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FÖRORD 
 
 
Ett stort tack riktas till rektor, klasslärare och elever på skolan i Södermanlands län för att ha 
gjort denna uppsats möjlig. Tina Karell, Karin Nylund och Stefan Nylund har varit ett otroligt 
stöd och hjälp vid skrivandet, vilket har varit guld värt! Riktar även ett tack till Daniel 
Pettersson för vägledning av uppsatsen samt alla de som har tagit sig tid till för genomgång av 
uppsatsen. 
 
 

  
 



ABSTRAKT 
 
 
Titel 
Elevers uppfattningar av sexualundervisningen i skolan 
Detta är en C-uppsats inom pedagogik ifrån Högskolan i Gävle institutionen för 
pedagogik, didaktik och psykologi. 
 
Författare 
Maria Nylund 
 
Sammanfattning 
Ungdomar och unga vuxna i Sverige har i ett historiskt perspektiv ökat sitt 
risktagande i sexuella sammanhang. Ungdomar som varit delaktiga i 
sexualundervisning, fått information och diskuterat frågor rörande sexualitet, 
relationer, könsidentitet med mera tar större ansvar när det gäller att skydda sig, 
vara tolerantare mot andra och öppnare i relationen till sina föräldrar. Syftet med 
uppsatsen var att undersöka vad elever i år 9, på en skola i Södermanlands län, 
hade för uppfattningar av sexualundervisningen som de deltog i under år 7 – 9. 
Undersökningen behandlar elevernas uppfattningar av sexualundervisningen, 
lärarens undervisningsteknik, sina påverkansmöjligheter samt i vilka ämnen 
undervisningen förekom. Enkät var den datainsamlingsmetod som användes 
vilken riktade sig till samtliga elever i årskurs 9 på en skola i Södermanlands län. 
Enkät lämpar sig som datainsamlingsmetod då känsliga frågor om exempelvis 
sexualitet berörs. Resultatet av undersökningen visade att de flesta elever var 
nöjda med lärarens undervisningsmetod och helhetsintrycket gentemot 
sexualundervisningen ansågs som positivt. Däremot upplevde eleverna sig ha en 
liten påverkansmöjlighet i sexualundervisningen och att innehållet i 
undervisningen inte överrensstämde med vad eleverna önskade. Kommunikation 
mellan elever, lärare och andra intressenter som berör sexualundervisningen är 
önskvärt. Tydligare mål för sexualundervisningen bör utformas så att en mer 
enhetlig sexualundervisning kan bedrivas nationellt. På så sätt finns möjligheten 
att påverka ungdomar och deras förhållningssätt rörande sexuell hälsa. 
 
Nyckelord 
Uppfattningar av sexualundervisning, Sex- och samlevnad, Ungdomar och 
sexualitet, Sexuella risktaganden, Skolundervisning i sex- och samlevnad 
 
Keywords 
Oppinions about sexual education, Sexual education, Youth and sexuality, Sexual 
risks, Sexual education in school 
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INLEDNING 
 
 
Sexuellt överförbara sjukdomar är ett stort problem bland ungdomar och unga 
vuxna runt om i världen (Socialstyrelsen, 2005). I ett internationellt sammanhang 
befinner sig ungefär hälften av dem som är HIV-smittade i 15-24 årsåldern (Ross, 
Dick & Ferguson, 2006). HIV och aborter ökar samt att klamydia har utvecklats 
epidemiskt bland Sveriges unga befolkning (Socialstyrelsen, 2007:a). I Sverige 
har risken för att smittas med klamydia ökat stadigt de senaste 10 åren, och enligt 
Socialstyrelsen har risken aldrig varit större än nu med cirka 30 000 nyupptäckta 
fall varje år, där ungefär 85 procent av de som smittas är mellan 15 och 29 år 
(Socialstyrelsen, 2008). En av anledningarna till utvecklingen kan vara att den 
lägsta kondomanvändningen i Europa finns bland de svenska ungdomarna 
(Socialstyrelsen, 2008) vilket tyder på ett nytt förhållningssätt till sexualitetens 
hälsorisker (Socialstyrelsen, 2007:b). 
 
Ändå ses Sverige i många avseenden som ett föregångsland vad det gäller 
ungdomar och sexuell hälsa. Detta beror på att ungdomsmottagningar dit 
ungdomar kan vända sig vid frågor om sexuell hälsa har funnits i över 40 år och 
sexualundervisning har varit obligatorisk i skolan i över 50 år. Skolan är en 
central arena för undervisning i sex och samlevnad. I skolan nås i stort sett alla 
ungdomar, och undervisning i sexualkunskap har visat sig leda till en lägre grad 
av sexuella risktaganden hos ungdomar. (Socialstyrelsen, 2007:b). Däremot tar 
många elever avstånd från sex- och samlevnadsundervisningen i skolan på grund 
av att formen gör det pinsamt och att det känns konstlat (Årsrapport 
Barnombudsmannen, 2004). Beror detta på ett bristande kunskapsutbyte mellan 
vuxenvärlden och ungdomsvärlden? Sexualundervisningen i skolan har varit 
obligatorisk i över 50 år, men ger undervisningen de kunskaper som elever 
efterfrågar och önskar?  
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BAKGRUND 
 
 
Reproduktiv hälsa 
Ett stort problem bland ungdomar och unga vuxna är den kraftiga ökningen av 
sexuellt överförbara sjukdomar (Socialstyrelsen, 2005). 1994 i Kairo hölls en 
internationell konferens om befolkning och utveckling, då Sverige och ytterligare 
178 andra länder skrev under ett dokument som erkänner ungdomars rätt till bland 
annat upplysning och information om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa. 
(Olsson, 2004) 
 
Grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande är 
möjligheten till en trygg och säker sexualitet fri från fördomar, diskriminering, 
tvång och våld. Samhället måste värna om områden som sex- och 
samlevnadsundervisning, familjeplanering och mödrahälsovård för att förebygga 
hälsorisker förknippade med sexuellt beteende. Det handlar om att stärka 
individens identitet och självkänsla, men också om saklig sexualkunskap och 
ökad förmåga att hantera relationer till andra människor. (Statens folkhälsoinstitut 
2005:57) 
 
Huvudansvaret för folkhälsoarbetet med sexuell och reproduktiv hälsa i Sverige 
har Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Statens Folkhälsoinstitut och Skol-
verket. På regional nivå finns ansvaret hos kommunerna och landstingen. 
Folkhälsoarbetet för att främja sexuell hälsa bland ungdomar genomförs på olika 
nivåer i Sverige och i olika sammanhang genom primär, sekundär och tertiär 
prevention. Gemensamma principer som ska prägla arbetet är individuella 
rättigheter, personlig integritet och ansvarstagande, samt tillgänglighet till vård, 
behandling och stöd. Den primära preventionen genomförs främst av skolor och 
ungdomsmottagningar. (Ekstrand, 2008) 
 
 
Ungdomar – en riskgrupp 
Sett ur ett allmänt befolkningsperspektiv är ungdomar den mest centrala 
åldersgruppen vad det gäller att förebygga spridningen av HIV och AIDS (Ross 
et.al, 2006). De har gradvis ökat sitt risktagande i sexuella relationer 
(Socialstyrelsen, 2007:b). I ett internationellt sammanhang befinner sig ungefär 
hälften av dem som är HIV-smittade i åldern 15-24 år (Ross et. al, 2006). 
 
Trots att Sverige i många avseenden är ett föregångsland inom området unga och 
sexuell hälsa, så visar forskning att ungdomar och unga vuxna i Sverige, i ett 
historiskt perspektiv, ökat sitt risktagande i sexuella sammanhang. Detta kan 
bland annat innebära fler partner och oskyddat sex. HIV, klamydia och aborter 
ökar, vilket tyder på ett nytt förhållningssätt till sexualitetens hälsorisker inom 
målgruppen. (Socialstyrelsen, 2007:b) 
 
Den stora ökningen av anmälda fall av både HIV och övriga sexuellt överförbara 
sjukdomar, framförallt klamydia, bland unga i Sverige är oroväckande. Det finns 
en risk för att den inrikes smittspridningen av HIV kan öka hos ungdomar och 
unga vuxna. (Statens folkhälsoinstitut, 2005) 
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Människor runt om i världen blir oftast sexuellt aktiva i tonåren och då behövs 
tillgång till sexualupplysning, klinisk rådgivning och preventivmedel. 
Internationella och nationella undersökningar visar att ungdomar som varit 
delaktiga i utbildning, fått information och diskuterat angående frågor rörande 
sexualitet, relationer, könsidentitet med mera tar större ansvar vad det gäller att 
skydda sig, vara tolerantare mot andra och öppnare i relationen till sina föräldrar. 
(Olsson, 2004) 
 
Ungdomars kunskapssökande vad det gäller sex 
Både medvetet och omedvetet utvecklas föreställningar och kunskaper om 
sexualitet. Därför är det svårt att besvara frågan om varifrån ungdomar får sin 
kunskap om sexualitet. I undersökningar är det i huvudsak ungdomarna själva 
som får berätta om varifrån de anser sig ha fått kunskap om sexualitet. Det 
innebär att mer omedveten kunskapsinhämtning, till exempel exponering av 
sexuella budskap kanske inte redovisas. De kunskapskällor som undersöks är de 
som ungdomarna medvetet uppfattar som de centrala. (Statens folkhälsoinstitutet, 
2000) 
 
I en enkätundersökning som utfördes på uppdrag av LAFA1 om varifrån 
ungdomar mellan 16 och 25 år i huvudsak fått information om sexualitet, 
preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar uppgav 67 % av 
respondenterna att de huvudsakligen fått informationen i skolan. 33 % av 
respondenterna ansåg att skolan var den instans som gett dem bäst kunskap inom 
detta område. I båda dessa avseenden placerade ungdomarna därmed skolan på 
första plats som informationskälla. Vidare angav ungdomarna att tidningar, radio, 
TV och filmer kom på andra plats som informations- och kunskapsförmedlare. 
(Årsrapport Barnombudsmannen, 2004; Statens folkhälsoinstitut 2000). Även 
enligt Olsson (2004) hämtar ungdomar kunskaper om sex från flera olika håll och 
inte bara från skolan. 
 
