2007). Valet av innehåll i den undervisning som eleverna får är därför styrt av vad Lgr11 

säger att utbildningen skall innehålla. Dock tycker biologilärarna att läroplanen är svårtolkad 

och diffus på flera ställen. Vad resultatet visar i studien är att det inte skiljer sig mycket från 

vad biologilärarna väljer för innehåll och vad som står med i Lgr11. Detta kan förklaras för att 

lärarna begrundar sitt innehåll på vad som i slutändan kommer betygsättas för eleverna. Detta 

gör så att ämnet inte kan sväva ut i vilken utsträckning som helst, men eftersom Lgr11 är som 

många andra dokument från regeringen tolkningsbar går den att rikta mot olika fokus. De 

fokus som biologilärarna väljer har med olika faktorer att göra. Så som vad klasserna 

intresserar sig för, vilka förkunskaper de besitter, vilka svårigheter som uppkommer m.m. 

Därför kan man säga att valet av innehåll inom sex och samlevnadsundervisningen är från två 

håll styrt, delvis Lgr11 och delvis på förutsättningarna i klassen. 

En av de större punkterna som samtliga biologilärare lägger ner mycket tid och vikt på är 

STIs. Att upplysa elever om hur de skyddar sig med preventivmedel, inte bara mot oönskade 

graviditeter, utan mot STI som exempelvis HIV. Det ger en positiv bild mot regeringens mål 

om halverat antal nyupptäckta fall av HIV. Dessutom visar det på ansvarstagande och 

hälsofrämjande att inte besluta om att inte vara aktiv sexuellt utan att vara rädd om sig själv 

och sin partner.  

8.1.2 Val av metod till sex och samlevnadsundervisningen 

Hur biologilärarna i denna studie har valt att framföra sin undervisning överensstämmer 

mycket till både Kindebergs studie, om att lärarens betydande roll för att låta eleverna ur sina 

egna erfarenheter och förkunskaper utveckla sina kunskaper, och Kirby, Laris och Rolleri 

resultat om hur elever mottager information och kunskaper med en ordentligt utarbetad 

läroplan som visar hur läraren skall framföra innehållet. Kan det vara så att man inte måste 

välja en viss metod, utan att det är för många grundfaktorer som spelar roll för en 

biologilärares val av metoder? Samtliga biologilärare genomför undervisningen på många sätt 

liknande, men med en viss tvist av sitt eget perspektiv. De utför undervisningen med 

diskussioner i de flesta fall men väljer i det valet av metod att utföra diskussionerna på 

varierande sätt, för att de skall passa deras undervisningsstilar och den klassen som de 

undervisar.  
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I VI-projektet tar Lena och hennes projektgrupp upp innehållet kontinuerligt över hela läsåret 

en timme i veckan för att få en kontinuerlighet på undervisningen. På så vis tydliggör lärarna 

att det inte är bara något man skall tänka på särskilt vid alla hjärtansdag, då många brukar 

lägga sex och samlevnadsundervisningen, utan att människors känslor och värderingar ligger 

med i undervisningen hela tiden. En av biologilärarna (Jan) ville få sex och 

samlevnadsundervisningen genomgående hela högstadiet för att få en sådan koherens, men 

har tyvärr inte lyckts få godkännande på sitt upplägg av kollegor och rektor. Rektorn som är 

ansvarig för ämnesöverskridande ämnen som sex och samlevnad är, är sällan medverkande i 

vare sig planering, genomförande eller utvärdering av sex och samlevnadsundervisningen. 

Andra ämnesläre till tre av de fyra intervjuade biologilärarna är inte delaktiga i sex och 

samlevnadsundervisningen och de biologilärarna får sköta hela undervisningen utan 

sammanhang från andra ämnen. En av biologilärarna (Pär) samarbetar mycket med flera av 

sina kollegor i andra ämnen för att det ger en bättre helhetsbild om sex och samlevnad. Det 

står i läroplanen just därför att det berör samtliga ämnen på något sätt, men denna studie har 

visat att samarbeten mellan ämneskollegor händer sällan. I VI-projektet tar de upp samtliga 

ämneslärare och vilket område som skall behandla vilken del av sex och 

samlevnadsundervisningen i en kursplan utarbetad tillsammans med projektledarna och 

personalen på skolan. Resultatet av VI-projektet visade sig mycket positivt med elever som 

fick större förståelse och bättre färdigheter i sex och samlevnad. För att få ett bättre samarbete 

mellan ämneskollegor och rektor kan det var en bra idé att göra upp en passande kursplan för 

den skolan man jobbar på. 