I Barnombudsmannens undersökning (2004) uppgav ungdomar i åldern 14 – 18 
att de hämtar sin kunskap om sex och kärlek via kompisar följt av 
ungdomsmottagningen, Internet, skolsköterskan, mamma och syskon. Andra 
källor där ungdomar hämtar information från är TV, tidningar och radio 
(Årsrapport Barnombudsmannen, 2004). En amerikansk studie ”Always Use 
Protection”: Communication Boys Receive About Sex From Perents, Peers, and 
the Media visar i likhet med Barnombudsmannens undersökning (2004) att pojkar 
i huvudsak inhämtar kunskap om sex ifrån sina kompisar och media (Epstein & 
Ward, 2007). 
 
Ungdomar efterlyser arenor där de tillsammans med vuxna kan samtala om 
intryck och erfarenheter av sex (Olsson, 2004). Både pojkar och flickor i åldern 
14 – 18 uppgav i Barnombudsmannens undersökning (2004) att de skulle vilja 
veta mer om kommunikationen mellan pojkar och flickor, hur känsliga situationer 
hanteras och ha mer samtal om relationer och kärlek i sexualundervisningen i 
skolan (Årsrapport Barnombudsmannen, 2004).  
 

                                            
1  LAFA – Landstinget förebygger aids, Stockholm 
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Skolan som arena 
Skolan är en central arena för undervisning i sex och samlevnad. I skolan nås i 
stort sett alla ungdomar, och sexualundervisning har visat sig leda till en lägre 
grad av sexuellt risktagande hos dem. Detta motiverar en närmre studie av skolan 
som arena för sexualundervisningen (Socialstyrelsen, 2007:b). 
 
Alla barn i Sverige mellan 7 och 16 år har obligatorisk skolplikt då grundskolan är 
en obligatorisk skolform (Skollagen 1985:1100). Det är skollagen (Skollagen 
1985:1100) och läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1994) som styr grund-
skolans verksamhet. Läroplanen kompletteras av kursplaner (Skolverket, 2000) 
som anger målen för utbildningen i enskilda ämnen samt undervisningstiden för 
ämnen. Varje kommun är dessutom skyldig att ha en kommunal skolplan där det 
ska framgå vilka åtgärder kommunen vidtar för att uppnå de rikstäckande målen. 
Varje enskild skola ska sedan ha lokala arbetsplaner med mål hur verksamheten 
ska utformas och organiseras. Det åligger rektorn att en lokal arbetsplan upprättas 
och att skolans resultat följs upp och utvärderas utifrån de nationella målen. 
Rektorn ansvarar även för att målen i den kommunala och lokal skolplanen 
uppnås. (Skollagen 1985:1100) 
 
Ett nationellt tillsynsansvar för att upprätthålla eller uppnå en likvärdig kvalitet på 
Sveriges skolor har Skolverket. Detta för att kunna ge regeringen och riksdagen 
en samlad bild över den svenska skolan. (Statens folkhälsoinstitut 1997:39) 
 
Skolan hamnar i fokus vad det gäller många viktiga samhällsfrågor, en av 
frågorna handlar om barns och ungdomars hälsa. I skolan möts dagligen individer 
med sina likheter och olikheter, vilket skapar en möjlighet för utveckling. De 
flesta elever är under sin skoltid i ett skede i livet då de formas och utvecklas för 
att möta framtiden och med allt vad det innebär. (Statens folkhälsoinstitut 
1997:39) 
 
Innebörden i begrepp som sexualitet, kärlek, identitet och jämställdhet varierar 
över tid, men behovet av att få reflektera över dessa är tidlöst. Idag finns det 
många anspelningar på sexualitet på grund av informationsutbudet som finns 
genom TV, tidningar Internet, filmer med flera. Skolan har därför en viktig 
uppgift i att vara en plats för reflektion och samtal för eleverna så att de kan få 
redskap till egna ställningstaganden. (Skolverket 2000:180) 
 
 
Historisk sexualmoral 
Sexualitet i Sverige, utifrån ett historiskt perspektiv, genomsyrades på 1700-talet 
av att sex och fortplantning var ett sakrament från Gud, för att skapa människor 
till dennes avbild. Sex och fortplantning ansågs därför vara något positivt. 
(Centerwall, 2005). 1800-talets budskap var att behärska sin sexualitet 
(Centerwall & Skolverket, 2000). Då uppfattades den största sexuella risken att 
bli gravid. Det fanns lagar och regler för utomäktenskaplig sexualitet. Dessa 
förbjöd sexuella beteenden som inte var inriktade på fortplantning som 
exempelvis homosexualitet och otrohet. Onani ansågs som orsak till sjukdom och 
ohälsa eftersom det inte inriktades mot reproduktion. (Centerwall, 2005). Genom 
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att reglera och förhemliga sexualiteten skapades en ny sexualsyn. Människor 
började bevaka sig själv och andra. (Centerwall & Skolverket, 2000) 
 
Homosexualitet 
År 1869 skapades ordet homosexualitet som ett begrepp. Innebörden i ordet 
homosexuell kom att innebära en människa med vissa egenskaper, egenskaper 
som inte var accepterade av samhället. Historiskt så finns det inte mycket 
dokumenterat om homosexualitet och kvinnor, utan homosexualiteten var mest 
förknippat med män. (Centerwall & Skolverket, 2000). Detta kan med stor 
sannolikhet bero på att det var ett manligt samhälle som förekom under den tiden 
och kvinnorna då kom i skym undan. Detta hänger i viss utsträckning kvar i 
dagens samhälle men allt oftare förknippas homosexualitet med både män och 
kvinnor. (RFSU:a, 2008) 
 
Under medeltiden var homosexuella handlingar belagt med dödstraff. Däremot 
var inte inställningarna entydiga till homosexualitet. Den katolska kyrkan hade en 
mer tillåtande inställning till homosexualitet. På grund av dödsstraff var det under 
den här tiden svårt att dokumentera förekomsten av ett öppet homosexuellt liv. 
Under 1700- och 1800-talen skedde en humanisering av lagstiftningen för 
homosexuella, då dödstraffen togs bort i många länder. (Centerwall & Skolverket, 
2000) 
 
Problematiseringen av homosexuella kvarstod under 1800-talet. Homosexuella 
sjukdomsförklarades och det ledde i sin tur till att homosexuella kunde bli objekt 
för diagnoser och behandlingar. Under samma århundrade kom homosexualiteten 
att beskrivas som en identitet. Detta gjorde att homosexuella blev måltavla för 
angrepp och förföljelser. I mitten av 1800-talet gjorde samhället ett ingripande 
mot homosexualitet då samhället slöt sig kring äktenskapet som det enda rätta 
platsen för sexuella handlingar. Detta påverkade hela samhället, oavsett läggning 
eftersom nära vänskapen mellan personer av samma kön kunde leda till 
misstänksamhet och rädsla. (Centerwall & Skolverket, 2000) 
 
I Sverige avkriminaliserades homosexualitet år 1944. Däremot betydde inte 
avkriminaliseringen att homosexualitet blev accepterat i samhället. 1950-talet 
präglades av kampanjer mot homosexualitet (RFSU:a, 2008) och homosexualitet 
jämställdes inte heller med heterosexualitet, då lägsta åldern för heterosexuellt 
umgänge var 15 år för kvinnor och 18 år för män och för homosexualitet var 
gränserna 18 år för kvinnor och 21 år för män. År 1978 avskaffades denna lag för 
homosexuella och år 1979 ströks också uttryck för homosexualitet som 
exempelvis ”mentala rubbningar” ur Socialstyrelsens sjukdomsregister. 
(Centerwall & Skolverket, 2000). Från 1995 finns en partnerskapslag som innebär 
att homosexuella kan registrera sitt förhållande och få samma juridiska rättigheter 
som heterosexuella (RFSU:a, 2008). 
 
Abort 
Historiskt har de flesta samhällen på olika sätt försökt begränsa antalet barn. 
Orsakerna till detta kan ha berott på brist på föda och att barnen varit ett hinder 
för rörlighet och välstånd. Det har funnits många metoder för att framkalla en 
abort exempelvis genom våldsamma rörelser, provocera fram abort genom 
skrämselrop och skrik, inta vissa örter eller med hjälp av kirurgiska instrument. 
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Vissa av de här metoderna var farliga och kunde leda till att kvinnan dog. Under 
inflytande av katolska kyrkan skärptes synen på abort. Det fanns en negativ 
inställning till sexualitet, vilket hade ett samband med en förbjuden inställning till 
abort. (Centerwall & Skolverket, 2000) 
 
I Sverige och andra kulturer var det inte ovanligt med barnmord. Barnamorden 
var vanligast under 1600- och 1700-talet och då var det framförallt de ogifta 
kvinnorna som tillgrep denna metod för att undgå skam. År 1734 skärptes lagen 
och barnamord blev straffat med döden. År 1779 kom barnamordsplakatet som 
gav den ogifta kvinnan rätt att förlösa barn anonymt. De fattiga kvinnorna som 
inte hade råd att dölja sin graviditet eller lämna bort barnet blev utstötta ur 
samhället. Följden blev att många kvinnor under 1800-talet begick självmord. 
(Centerwall & Skolverket, 2000) 
 
År 1910 kom en lag som förbjöd information och spridandet av kondom. Denna 
lag avskaffades 1938 och samma år kom en lag som tillät abort, efter prövning av 
Medicinalstyrelsen som grundade sina beslut på medicinska skäl. 1947 tilläts 
kvinnor att göra abort på grund av socialmedicinska skäl. Under den här tiden 
byggdes mödravården ut, och kvinnor kunde få preventivmedelsrådgivning, dock 
var pessar det enda preventivmedlet som fanns att tillgå för kvinnor. 1946 blev 
apoteken skyldiga att sälja preventivmedel. 1955 fick kondomer säljas i automater 
och 1964 introduceras p-piller som preventivmedel och några år senare också 
spiralen. År 1974 beslutade riksdagen om den nuvarande abortlagen och år 1975 
trädde den i kraft. Lagen säger att kvinnan själv har rätt att besluta om aborten, 
vilket kombinerades med en satsning på abortförebyggande arbete så som 
preventivmedelsrådgivning och sexualupplysning. (Centerwall & Skolverket, 
2000) 
 
1995 låg antalet tonårsaborter på 17 aborter per 1000 kvinnor mellan 15 och 19 
år. 2002 hade antalet aborter ökat med över 50 % till 25 aborter per 1000 kvinnor 
i samma åldersgrupp. Antalet tonårsaborter är fortfarande högt men den snabba 
ökningen har avstannat och 2006 låg den på 25.4 per 1000 för åldersgruppen 15 
till 19. (Ekstrand, 2008) 
 
 
Sexualundervisningens historia 
Sverige har haft obligatorisk sexualundervisning i grundskolan i över 50 år 
(Myndigheten för skolutveckling, 2005). Den är en av de tidigast införda i världen 
och används ofta som exempel i internationella sammanhang. Sverige har även en 
cirka 40 år lång historia av ungdomsmottagningar som är av stor betydelse för 
unga i fråga om hjälp och råd angående deras sexuella hälsa. (Socialstyrelsen, 
2007:b) 
 
Argumenten, förutsättningarna och prioriteten för kunskapsområdet sexualitet och 
samlevnad har skiftat under 1900-talet. Under 1920-talet skedde en förändring då 
sexualitet för njutnings skull blev mer utbredd än tidigare. Från en syn där 
sexualitet och reproduktion var sammansvetsande till att det nu blev mer tillåtet 
att koppla samman sexualitet och njutning. Detta gav i sin tur problem som ansågs 
ha samband med sexualitet och samlevnadsfrågor som exempelvis 
könssjukdomar. För att hindra spridningen av könssjukdomar blev sexual-
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undervisningen i skolan ett krav, och 1925 kom en handbok i hygien och 
sexualfrågor. Samhället var dock inte redo för att sexualundervisningen skulle bli 
ett obligatoriskt inslag i skolan. Tanken med att kunskap om preventivmedel och 
sexualitet skulle förmedlas till de unga med största försiktighet dominerade 
fortfarande. (Skolverket 2000:180) 
 
Elise Ottesen Jensen, kallad Ottar, skapar 1933 tillsammans med några läkare och 
fackföreningsrepresentanter från Stockholm RFSU2, ett riksförbund för sexuell 
upplysning i Sverige (RFSU:b, 2008). De arbetade bland annat med att införa 
sexualundervisningen i skolan. 1942 införs sexualundervisningen som frivilligt 
inslag i folkskolan och 1945 sker den första handledningen av sexual-
undervisningen (SOU 1974:59). Handledningen resulterade i att kravet för 
avhållsamhet hos unga stod fast men också i en omfattande och kvalificerad 
kursplan för sexualundervisningen. 1949 kom en handledning för högre skolor 
(Kungliga skolöverstyrelsen, 1949) som anslöt sig till folkskolans handledning 
(Centerwall & Skolverket, 2000). 
 
1955 blir sexualundervisningen obligatorisk i alla skolor (Centerwall & 
Skolverket, 2000). År 1956 hölls en ny handledning som även den anslöt sig till 
den tidigare handledningen från 1945 (Kungliga skolöverstyrelsen, 1956). Ett 
framsteg i handledningen ansågs vara att den ville ge fakta om pubertet och 
kroppsutveckling samt ge en etisk grund. Handledningen rekommenderade även 
att pojkar och flickor borde få gemensam undervisning i sexualkunskap samt att 
sexualupplysning bör börjas ges under förskoleåret. (SOU 1974:59). Statliga 
dokument om sexualundervisningen från 1940- och 1950-talen överskuggades 
dock av att synen på sexualitet måste begränsas och tyglas (Skolverket 2000:180).  
 
1950-talet innebar ett relativt lugn i sexualfrågan, vilket ändrade sig på 1960-talet 
(Skolverket 2000:180). 1964 tillsattes en utredning: Utredning rörande sexual- 
och samlevnadsfrågor i undervisnings- och upplysningsarbete (SOU 1974:59). 
Utredningen tog 10 år och är den största sexualvaneundersökningen som någonsin 
har gjorts i Sverige samt den första i världen som byggde på ett representativt 
urval av en hel befolkning (Centerwall & Skolverket, 2000). Undersökning gav en 
ny syn på både människan och sexualiteten. Det innebar en ökad acceptans för 
föräktenskapliga sexuella förbindelser och homosexualitet. Ett nytt begrepp, 
samlevnad, infördes vilket kan ses som en önskan att nå en samsyn och harmoni 
inom området. (Skolverket 2000:180). En ny handledning rörande sexual-
undervisningen i skolan genomförds 1977, där utredningen från 1964 låg som 
grund. Handledningen tog ställning för att skolan skulle vara neutral i frågan om 
föräktenskapliga sexuella relationer. Denna värdeneutralitet avslutade en kamp 
kring människans kropp och moral som pågått under mer än ett århundrade. 
(Centerwall & Skolverket, 2000) 
 
Samma år, 1977, gav Socialöverstyrelsen mycket detaljerade och omfattande 
anvisningar för sex- och samlevnadsundervisningen, riktad till alla skolåldrar. 
Målen gällde kunskaper i fysiologi, anatomi, psykologi, etik och sociala 
sammanhang. Sexualiteten skulle ses som en källa till glädje och lycka i 

                                            
2 RFSU – Riksförbundet för Sexuell Upplysning 
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gemenskap med en annan människa, den ansågs vara en integrerad del i 
människans liv. (Skolverket 2000:180) 
 
 
Direktiv till skolan idag angående 
sexualundervisningen – läroplanen och kursplaner 
I 1994 års läroplan (Lpo 94) står det att skolan ska vara ett stöd för familjer i 
ansvaret för barns fostran och utveckling. Det handlar om ”en fråga om att 
överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från 
en generation till nästa” (Utbildningsdepartementet 1994, s. 5). Skolan ska 
ansvara för att varje elev tillägnar sig och utvecklar kunskaper som är nödvändiga 
för varje individ och samhällsmedlem. Skolan har också i uppdrag att 
uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor. (Utbildningsdepartementet 1994) 
 
Ett mål som elever ska ha uppnått i grundskolan är att de ”har grundläggande 
kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna 
livsstilens betydelse för hälsa och miljön” (Utbildningsdepartementet 1994, s. 10). 
Rektorn har ett särskilt ansvar för att ämnesövergripande kunskapsområden 
samordnas i undervisningen i olika ämnen. Sex och samlevnad, miljö, 
jämställdhet, trafik, riskerna med tobak, alkohol och andra droger är exempel på 
sådana kunskapsområden. (Utbildningsdepartementet 1994) 
 
Elever ska stegvis delges ett större inflytande över det inre arbetet i skolan och sin 
utbildning. Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att ta eget ansvar 
genom att den bedrivs med demokratiska arbetssätt. Därmed förbereds elever att 
för att aktivt delta i samhället. Verksamheten ska karakteriseras av omsorg om 
den enskildes utveckling och välbefinnande samt ”främja förståelse för andra 
människor och förmåga till inlevelse” (Utbildningsdepartementet 1994, s. 3). 
(Utbildningsdepartementet 1994) 
 
I kursplaner finns text som är kopplat till sexualundervisningen. Den allmänna 
uppfattningen är att det endast i biologi finns skrivet om undervisning som rör 
sex- och samlevnad. Det står i kursplanen för biologi att ämnet behandlar frågor 
om ansvar i förhållande till kärlek, sexualitet, relationer och samlevnad. Ett 
naturligt inslag i undervisningen är perspektiv som kön, könsidentitet och sexuell 
läggning. Eleven ska ha kunskap om vad befruktning innebär, ha kunskap om 
sexuallivets biologi, preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar. 
Eleverna ska kunna föra diskussioner om sexualitet, relationer och samlevnad. 
(Skolverket, 2006) 
 
Det förekommer även delar som rör sexualundervisningen i andra kursplaner som 
i historia, religionskunskap, samhällskunskap, idrott och hälsa, bild, hem- och 
konsumentkunskap samt svenska. Det står till exempel i kursplanen för historia att 
ämnet belyser hur förutsättningarna för individer, grupper och samhällen, sett 
utifrån olika perspektiv till exempel klass, etnisk tillhörighet, kön, sexuell 
läggning, könsidentitet med flera har varierat genom tiderna. (Skolverket, 2006) 
 
I religionskunskap står det även där att ämnet ska bidra till att eleven utvecklar en 
förmåga att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning samt att 
utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt. Människans frågor inför livet och 
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tillvaron oavsett om de uttrycks religiöst eller inte är utgångspunkt för ämnet. 
Ämnet ska belysa samlevnad och jämställdhet utifrån ett religions- och 
livsåskådningsperspektiv och konsekvenser av ställningstaganden i frågor som 
exempelvis berör identitet, kön, könsidentitet och sexuell läggning. (Skolverket, 
2006) 
 
 
Sexualundervisningen i skolan 
I sexualundervisningen berörs känsliga frågor som exempelvis den egna kroppen 
och relationer till omvärlden. Detta kan ledas tillbaka till frågor som till exempel, 
vem är jag? Duger jag? Vad tycker andra om mig? Sex- och samlevnadsfrågor 
handlar ytterst om identitet och självkänsla. (Centerwall & Skolverket, 2000) 
 
Sexualundervisningen har stor varians mellan skolor men även inom skolor. 
Eleverna har därför olika möjlighet att inhämta kunskap och få insikt i sexualitet 
och samlevnad. Förekomsten av tydlig styrning och en medveten diskussion 
mellan lärare, elever och andra intressenter om sexualitet, samlevnad och 
jämställdhet är två viktiga orsaker till om och hur sex- och samlevnads-
undervisningen bedrivs. En brist är att skolor nästan aldrig har nedskrivna mål för 
vad som ska gälla för sexualundervisningen på skolan. (Skolverket 2000:180). 
 