Vidare samarbete med ungdomsmottagningen görs på samtliga skolor och där är det olika hur 

biologilärarna jobbar, en av dem önskar bättre kontakt med ungdomsmottagningen, en har 

tight samarbete med ungdomsmottagningen och två som mer eller mindre skickar över 

klasserna till ungdomsmottagningarna. Det står inget i läroplanen om att det skall ske ett 

samarbete med ungdomsmottagningen, men det verkar vara ett effektivt sätt att få eleverna 

trygghet till vård och upplysning om sex och samlevnad ur ett medicinskt perspektiv. 

Eftersom samtliga biologilärare använder sig på ett eller annat sätt av 

ungdomsmottagningarna borde det ge en antydan till att det ger ytterligare positiva färdigheter 

och kunskaper ämnesområdet sex och samlevnad. Samma likheter kan de två biologilärare 

som använt sig av gästföreläsare från RFSU tycka, att med bredare grund och fler perspektiv 

på ämnet få en tydligare bild och förståelse vad sex och samlevnad innebär. RFSU som har 

arbetat med sådana frågor sedan det startades 1933 har mycket att delge och är enormt 

kompetenta inom detta område.  

8.1.3 Val av syfte till sex och samlevnadsundervisningen 

Varför vi har sex och samlevnad som ett ämne i skolan förklaras lättast med att regeringen har 

godkänt en läroplan (Lgr11) där det står att det skall behandlas. Det är inte bara Sverige som 

undervisar i sex och samlevnad i skolan, över hela världen utbildar bioloilärare elever om 

ämnet. Sedan är det olika på hur olika länder och kulturer väljer att se på detta ämne. Studien 

från Kirby, Laris och Rolleri (2007) visar att undervisningen kan sammanfattas till tre 

huvudsyften: förhindra oönskade graviditeter, förhindra STI spridning och en kombination av 

dem två. Skolorna som är undersökta i denna studie riktar sig mot en kombination av att 

förhindra oönskade graviditeter och minska spridning av STIs. Det gäller för samtliga 
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biologilärare att få eleverna att uppskatta sin sexualitet och känna sig bekväm och trygg med 

sig själv och sin kropp. Syftet till undervisningen är att främja god hälsa med unga människor 

som fattar kloka beslut.  

Det är olika diskussioner om när det är passande för denna typ av undervisning och det finns 

olika argument för lägga undervisningen i olika åldrar. Vanligast enligt denna undersökning 

är att genomföra undervisningen i åk 8. Där vill biologilärarna få eleverna till en viss 

mognadsgrad så det kan bli vettiga informativa diskussioner och att de känner sig trygga nog 

att öppna upp och fråga. I VI-projektet sätter de kursplaner för samtliga årskurser men på en 

rimlig nivå för respektive årskurs. Samtliga biologilärare nämner att deras elever har oftast 

fått en kortare genomgång eller moment i sex och samlevnad, men att det ofta är väldigt 

bristfälligt från de tidigare stadierna (mellan- och lågstadiet). I Lgr11 tar de upp i det centrala 

innehållet vad som skall ingå i biologin för de olika årskurserna, även de yngre, men är då 

mer tillämpade efter anatomin, funktioner i kroppen, relationer mellan kamrater och går in på 

smått vad kärlek är.  

8.2 Hur ser biologiläraren på sin egen utbildning i relation till sin undervisning i 

sex och samlevnad? 

Studien av Bengtsdotter Katz & Wallin (2009) visar på brister i lärarutbildningen när det 

gäller sex och samlevnadsundervisning. Detta har uppmärksammats av de intervjuade 

biologilärarna i denna studie likaså. Även om en av biologilärarna (Pär) har gått en 

lärarutbildning med viss utbildning i sex och samlevnadsundervisning upplevdes det 

momentet som inte särskilt givande. I studien av Bengtsdotter Katz och Wallin framkommer 

det att vid 3 av 27 lärosäten finns det obligatoriska kurser om sex och 

samlevnadsundervisning, men i andra valbara kurser eller specialiseringskurser fanns det fler 

moment som innehöll delar av sex och samlevnad. Momentet som Pär genomförde var ifrån 

en av de valbara kurserna och ingick inte i en av de obligatoriska delarna av lärarutbildningen.  