Olika kulturer 
Sverige är ett mångkulturellt samhälle (Centerwall & Skolverket, 2000). 1999 var 
11 % av Sveriges befolkning födda i ett annat land och 2015 kommer 27 % av 
Sveriges befolkning, mellan 18 och 64 år att ha utländsk bakgrund (Statens 
folkhälsoinstitut, 2006:18). 2006 hade människor från 199 olika länder i världen 
invandrat till Sverige (Immigrantinstitutet, 2008). 
 
Sexualitet är i de allra flesta kulturer, så även i Sverige, ett laddat och privat ämne 
(Statens folkhälsoinstitut, 2000). Margareta Forsberg säger i Rooth (2005) att det 
är tre avgörande faktorer som påverkar ungas valmöjligheter och rörelsefrihet, 
dessa är etnicitet, kön och ålder.  
 
Ungdomssexualitet är mer accepterat i de nordiska länderna jämfört med många 
andra länder. För majoriteten av de ungdomar och familjer som av olika 
anledningar immigrerar till Sverige innebär det att de möter en mer liberal 
sexualsyn än vad de är vana vid. Ungdomar från invandrade familjer kan växla 
mellan olika förhållningssätt beroende på om de umgås med kompisar eller familj 
och släkt. (Statens folkhälsoinstitut, 2000). 
 
Vissa lärare ser elever med utländsk bakgrund som en tillgång i klassen när de 
undervisar i sexualkunskap, eftersom det gör det enkelt att föra in diskussioner på 
sexualsyn i andra länder. Andra lärare blir osäkra på grund av reaktionerna som 
undervisningen kan skapa hos dessa elevers föräldrar. (Skolverket 2000:180) 
 
Homo- bi- och transperspektivet (HBT) 
RFSL3 har gjort en granskning av biologiböcker som skolor använder sig av i sex- 
och samlevnadsundervisningen. Det framkom att samtliga läroböcker hade fokus 
                                            
3 RFSL – Riksförbundet för sexuellt likaberättigande 
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på heteronormativitet4. Homosexualitet hittades oftast under avsnitt som sexuella 
avvikelser. Bisexualitet, transsexualitet och könsidentitet skildrades på ett negativt 
sätt, om den skildrades överhuvudtaget. (Olsson, 2004). 
 
Historiskt är skolan dålig på att tala om bi- och homosexualitet samt att vända sig 
till HBT-elever. HBT är ett samlingsbegrepp för homo-, bi- och transpersoner. 
Lärarhandledningen i sexualundervisningen från 1956 beordrade skolan att varna 
eleverna för homosexuella män. Däremot i lärarhandledningen år 1977 står det att 
skolan bör medverka till att diskrimineringen av homosexuella ska minska, men 
det var lite före sin tid och skedde inte i någon större utsträckning. (Olsson & 
Centerwall, 2005). I Skolverkets kvalitetsgranskning 1999 visade det sig att det 
bara var ungefär hälften av alla skolor som tog upp homosexualitet (Skolverket 
2000:180). 
 
Det är ofta populärt att dela upp eleverna i kill- och tjejgrupper, där det 
exempelvis diskuteras vad det är som eleverna attraheras av hos det motsatta 
könet. Finns det HBT-elever i grupperna kan de känna sig utpekade och utanför. 
(Knöfel Magnusson, 2005). Ett sätt att integrera HBT-frågorna i undervisningen 
är att formulera tydliga mål för dessa frågor och att ge skolans personal utbildning 
i HBT-frågor (Olsson & Centerwall, 2005). 
 
 
Lärare och sexualundervisningen 
Enligt en granskning som RFSU har gjort är det endast 6 procent av samtliga 
lärarstudenter som har läst en kurs i sex- och samlevnadskunskap. Hälften av 
Sveriges lärarutbildningar saknar helt kurser för de studerande inom ämnet, och 
på de lärosäten som erbjuder sex- och samlevnadskurser förekommer dessa i de 
flesta fall enbart som ett valbart alternativ. (Olsson, 2004). Kompetensutveckling 
inom området sexualitet och samlevnad förkommer i låg omfattning på skolor. 
Det är inte enbart på grund av bristen på utbud och tillgång, utan handlar mer om 
att skolan inte har ekonomiska resurser eller att det finns andra uppgifter som tar 
för mycket tid och kraft i anspråk. (Skolverket 2000:180). 
 
Läraren ska ses som vägledare i sexualundervisningen. Samtalet är den 
undervisningsform som anses bäst för att behandla detta moment där läraren ska 
vara den som vägleder diskussionerna. Det är läraren som ska skapa struktur och 
trygghet samt stå för vissa moraliska värderingar. Detta hindrar inte att läraren i 
vissa sammanhang ska kunna vara personlig och prata om till exempel en 
tonårsupplevelse. Observera att det finns en gräns mellan att vara personlig och 
privat, vilken läraren bör vara klar över var denna gräns går för att ge 
diskussionen trygghet. (Centerwall & Skolverket, 2000). En studie gjord på 
japanska ungdomar visade att om elever uppfattade att läraren gav ett skamligt 
intryck i diskussioner om sex, fick eleverna en syn på sex som något att skämmas 
över och någonting som var fult (Nonoyama, Tsurugi, Shirai, Ishikawa & 
Horiguchi, 2003). 
 
Många lärare är ovana med samtalsformen som metod i undervisningen. Vilket 
gör att sex- och samlevnadsundervisningen i många fall utgår från de vuxnas 

                                            
4 Heteronormativitet – antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt. 
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föreställningar i stället för elevernas erfarenheter och behov. (Olsson, 2004). 
Undervisningen om sexualitet och samlevnad blir oftast mer informativ än 
utforskande (Skolverket 2000:180). 
 
I en enda klass kan det finnas stora skillnader mellan elever i utveckling och 
mognad. Det svåra för läraren är att lägga sig på en nivå så att alla individer i 
klassen känner sig sedda. I undervisningen och diskussionerna ska alla elever 
känna igen sig. En del lärare kan känna sig osäkra och oroliga att undervisa i detta 
känsliga moment. Andra lärare tycker att sexualundervisningen är ett av de mest 
tacksamma områden att undervisa i på grund av laddningen som blir i samtalen 
och ungdomarnas glädje när de får diskutera något som de tycker verkligen berör 
dem. (Centerwall & Skolverket, 2000).  
 
 
Elevinflytande 
Det är viktigt att elever får vara med att utforma sexualundervisningen i skolan. 
Däremot kan elevperspektivet, medvetet eller omedvetet, misstolkas av otrygga 
lärare. Lärarna kan göra det enkelt för sig genom att överlåta sexual-
undervisningen, helt eller delvis, på eleverna själva. Eller så lägger de ut det på 
entreprenad till utomstående, utan att själva agera som handledare. (Olsson, 
2004). 
 
Elevers engagemang ökar om de får möjlighet att vara med och påverka sin 
arbetssituation. (Ekholm, 1976). Ju tidigare elever får möjligheten att träna att ta 
ansvar desto bättre hänger de med. Mer ansvar ger elever större ambitioner och 
mer framgång. (McPartland, Mc Dill, Lacey, Harries, & Novey, 1970). Om elever 
inte har något djupare intresse för innehållet i skolans uppgifter kommer deras 
prestationer inte att inriktas på kunskap, utan på resultat som läraren godkänner 
(Bergqvist, 1990; Nilsson, 2005). Elever efterlyser mer inflytande och kopplingar 
till deras egna verkligheter. Lärarens ambitioner och elevernas verklighet skiljer 
sig åt. Elever uppfattar det som om skolan inte kan eller vill ge dem mer 
inflytande och verklighetsförankring. (Härnsten & Hernández, 1993). 
 
Elever anser att det ska vara en trygg och generös atmosfär när det pratas om sex 
och kärlek. Många elever tar avstånd från sex- och samlevnadsundervisningen i 
skolan på grund av att formen gör det pinsamt och det känns konstlat. (Årsrapport 
Barnombudsmannen, 2004). Detta stämmer överrens med vad japanska ungdomar 
anser om sexualundervisningen i skolan. De uppfattar undervisningen som 
negativ eftersom den känns oanvändbar och pinsam. Däremot uppfattade en del 
av eleverna att undervisningen var användbar, då de kunde fråga läraren om 
viktiga saker som de inte kände sig bekväma att prata med sina föräldrar om. 
Dessa elever tyckte att undervisningen var viktig och borde få mer tid. 
(Nonoyama, et. al., 2003). Elever som har haft en bra och varierad sex- och 
samlevnadsundervisning vill har mer undervisning inom ämnet och har lätt för att 
uttrycka vad de vill veta. Elever som däremot har upplevt en sämre undervisning 
tycker att det räcker. Deras förväntningar på de vuxna i skolan är låga och de 
anser att lärarna inte kan bidra med något inom detta ämne. (Skolverket 
2000:180). 
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PROBLEMOMRÅDE OCH SYFTE 
 
 
Problemformulering 
Sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter ökar bland ungdomar 
och unga vuxna, vilket påverkar deras reproduktiva hälsa. Undervisnings-
situationer rörande sexualfrågor har visat sig kunna minska ungas sexuella 
risktagande och skolan anses som en lämplig arena för att nå unga och påverka 
dem. Sexualundervisningen i skolan har varit obligatorisk i Sverige i över 50 år 
och ändå har denna utveckling kring ungas reproduktiva hälsa skett. 
Undersökningar har visat att om undervisningssituationen av sexualfrågor blir 
pinsam eller känns konstlad tar elever avstånd från sexualundervisningen och 
påverkansmöjligheten från skolan blir begränsad. Därför är det av vikt att 
undersöka hur elever uppfattar sexualundervisningen i skolan för att en påverkan 
ska kunna ske och en förbättring av ungas reproduktiva hälsa. 
 
 
Syfte 
Undersöka vad elever i år 9, på en skola i Södermanlands län,  
har för uppfattningar av sexualundervisningen som de har haft i skolan. 
 
 
Frågeställningar 

• Hur uppfattar eleverna lärarens undervisningsmetod 
 i sexualundervisningen? 

• Hur uppfattar eleverna sina påverkansmöjligheter i sexualundervisningen?  
• Hur uppfattar eleverna sexualundervisningen i skolan? 
• Finns det skillnader vad det gäller hur pojkar och flickor upplever 

sexualundervisningen i skolan? 
• I vilka ämnen har eleverna sexualundervisning? 
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METOD 
 
 
Datainsamlingsmetod 
Enkät var den datainsamlingsmetod som användes på grund av att enkäter är en 
frågemetod som passade till det valda undersökningsområdet samt når ut till 
många på ett inte allt för tidskrävande sätt (Andersson, 1992). Undersökningar 
som berör ”känsliga” frågor som exempelvis sexualitet och liknande är enkät en 
bra undersökningsmetod. Detta på grund av att det kan vara enklare för 
respondenten att svara skriftligt, då denne slipper uttala sig muntligt till en 
främmande person. (Ejlertsson, 1996) 
 
Enkät som metod är lämpad att använda vid insamling av data i form av 
faktakaraktär och enklare attitydfrågor (Andersson, 1992). En fördel med att 
använda enkäter är att alla deltagare får samma frågor och att svarsalternativen 
presenteras på samma sätt, så kallad standardisering (Kylén, 2004; Trost, 2007). I 
och med att enkät används som undersökningsmetod elimineras intervjueffekten, 
att respondenten påverkas av undersökarens sätt att ställa frågor (Ejlertsson, 
1996). 
 
Det som kan ses som nackdelar med enkät som undersökningsmetod är att det inte 
finns någon möjlighet till att ställa följdfrågor om respondentens svar är något 
otydligt och behöver utvecklas. Undersökningar där enkät är undersökningsmetod 
blir oftast inte lika djupgående som en intervju kan bli. (Ejlertsson, 1996) 
 
En annan nackdel med att genomföra undersökningen med enkät är at vissa 
respondenter kan ha svårt att uttryck sig i skrift eller att läsa, vilket kan leda till 
bortfall eller missuppfattningar vid besvarandet av enkäten (Ejlertsson, 1996).  
 
 
Undersökningsgrupp och urval 
Undersökningen genomfördes med 133 elever i år 9, på en skola i Södermanlands 
län. Det blev ett externt bortfall (Ejlertsson, 1996) på ca 14 %, då dessa inte var 
närvarande vid undersökningstillfället. Sammanlagt blev det då 114 elever som 
deltog i undersökningen, 64 flickor, 47 pojkar samt 3 som inte uppgav något kön. 
Alla som deltog var 15 - 16 år. 
 
Undersökningsgruppen valdes på grund av att de flesta elever har, när de går 
vårterminen i år 9, haft sexualundervisning i skolan. Alla eleverna var över 15 år 
vilket innebar att tillstånd från vårdnadshavare inte behövdes. 
 
Skolan som undersökningen valdes att genomföras på utsågs på grund av 
bekvämlighetsurval (Trost, 2007), då kontakter med skolan redan fanns. Vilka 
kontakter som fanns på skolan väljs att inte presenteras då eventuellt uppgifter om 
vilken skola som det rör sig om kan framkomma. 
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Genomförande 
Innan enkäten delades ut togs kontakt med rektor på den berörda skolan. Ett e-
mail skickades ut med information om undersökningen till rektor (bilaga 1). 
Personig kontakt togs sedan med rektorn för närmare bestämmelser för hur 
undersökningen skulle genomföras. Undersökningsenkäten samt ett brev till 
klasslärarna för år 9 på skolan skickades till rektor via e-mail. I brevet till 
klasslärarna fanns information om undersökningen som de skulle läsa upp för 
eleverna innan eleverna eventuellt genomförde undersökningen (bilaga 2). 
Följebrevet var till för att ge information samt att motivera till deltagande i 
undersökningen (Kylén, 2004). 
 
Enkäten delades ut av klasslärarna för år 9 till eleverna som var villiga att delta i 
undersökningen, under klassråds tid som de har varje vecka samt togs in vid 
samma tillfälle. Alla respondenter fick enkäten samma dag och under samma 
lektion. Vid insamlingstillfället stoppades enkäterna i kuvert och klassläraren 
skrev på hur många elever som var frånvarande vid detta tillfälle i förhållande till 
hela klassen. Enkäterna gavs sedan i kuvert till rektor var på de sedan hämtades 
för sammanställning. 
 
 
Enkätens utformning 
Enkäten utformades med hänsyn till uppsatsens syfte och frågeställningar för att 
besvara det som skulle undersökas (Cohen, Manion, & Morrison, 2000). Enkäten 
bestod av 10 frågor utöver en fråga om kön i början av enkäten (bilaga 3). 
Frågorna i enkäten undersökte om respondenterna haft någon form av 
sexualundervisning i skolan, i vilka ämnen undervisningen förekom, vad 
undervisningen handlade om, vad respondenterna önskat att den behandlat, 
respondenternas påverkansmöjligheter, lärarens undervisningsmetod, temadagar 
och helhetsuppfattningen av sexualundervisningen. Frågorna var oftast direkt 
kopplade till frågeställningarna i uppsatsen och handlade om just det som skulle 
undersökas, strukturering (Trost, 2007). 
 
Enkäten var kort eftersom långa enkäter ibland kan utgöra motstånd, vilket sänker 
svarsfrekvensen (Kylén, 2004). I början av enkäten fanns ett litet följebrev som 
eleverna skulle läsa igenom innan de svarade på enkäten. Där togs information 
upp om vad undersökningen handlade om och att just deras svar var viktiga. 
Vidare informerades det om att det var frivilligt att delta och att svaren inte 
kommer att kunna kopplas till skola eller enskild individ samt var uppsatsen 
kommer att publiceras. Detta var som en försäkring att eleverna fick information 
om undersökningen, samt öka motivation till deltagande (Kylén, 2004).  
 
Genom att ge enkäten en disposition och låg grad av öppna frågor blev det lättare 
och svara samt att bearbeta enkäten. Enkäten bestod av frågor som hade skalor 
med ord på varje skalsteg. Genom att göra på det sättet, istället för att endast sätta 
ut ord på slutstegen, minskar respondenternas frihet. Skalstegen i frågorna 
varierar mellan udda och jämna skalsteg. Med mindre andel skalsteg desto mindre 
blir slumpfelet. Vid jämt antal skalsteg tvingas respondenten att väga över åt 
något håll, detta förekom till viss mån i enkäten. Bedömningsfrågor med skalor 
blir enbart inriktade på värderingar. (Kylén, 2004). Sakfrågor vilka behandlar 
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faktiska förhållanden och attityd- eller åsiktsfrågor som visade på respondentens 
attityd förekom också i enkäten (Trost, 2007).  
 
Frågorna numrerades i löpande följd för att göra det lättare för respondenten att se 
vilka som var huvudfrågor. Konsekvent i enkäten förekommer även stor D i du, 
avståndet mellan raderna och svarsalternativens riktning. (Trost, 2007). Boxar för 
kryssalternativ användes istället för att respondenten skulle få sifferalternativen av 
den anledningen att siffrorna kan ge respondenten en uppfattning av gradering.  
 