Samtliga biologilärare i denna studie tycker lärarutbildning är långt ifrån tillräcklig i 

utbildning av biologilärare när det kommer till sex och samlevnadsundervisningen. Det är 

flera som uttrycker sina upplevelser om lärarutbildningen att den ger lärarstudenter kunskaper 

och färdigheter i icke relevanta verktyg till deras framtida yrke som biologilärare. Speciellt en 

av de fyra biologilärarna som tänker tillbaka på sin egen utbildning och märker med 

nyexaminerade kollegor och lärarstudenter som praktiserar, att det har inte ändrats mycket 

(om något) i lärarutbildningen. Jan förklarar sin frustration om att högskolor och universitet 

inte förbereder kommande biologilärare utan att det är på praktikerna som lärarstudenter får 

lära sig yrkets didaktiska val. Samtliga biologilärare antyder att det är på praktiken som de har 

fått sina verktyg för att utbilda i ämnet. Eftersom det är så genomgående i alla årskurser enligt 

Lgr11 och en sådan fundamental egenskap som att fortplanta sig borde kanske det införas på 

fler lärosäten än 3 av 27 med forskningsbaserad utbildning i sex och samlevnadsundervisning.  

Vidare förklarar biologilärarna att utbildningen är ostrukturerad och otydlig. Universiteten 

och högskolorna delar upp utbildningen för lärarstudenterna så de tycker att det blir ”rörigt 

och flummigt”. Ämneskurserna som ingår i de obligatoriska delarna av utbildningen ges på ett 

icke didaktiskt sätt, utan rent informativt och lärarstudenterna får då läsa med kandidaterna i 

ämnet. Biologilärarna tycker att de får en intressant och givande utbildning tillsamans med 

kandidaterna, men att den inte relaterar till lärarutbildningen, även om det är det ämnet som 



 

 33 

de sedan skall undervisa i. Från Uljens (1997) bok om didaktik är detta ett problem som 

diskuteras mycket, att det finns bra lärare ute i skolorna som inte läst någon som helst didaktik 

eller pedagogik. Detta är mycket intressant eftersom om nu inte didaktik teorierna behövs för 

att vara en kompetent lärare, varför läser lärarstudenter didaktik (och pedagogik)? Werner 

Jank och Hilbert Meyer menar att det finns olika nivåer av teorier, där den första nivån är 

”praxis-teori” (den som ej didaktikutbildade lärare använder). Därefter kommer andra nivån 

av teorier som är reflekterande och utarbetade, och sista nivån är dem vetenskapliga teorier 

som är väl genomarbetade från början. Denna nivåskillnad kallas för teori-praktikproblemet 

och är mycket omdiskuterat inom pedagogiken, dock utan någon konkret lösning (Jank & 

Meyer, 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 34 

9 Slutsats 

Dagens biologilärare gör aktivt medvetna didaktiska val ang innehåll, metodik och syfte i 

undervisningen gällande sex och samlevnad. Dessa beslut grundar sig på vad Lgr11 säger vad 

som skall betygsättas och innehålla, men även på vad klasserna har för tidigare erfarenheter 

och förutsättningar att utvecklas vidare för att få bättre färdigheter och djupare förståelse. 

Metoderna för att undervisa i ämnesområdet varier till viss del med olika faktorer som typ av 

klass, lärare, arbetsmöjligheter med andra kollegor eller andra organisationer m.m.  

Detta ämnesområde undervisas för att ge eleverna bästa möjliga förhållanden att kunna leva 

hälsosamt med sig själv och med andra i samhället. För i samhället är det en värdegrund som 

gäller, att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, hudfärg, 

kulturell bakgrund m.m. Sexualdrifterna är en grundsten som vi redan innan vi föds har med 

oss för att betinga kroppen mot en produktiv livsstil. Att utesluta sexualiteten ger oss inget 

annat än lidande både mentalt och fysiskt.  

När en blivande lärarstudent kommer ut i arbetslivet borde hen ha de förkunskaper och 

färdigheter att göra ett adekvat jobb. Dock är det flera lärosäten i Sverige som inte har 

möjlighet att erbjuda lärarstudenter utbildning i sex och samlevnadsundervisning. Varför då? 

Det är ett av det viktigaste kunskaperna att skicka vidare till yngre generationer, precis som 

celler skickar sitt DNA för att frodas, vill mänskligheten den samma. Sedan istället för att 

klargöra vad som verkligen skall undervisas väljer universiteten och högskolorna att dela upp 

didaktiken (lärarens verktygslåda) och ämnet som de skall undervisa i. I figuren nedan visas 

det att ämnet och didaktiken snarare går hand i hand än att de skall hållas isär. Det tycker även 

de intervjuade biologilärarna i denna studie så varför inte läsa ämnesdidaktik med det ämne 

som sedan lärarstudenten skall undervisa? 