 
Validitet och reliabilitet 
Det som i den här uppsatsen avses med validitet är frågans förmåga att mäta det 
den avser att mäta (Ejlertsson, 1996). Validiteten är beroende av att relevant data 
inhämtas och inte data som är onödig och skymmer sikten. Frågorna ska fråga 
efter det som frågeställningarna ska svara på samt att de som svarar ska förstå 
frågan och varför den frågas. (Kylén, 2004) 
 
Med reliabiliteten, tillförlitligheten, i den här uppsatsen avses en hög 
svarsfrekvens. Reliabiliteten avser även att frågorna ska vara lätta att besvara, 
svaren ska vara entydiga och bara kunna tolkas på ett sätt samt att en individs svar 
ska vara homogent. (Kylén, 2004) 
 
 
Etiska överväganden 
Rektor, klasslärare och berörda elever informerades om undersökningen innan 
enkäten delades ut. Rektorn fick både skriftlig och muntlig information om hur 
undersökningen skulle gå till och vad syftet med undersökningen var. Information 
om att deltagandet var frivilligt för eleverna, vad datan kommer att användas till 
och var uppsatsen publiceras gavs också. Denna information fick även klasslärare 
och berörda elever men enbart i skriftlig form. Detta är i enlighet med 
informationskravet. (Vetenskapsrådet, 2002) 
 
Innan klasslärare och elever informerades om undersökningen gav rektorn sitt 
godkännande för genomförandet. Eleverna som deltog i undersökningen var 
tvungna att ha fyllt 15 år för att målsmans godkännande för deltagande i 
undersökningen då inte behövdes. Det informerades även om ifall någon elev 
skulle vilja avbryta undersökningen, gick det bra fram tills enkäten var inlämnad. 
Det här överrensstämmer med reglerna för samtyckeskravet. (Vetenskapsrådet, 
2002) 
 
Undersökningen kan i vissa fall säkert uppfattas som känslig, eftersom den rör ett 
vad många anser ett känsligt ämne – sex. Fokus ligger på vad eleverna anser om 
skolans sexualundervisning och inte deras personliga erfarenheter sexuellt, vilket 
inte gör det lika känsligt. Ingen individ kommer att kunna identifieras eftersom 
materialet kommer att behandlas konfidentiellt. I uppsatsen framgår det inte 
vilken skola som undersökningen är gjord på, eleverna är inte uppdelade efter 
klass och inga personuppgifter lämnades i samband med undersökningen, vilket 
är stämmer överrens med konfidentialitets- och nyttjandekravet som Vetenskaps-
rådet (2002) tagit fram. 
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Forskaren var inte närvarande vid undersökningstillfället och kan därför inte ha 
påverkat eleverna till att delta i undersökningen. Vid en sammanställning av 
svaren blev därför respondentens identitet helt okänd, vilket gav dem anonymitet 
(Ejlertsson, 1996). 
 
 
Databearbetning 
Datasammanställningen gjordes i dataprogrammet SPSS 16.0. Frågorna kodades 
för att sedan kunna matas in i programmet. Efter inmatningen togs medeltalen ut 
för frågor som rörde frågeställningarna. Vid jämförelsen mellan pojkar och flickor 
i de aktuella frågeställningarna användes Chi-Square Tests. Chi-Square Tests 
används för att se om det finns ett signifikant samband mellan, i det här fallet kön 
och undervisningsmetod/påverkansmöjlighet/helhetsuppfattning av sexualunder-
visningen. Det visar på om det skiljer sig statistiskt mellan kön och samband. 
Innan dessa sammanställdes lades ett filter in som sorterade bort eventuella 
felsvar och/eller interna bortfall. Skalan om respondenternas helhetsuppfattning 
av sexualundervisningen delades upp i fem delar, där det sedan mättes med linjal i 
vilken del som respondentens kryss skulle skrivas in. Utifrån tabellerna 
sammanställdes sedan resultatet, tabellerna finns bifogade som bilaga (bilaga 4). 
 
Jämförelsen mellan vad flickor och pojkar ansåg att sexualundervisningen 
innehöll, samt vad de önskat haft med i undervisning, sammanställdes i 
kalkylprogrammet Excel. Hur många pojkar respektive flickor som svarat 
räknades sedan procentuellt ihop och skrevs ned i en lista i där det mest frekventa 
alternativet kommer först och det minst frekventa sist. Så även den sista 
frågeställningen rörande i vilka ämnen som sexualundervisning förekom, 
sammanställdes i Excel. 
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RESULTAT 
 
 
Sammanställning av respondenterna 
114 elever deltog i undersökningen. I tabell 1 visas en sammanställning av 
respondenternas svar på frågor om kön, deltagande i sexualundervisningen, 
påverkansmöjligheterna, externa lärare, lärarens undervisningsmetod, temadagar 
samt helhetsuppfattningen av sexualundervisningen. Spalten med stort N anger 
antalet respondenter, det är dessa respondenter som blev kvar när interna bortfall 
och fel hade filtrerats bort på valda frågor. Minimum- och maximumspalterna 
visar hur många de olika svarsalternativen var på varje fråga. Mean avser 
medeltalet av hur respondenterna svarat på frågorna. Standard avvikelsen (Std. 
Deviation) visar hur nära medeltalet respondenterna har svarat. Ju mindre 
standard avvikelsen är, nära 0, desto enigare var respondenterna i sina svar på den 
frågan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fler flickor än pojkar deltog i undersökningen (1=tjej, 2=kille). De flesta 
respondenterna hade haft sexualundervisning både under år 1 – 6 (1=ja, 2=nej, 
3=minns inte) och deltagit i undervisningen under år 7 – 9(1=ja, 2=oftast, 
3=ibland), svarsalternativen ”nej” och ”har inte haft sexual-undervisning” 
filtrerades bort i sammanställningen av anledningen att ingen av respondenterna 
hade valt något av dessa alternativ. Observera att de olika maximumnivåerna är 
olika, och att mean då inte är jämförbart de olika frågorna emellan. 
 
Genomsnittet på hur respondenterna ser på sina påverkansmöjligheter ligger mitt i 
mellan ”i viss mån” och ”liten” (1=stor, 2=i viss mån, 3=liten, 4=ingen alls). 
Majoriteten av eleverna hade inte haft en extra insatt lärare under sexual-
undervisningen, till exempel en från ungdomsmottagningen (1=ja, 2=delvis, 
3=nej). Största delen av respondenterna svarar att det inte har anordnat några 
temadagar på skolan inriktade på sexualitet, kärlek, relationer eller dylikt under år 
7 – 9 (1=0, 2=1-2, 3=3-4, 4=4-5). Vid sammanställningen filtrerades övriga högre 

Descriptive Statistics 
 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

kön 96 1 2 1,44 ,499 

sexundervisn. i åk 1-6 96 1 3 1,49 ,711 

sexundervisn. i åk 7-9 96 1 3 1,11 ,380 

påverkansmöjligheter 96 1 4 2,53 ,870 

insatt lärare 96 1 3 2,66 ,630 

undervisningsmetod 96 1 4 2,15 ,781 

temadagar 96 1 4 1,27 ,672 

helhetsuppfattning 96 1 5 3,76 1,064 

Valid N (listwise) 96 
    

Tabell 1 Sammanställning av kön, sexualundervisning i olika år, 
påverkan, extern lärare, undervisningsmetod, temadagar och helhet 
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alternativ bort på grund av inga svar på dessa alternativ från respondenterna, med 
undantag av en som ansågs som felsvar. 
 
Respondenternas helhetsuppfattning av sexualundervisningen från skolan anser de 
som bra (1=jättedålig, 2=dålig, 3=varken bra eller dålig”, 4=bra, 5=perfekt). 
Standard avvikelsen i avseendet om helhetsuppfattningen är något högre än de 
övriga. Detta beror på att respondenternas svar på frågan har större spridning, de 
är alltså inte lika eniga vid svarandet. 
 
Respondenternas uppfattningar om vad sexualundervisningen i år 7-9 innehöll 
mest respektive minst finns redovisade i tabell 2. Resultaten visas i nedåtstigande 
led, där de som respondenterna uppfatta förekom mest i undervisningen först och 
det som förekom minst i undervisningen sist (1=ja, 2=nej). Information om 
könssjukdomar var det som samtliga elever uppfattade att sexualundervisningen 
innehöll mest och identitet det som undervisningen innehållit minst. 
 

Tabell 2 Uppfattningar av innehållet                  Tabell 3 Önskemål av innehållet

Descriptive Statistics 
 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

filmer 96 1 2 1,72 ,452 

kill-/tjejgrupp 96 1 2 1,79 ,408 

kärlek 96 1 2 1,79 ,408 

sexualitet och kultur 96 1 2 1,80 ,401 

info könssjjuk 96 1 2 1,80 ,401 

relation 96 1 2 1,80 ,401 

risker 96 1 2 1,80 ,401 

sexuella läggningar 96 1 2 1,81 ,392 

studiebesök 96 1 2 1,82 ,384 

preventivmedel 96 1 2 1,82 ,384 

värderingsövn 96 1 2 1,84 ,365 

pubertet 96 1 2 1,84 ,365 

identitet 96 1 2 1,84 ,365 

attityder 96 1 2 1,86 ,344 

jämställdhet 96 1 2 1,86 ,344 

kroppsdelar 96 1 2 1,89 ,320 

befruktning 96 1 2 1,89 ,320 

samtal 96 1 2 1,90 ,307 

övrigt 96 1 2 1,95 ,223 

Valid N (listwise) 96 
    

Descriptive Statistics 
 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

info könssjuk 96 1 2 1,08 ,278 

preventivmedel 96 1 2 1,14 ,344 

risker 96 1 2 1,15 ,355 

befruktning 96 1 2 1,16 ,365 

pubertet 96 1 2 1,21 ,408 

studiebesök 96 1 2 1,22 ,416 

kroppsdelar 96 1 2 1,29 ,457 

filmer 96 1 2 1,40 ,492 

kärlek 96 1 2 1,49 ,503 

sexuella läggningar 96 1 2 1,50 ,503 

kill-/tjejgrupp 96 1 2 1,64 ,484 

relationer 96 1 2 1,64 ,484 

samtal 96 1 2 1,82 ,384 

attityder 96 1 2 1,86 ,344 

jämställdhet 96 1 2 1,89 ,320 

Värderingsövn 96 1 2 1,94 ,243 

sexualitet och kultur 96 1 2 1,94 ,243 

identitet 96 1 2 1,97 ,175 
    

Valid N (listwise) 96 
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I tabell 3 visas vad respondenterna önskat att sexualundervisningen innehållit. 
Respondenternas svar visas med det flest antal respondenter svarat först och de 
minst antal respondenter svarat sist (1=ja, 2=nej). Filmer var det som flest 
respondenter önskat mer av. Minst angav respondenterna samtal som önskvärt 
tillägg i sexualundervisningen. Under övrigt togs förslag upp som mer praktiska 
kunskaper, mer naket och anal- och oralsex. I både tabell 2 och 3 är mean 
jämförbart mellan de olika frågorna. 
 
 
Jämförelse mellan flickor och pojkar 
Elevernas uppfattningar av lärarens undervisningsmetod 
Gemensamt för både flickor och pojkar var att de flesta respondenterna ansåg 
lärarens undervisningsteknik som ”bra”, följt av ”perfekt”, ”bristande” och 
”dålig” (n=96). En större andel pojkar än flickor uppfattade lärarens under-
visningsmetod som bra (p = 73,8 %, f = 53,7 %) medan fler flickor ansåg att 
lärarens undervisningsmetod var perfekt (f = 18,5%, p = 11,9%) Men även 
bristande (f = 16,7%, p = 9,5%) och dålig (f = 11,1%, p = 2,1%). 
 
Eleverna om sina påverkansmöjligheter 
De flesta flickorna såg sig ha liten möjlighet att påverka innehållet i 
sexualundervisningen, vilket även de flesta pojkarna samtyckte i (f = 46,3%, p = 
40,5%). Flickorna och pojkarna följs så även vidare åt i svarsalternativen av 
påverkansmöjligheterna i sexualundervisningen i ordningen ”i viss mån”, ”stor” 
och sist ”ingen alls” (n=96). Relativt lika många procent av flickor som pojkar 
hade uppfatta påverkansmöjligheterna i sexualundervisningen som ”stor” (f = 
13,0%, p = 14,3%), procentfördelningen var även jämn mellan hur många pojkar 
och flickor som uppfattat att de kunnat påverka undervisningen ”i viss mån” (f = 
31,5%, p = 31,0%).  
 
Eleverna om sexualundervisningen 
Respondenternas helhetsuppfattning av sexualundervisningen i skolan följs 
således åt i jämförelsen mellan flickor och pojkar med ett bra intryck som 
toppalternativ följt av ”perfekt”, ”varken bra eller dålig”, ”dålig” och sist 
”jättedålig” (n=96). Fickorna har i större utsträckning än pojkarna svarat 
alternativen ”varken bra eller dålig” (f = 22,2%, p = 19,0%), ”dålig” (f = 9,3%, p 
= 7,1%) och ”jättedålig”(f = 7,4%, p = 0,0%). Ingen av pojkarna har däremot 
svarat att denne hade ett helhetsintryck av sexualundervisningen som ”jättedålig”. 
Större andelen pojkar än flickor har angett ”prefekt” som svarsalternativ av 
helhetsuppfattningen av sexualundervisningen (f = 24,1%, p = 28,6%). 
 

  
 19



 
 
Flickor och pojkar har relativt lika uppfattningar om vad sexualundervisningen i 
skolan har innehållt (tabell 4). Det interna bortfallet gör att vid den här 
sammanställningen är N=111. Flickorna har uppfattat att undervisningen till 
största del har handlat om preventivmedel medan pojkarna ansåg att 
undervisningen mest handlade om risker med att ha sex. 
 
Det skiljer sig även något i vad flickor och pojkar önskar för innehåll i 
sexualundervisningen (tabell 5) N=111 efter att det interna bortfallet har sorterats 
bort. Flickorna vill ha mer av kärlek, filmer och sexuella läggningar i 
undervisningen medan pojkarna vill ha mer filmer, relationer och sexualitet 
förknippat med religion och kultur. 
 
 
 
Tabell 4 Uppfattningar av innehållet  
              uppdelat på kön 

Flickor Pojkar 

preventivmedel risker 

info könssjuk info könssjuk 

befruktning befruktning 

risker preventivmedel 

pubertet pubertet 

studiebesök studiebesök 

kroppsdelar kroppsdelar 

filmer kärlek 

sexuella läggningar filmer 

kärlek sexuella läggningar 

relationer relationer 

kill-/tjejgrupp kill-/tjejgrupp 

attityder samtal 

jämställdhet jämställdhet 

samtal attityder 

värderingsövningar religion & kultur 

religion & kultur värderingsövningar 

identitet identitet 

  

Tabell 5 Önskemål av innehållet  
               uppdelat på kön 

Flickor Pojkar 

kärlek filmer 

filmer relationer 

sexuella läggningar religion & kultur 

risker kärlek 

info könssjuk info könssjuk 

kill-/tjejgrupper sexuella läggningar 

relationer kill-/tjejgrupper 

preventivmedel risker 

religion & kultur pubertet 

attityder studiebesök 

studiebesök preventivmedel 

jämställdhet identitet 

pubertet befruktning 

värderingsövningar värderingsövningar 

samtal kroppsdelar 

befruktning attityder 

identitet jämställdhet 

kroppsdelar samtal 
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Sexualundervisning i olika ämnen 
I vilka ämnen som repondenterna uppfattat att sexualundervisningen förekom 
redovisas i tabell 6. N=113, då ett internt bortfall sorterades bort vid den här 
sammanställningen. Samtliga respondenter angav biologi i vilket sexual-
undervisning hade förekommit. Ingen ansåg att undervisningen förekom i historia 
och i de övriga ämnena var det mycket få som angav dessa som alternativ. 
 
 
       Tabell 6 Elevernas svar på sexualundervisningens integration i olika ämnen 
 

Integration i olika ämnen
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2 0 2 1 4 3 1
0

20
40
60
80

100
120

bio
logi

idr
ott &

 hä
lsa

his
toria

sa
mhä

llsk
un

sk
ap

relig
ion

bil
d

he
mku

ns
ka

p

sv
en

sk
a

an
ta

l r
es

po
nd

en
te

r

Serie1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 21



ANALYS 
 
 
Elevernas uppfattningar av lärarens undervisningsmetod 
Om läraren tycker att sexualundervisningen är ett jobbigt tema att prata om, sätts 
ofta en extern undervisare in (Olsson, 2004). Respondenternas medelvärde i 
frågan om externa lärare för sexualundervisning tyder på att majoriteten inte hade 
en extern undervisare. Däremot finns det respondenter som angett att de haft 
externa lärare. Dessa respondenter är till antalet så passa många att detta skulle 
kunna gälla för en klass på skolan. 
 
Enligt Centerwall & Skolverket (2000) ska läraren ses som vägledare i 
sexualundervisningen, där samtalet ses som den bästa undervisningsmetoden. 
Läraren ska vara ledande i en diskussion med eleverna och skapa struktur samt 
trygghet i den. (a.a.). Vilken undervisningsmetod som användes i sexualunder-
visningen undersöktes inte i den här undersökningen. Däremot visade under-
sökningen att respondenterna gav en positiv respons på lärarens under-
visningsmetod inom sexualundervisningen från skolan, och ingen skillnad av 
uppfattningarna på undervisningsmetoden mellan könen framkom.  
 
 
Eleverna om sina påverkansmöjligheter 
Eftersom variationen av sexualundervisningen är stor mellan och inom skolor blir 
elevernas möjligheter att skaffa sig kunskaper om och få insikt i sexualitet och 
samlevnad därför varierande. En tydlig styrning och en medveten diskussion 
mellan lärare, elever och andra intressenter om sexualitet, samlevnad och 
jämställdhet är viktiga orsaker till om och hur sex- och samlevnadsundervisningen 
bedrivs. (Skolverket 2000:180) 
 
Respondenterna upplever sina påverkansmöjligheter som små, vilket var samma 
för både flickor och pojkar. Detta stämmer överrens med Härnsten & Hernández 
(1993) åsikter om hur eleverna ser på sina möjligheter att påverka i skolan. Såväl 
Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) som RFSU (Riksförbundet för sexuell 
upplysning) menar att eleverna ska vara med och utforma undervisningen i 
skolan. Det är viktigt, inte bara för att utveckla elevernas demokratiska förmåga 
(Utbildningsdepartementet 1994), utan även för att elevernas engagemang för 
undervisningen ska öka (Ekholm, 1976). 
 
Både nationella och internationella undersökningar visar på att om ungdomar varit 
delaktiga i sin utbildning, fått information och diskuterat frågor rörande sexualitet, 
relationer, könsidentitet med mera, tar de större ansvar vad det gäller att skydda 
sig, vara tolerantare mot andra och öppnare i relationen till sina föräldrar (Olsson, 
2004). Vad är det som gör att lärare kan ha svårt att låta elever vara med och 
utforma undervisningen? Beror detta på att de inte känner sig helt trygga i sin 
lärarroll? Kan det ha att göra med att lärarutbildningen inte ger lärare de redskap 
som behövs? 
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Eleverna om sexualundervisningen 
Enligt LAFA:s5 undersökning om varifrån ungdomar i ålder 16 - 25 i huvudsak 
inhämtar kunskap om sexualitet, preventivmedel och sexuellt överförbara 
sjukdomar angav deltagarna att det fick mest och bäst information ifrån skolan 
(Barnombudsmannen, 2004; Statens folkhälsoinstitut 2000). Det som flest 
respondenter har nämnt som svarsalternativ vad sexualundervisningen i skolan 
innehöll, toppades svarsalternativen just av information om könssjukdomar och 
preventivmedel. Detta visar på ett samband mellan de båda undersökningarna, 
vilket leder till att skolan i huvudsak lägger tyngdpunkt på information om 
könssjukdomar och preventivmedel i undervisningen. Studeras kriterierna för 
kursplanen i biologi är det även kunskap om ovanstående delar som berörs i den 
(Skolverket, 2006). 
 