 

 

  

 

 

Fig. 3. Ämnesdidaktik (biologididaktik) som en intersektion mellan ämnet (biologi) och 

allmändidaktik. Från Sjöholms m.fl. kapitel 2 Ämnesdidaktik – en integrerad del av 

allmändidaktik ur Allmändidaktik – Vetenskap för lärare (Hansén & Forsman, 2011, sid. 62) 

Vidare forskning på detta ämne är därför av största vikt. Att få samtliga (skolpersonal, 

rektorer, kommunen, regeringen) att uppmärksamma denna brist i lärarutbildningen. I 

framtiden hoppas jag att man kan se en skillnad att fler blivande lärarstudenter får adekvat 

utbildning och verkliga verktyg att använda sig av i sitt kommande yrke som biologilärare. 

Det finns alltid saker man kan förbättra och lärarutbildningen omstruktureras gång på gång, så 

varför inte sätta in något som verkligen saknas. Ge lärarstudenter mer praktik och mer riktad 

utbildning till vad de faktiskt skall arbeta med.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Inbjudande brev till lärare 

 

 

 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Frida Löv, jag läser nu min sista termin på lärarprogrammet vid Uppsala 

universitet. Mina inriktningar är grundskolans senare år samt gymnasium i ämnena biologi 

och idrott och hälsa.  

Nu är jag i full gång med att skriva mitt examensarbete där syftet är att undersöka skillnader 

mellan biologilärares erfarenheter gällande läromedel och metodik i sex och 

samlevnadsundervisningen på högstadiet. Detta är intressant eftersom i lärarutbildningen är 

det inte ett obligatoriskt moment att få utbildning i undervisning av sex och samlevnad. 

Jag har gjort ett urval och för att få en stor bredd på underlaget har jag valt att bjuda in Er 

skola och vill gärna att Ni deltar i min studie. Jag vill ha hjälp av en frivillig biologilärare att 

ställa upp i en kortare intervju. Frågorna i intervjun berör lite bakgrund om utbildning, 

planering inför området sex och samlevnad, metodikval, läromedel, vad Lgr11 säger om 

ämnesområdet m.m. 

Vid intervjun kommer jag ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta 

innebär att intervjun är helt frivillig och att läraren när som helst kan avbryta utan att ange en 

förklaring. Samtligas deltagande kommer behandlas konfidentiellt och materialet som 

framkommer kommer enbart användas i forskningssyfte. 

Under vecka 47, 48 eller 49 skulle jag vilja intervjua Er om möjlighet finns. Intervjun 

kommer att spelas in och pågå i ca 20 minuter på överenskommen plats och tid. Viktigt att 

påpeka är att man inte kommer kunna identifiera någon i min studie och jag kommer inte 

spela in samtalet om detta inte godkänts. 

Jag hoppas att Ni känner att Ni vill bidra med Er expertis till min studie och om Ni har några 

frågor eller funderingar tveka inte att kontakta mig. 

Tack på förhand,  

Frida Löv 

 

Mail: Frida.Lov.8034@student.uu.se  

Tel: 073-988 40 12 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Intervjun startas med tidsnummer.  

Syftet med studien är att ta reda på hur biologilärare på högstadiet resonerar kring de 

didaktiska valen i sin sex och samlevnadsundervisning, samt deras uppfattningar om 

biologilärarutbildningen i förhållande till sex och samlevnadsundervisningen.  

Intervjun kommer att spelas in och materialet som framkommer kommer att behandlas enligt 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dvs intervjun är helt frivillig, Ni kan välja att 

avbryta Ert deltagande när som helst. Materialet kommer endast att användas i forskningssyfte 

och kommer raderas efter transkribering. Det kommer inte heller på något sätt gå att 

identifiera skola eller lärare i min studie. 

Bakgrunds frågor 

 Personligt 

o Kön 

o Ålder 

o Social status 

 Utbildning 

o Skola 

o Ämnen 

o Examen 

o Tid  

o Extra kurser 

Syftes inriktade frågor 

 Planering inför sex och samlevnadsundervisningen 

o Vad tänker du först inför ämnesområdet? 

o Hur introducerar du ämnesområdet och hur avslutar du det? 

o Hur arbetar du? 

o Använder du läroplanen? 

o Planerar du undervisningen ensam eller tillsammans med andra? 

o Ämnet skall vara överskridande berätta för mig hur ni arbetar med det på din 

skola. 

 

 Förklara hur du arbetar under en lektion i sex och samlevnad. 

o Vad tänker du ang material och innehåll? 

o Hur resonerar du ang metoder att undervisa? 

o Finns det något som gör att du redan innan lektionens start måste tänka extra 

på eller förbereda? 

o Hur börjar du lektionen och hur avslutar du lektionen? 

 

 Använder du dig av ungdomsmottagningen? Hur då? 

 

 Använder du dig av andra organisationer eller gästföreläsare? 
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 Förutom att ämnesområdet står med i läroplanen, hur beskriver du syftet med sex och 

samlevnadsundervisningen? 

 

 Berätta för mig hur du upplevde din lärarutbildning i relation till din undervisning i 

sex och samlevnad. 

o Vad har du fått för verktyg ifrån din utbildning? 

o Finns det något du vill ändra på om du kunde? 

o Känner du dig trygg med din undervisning? 

 

Intervjun avslutas med tidsnummer. 
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Bilaga 3. Kursplanen för VI-projektet 

Tabell för kursplanen för VI-projektet som visar vad de olika årskurserna skall innehålla. 

Kursplan åk 0-3 Kursplan åk 4-7 Kursplan åk 8-9 

Fakta Fakta Fakta 

Kroppen Identitet, könsidentitet  Kvinnokroppen, manskroppen 

Våra sinnen Könsroll, könsmönster Menstruationscykeln, graviditet, 

abort 

Likheter och skillnader 

mellan tjejer och killar 

Smekningar, kyssar, 

hångel 

Prevention 

Fortplantning och 

graviditet 

Onani Sexuellt överförbara sjukdomar 

Olika familje- och 

samlivsformer 

(kärnfamiljen, nya 

familjeformer till exempel 

singelföräldrar och 

styvföräldrar, familjer 

med homo- och bisexuella 

föräldrar) 

Samlag Förälskelse, kärlek, lust 

 Fysisk pubertet (kroppen, 

olika mognad, 

menstruation, hormoner) 

Kyssar, smekningar, erogena 

zoner, att tända sexuellt, orgasm, 

samlag 

 Känslomässig pubertet 

(frigörelse, 

humörskiftningar, 

sexualitet) 

Identitet, könsidentitet 

  Könsroller, könsrollsmönster 

  Sexuella övergrepp, sexuella 

trakasserier 

  Sex i media, pornografi 

   

Moral och etik Moral och etik Moral och etik 

Rätten att få vara sig själv Rätten att få var sig själv Rätten till att få vara sig själv 

Rätten att få bestämma 

över sin egen kropp 

Rätten att få bestämma 

över sin egen kropp 

Rätten till min lust och mina 

gränser utan att skada eller 

kränka andra 

Rätten till en åsikt Rätten till en åsikt Skyldigheten att respektera andra 

människors lust och deras gränser 

Det är bra att vi är olika 

(kön, kultur, hudfärg, 

religion, familjeform, 

sexualitet) 

Respekt för allas olikheter 

(kön, kultur, hudfärg, 

religion, familjeform, 

sexualitet) 

Ansvar för sina handlingar 

Andra människors rätt till 

en annorlunda åsikt 

Andra människors rätt till 

en annan åsikt 

Rätten till ett privatliv 

Rätten till svar på frågor Rätten till svar på frågor Rätten till att uttrycka sina åsikter 

och skyldighet att respektera 

andras  
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Rätten till ett privatliv Rätten till ett privatliv Respekt för allas olikheter 

 Ansvar för eget handlande Rätten till att fråga och få svar 

  Skyldighet att var försiktig med 

sig själv och sin partner vid 

sexuella möten 

   

Tillvägagångssätt Tillvägagångssätt Tillvägagångssätt 

Gränssättningsövningar 

(etablera en ja/nej känsla) 

Värderingsövningar At tala om kärlek och sex ur flera 

perspektiv (homo/bi/hetero) 

Samarbetsövningar 

(åskådliggöra att olikheter 

är positiva) 

Åsiktisträning Gränssättningsövningar 

Åsiktisträning Gränssättningsövningar Värderingsövningar/åsiktsövning

ar 

Uppmuntra till lek mellan 

tjejer och killar 

Samtal kring bilder, 

musik, filmer 

Faktainhämtning från nätet 

 Textanalys  

 Tillitsövningar  

 Samarbetsövningar  

   

   

 

 

 