Ungdomar hämtar kunskaper om sex från flera olika håll, inte bara från skolan 
(Olsson, 2004). I LAFA:s undersökning angav deltagarna att media och filmer 
kom på andra plats som informations- och kunskapsförmedlare (Barnombuds-
mannen, 2004; Statens folkhälsoinstitut 2000). Sammanställningen som gjordes 
på samtliga respondenter visar att filmer var det som flest respondenter önskade 
mer av i sexualundervisningen, följt av kill- och tjejgrupper. Detta kan bero på att 
ungdomar har just media, filmer och kompisar som stora informations- och 
kunskapskällor. 
 
Sex- och samlevnadsfrågor handlar ytterst om identitet och självkänsla. Frågor 
som berörs i sexualundervisningen är av känslig karaktär om exempelvis den egna 
kroppen och relationer till omvärlden. (Centerwall & Skolverket, 2000). Enligt 
respondenterna hamnar attityder, jämställdhet, värderingsövningar, sexualitet 
förknippat med kultur och religion samt identitet som bottenalternativ i frågan vad 
sexualundervisningen har innehållt. Detta överrensstämmer inte med det som 
Centerwall och Skolverket (2000) anser att sexualundervisningen bör handla mest 
om. Vad är det som gör att det som anses som viktigast berörs till liten grad? Kan 
det bero på att just dessa delar inte ses av lärare som sin del att ta upp? 
 
Om sexualundervisningen varit varierad och eleverna uppfattar den som bra har 
de lättare att uttrycka vad de vill veta. Upplever eleverna däremot sexual-
undervisningen som mindre bra är deras förväntningar på de vuxna i skolan låga 
och de anser att lärarna inte kan bidra med något inom detta moment. (Skolverket 
2000:180). I frågan vad respondenterna önskat att sexualundervisningen innehållt 
angav 39 % av respondenterna att det inte fanns något som de skulle vilja veta 
mer om. Det kan bero på att deras förväntningar på sexualundervisningen i skolan 
är låga, men det kan också bero på att de uppfattar innehållet som bra. 
 
 
Könsskillnaden mellan uppfattningarna av 
sexualundervisningen 
Flickor och pojkar var till stor del överens om vad sexualundervisningen i skolan 
innehållt. Respondenterna hade samma svarsalternativ, dock någon omvänd 
ordning, som sina fyra toppalternativ. Sett utifrån en jämförelse mellan flickor 
och pojkar grundade på vad de önskade att sexualundervisningen innehållt skiljer 
                                            
5 LAFA – Landstinget förebygger Aids, Stockholms län  
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sig de fyra toppalternativen sig åt till viss del. Flickor har kärlek, filmer, olika 
sexuella läggningar och risker som sina huvudalternativ medan pojkarna har 
filmer, relationer, sexualitet förknippat med religion och kultur och kärlek som 
sina huvudalternativ. Detta överrensstämmer med vad pojkar och flickor uppgav i 
Barnombudsmannens undersökning (2004), att kommunikationen mellan pojkar 
och flickor, hur känsliga situationer hanteras och samtal om relationer och kärlek 
är något som de skulle vilja veta mer om i sexualundervisningen. Skolan har en 
viktig uppgift i att vara en plats där eleverna kan få reflektera och samtala om 
sexualitet. Informationsutbudet om anspelningar på sexualitet genom TV, 
tidningar, Internet och filmer med flera är stort idag. Genom att belysa detta i 
skolan skaffar sig eleverna redskap till egna ställningstaganden. (Skolverket 
2000:180) 
 
Skolan är ofta dålig på att tala om bi- trans- och homosexualitet (Olsson & 
Centerwall, 2005). Skolverkets kvalitetsgranskning 1999 uppger att det bara är 
ungefär hälften av skolorna som granskades som berörde homosexualitet 
(Skolverket 2000:180). Vid sammanställningen av både flickors och pojkars 
uppfattningar, hamnar kunskap om olika sexuella läggningar i mitten. Jämförs det 
med hur mycket flickor och pojkar vill tala om olika sexuella läggningar har den 
punkten fått en betydligt högre plats av respondenterna, speciellt de kvinnliga. 
Kan anledningen till varför olika sexuella läggningar inte berörs ha att göra med 
att det förr var en låg acceptans av exempelvis homosexualitet? Kan det ha att 
göra med att dessa värderingar, kanske omedvetet eller medvetet, ligger kvar i 
skolans värld och vad krävs då för att bryta det? 
 
Helhetsuppfattningen av sexualundervisning i skolan anser respondenterna som 
bra. Flickor och pojkar följs åt i graderingen av helhetsuppfattningen av 
sexualundervisningen i skolan. Dock har inga pojkar angett jättedålig som ett 
alternativ. Studeras sambandet mellan respondenternas syn på helhets-
uppfattningen och exempelvis graden av påverkansmöjligheter får det således 
antas att eleverna är nöjda med att ha en liten påverkansmöjlighet i 
sexualundervisningen. Annars går respondentens svar emot sig själva. 
 
 
Sexualundervisning i olika ämnen 
Kunskapsområden som exempelvis sex och samlevnadsundervisning, är ämnes-
övergripande och det ligger på rektors ansvar att momentet samordnas i 
undervisningen av olika ämnen (Utbildningsdepartementet 1994). I den 
gemensamma kursplanen för de samhällsorienterade ämnena, samt kursplanerna 
för historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, idrott och hälsa, bild, 
hemkunskap och svenska förekommer delar som har anknytning till 
sexualundervisningen i skolan (Skolverket, 2000; Skolverket 2006). 
 
Respondenternas svar överensstämmer med att sexualundervisningen tas upp i 
biologin men ytterst få respondenter angav att det togs upp i något av de andra 
ämnena. Ingen nämnde exempelvis att sexualundervisningen förekom i historia. 
Temadagar med inriktning mot sexualundervisning som skolan anordnat för 
eleverna existerade inte för de flesta eleverna. Några respondenter har dock ansett 
att de har varit med om ett par temadagar. 
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Sexualitet är ett laddat och privat ämne (Statens folkhälsoinstitut, 2000), men är det just den 
allmänna uppfattningen som gör att det inte integreras i ämnena eller att temadagar inte 
förekommer? Är det så att det är de uppfattningarna som styr handlandet i hur 
sexualundervisningen bedrivs i skolan? Är inte reproduktion en naturlig del av många 
människors liv? Vad är det egentligen då som gör det så pinsamt?
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DISKUSSION 
 
 
Metod 
En tumregel är att ju större urval, desto större sannolikhet att det är representativt 
för populationen. Undersökningen gjordes på en skola i Södermanlands län vilket 
innebär att urvalet inte är ett representativt urval. (Trost, 2007) 
 
Enkäter ger ofta en begränsad mängd data, med svar som inte är särskilt flexibla. 
Detta kan utgöra ett problem vid sammanställningen, då undersökaren har svårt 
att förstå vad respondenten menar med sitt svar. (Choen et. al, 2000). I och med 
att enkäten inte hade några öppna frågor var det lätt att sammanställa enkäterna. 
Eleverna fick enkäten utdelad under klassråds tid. Skedde utdelningen av 
enkäterna i slutet av lektionen och om eleverna fick gå ut på rast när ifyllandet var 
klart, finns det en stor risk att svaren inte blev särskilt genomtänkta (Kylén, 2004). 
 
Frågor med bundna svar kan ha vissa nackdelar (Kylén, 2004). Färdiga 
svarsalternativ styr tanken hos den som svarar, och kan på så sätt locks till mindre 
genomtänkta svar. Språket och ordvalet kan också ge respondenten vägledning till 
hur de ska svara på frågan. (a.a.). Vid utformandet av enkäten försöktes det tas 
hänsyn till detta, genom att de flesta svarsalternativ hade samma benämning vid 
de svarsalternativ som berör samma skalfrekvens. Retrospektiva frågor fanns i 
enkäten. Dessa svarar egentligen inte på hur det var, utan hur respondenten som 
svarade ser på hur det var då. (Trost, 2007) 
 
Ett annat problem med fasta svarsalternativ i en enkät är att de kanske passar mig 
som konstruktör och mitt sätt att tänka medan respondenterna eventuellt har ett 
annat tankesätt (Trost, 2007). Även ordningen av svarsalternativen kan spela roll 
för hur respondenterna svarar. (a.a.). De högsta svarsalternativen, exempelvis 
alltid eller perfekt sattes åt vänster så att enkäten skulle bli enhetlig. Dock är sista 
frågan omvänd, vilket den inte borde ha varit för ett mer enhetligt intryck. 
 
Istället för att respondenterna fick kryssa i vad sexualundervisningen i skolan 
innehöll skulle de ha kunnat få rangordna svarsalternativen. Rangordningen kunde 
påvisa vad undervisningen innehöll mest. Ett annat alternativ är att det fanns en 
form av skalsystem på frågan, så att respondenterna fick gradera vad 
undervisningen innehållt. På så sätt kunde det eventuellt tydligare ha framgått vad 
sexualundervisningen hade innehållt till största del. Genom att undersöka vad 
respondenterna till störst del har kryssat i för svar mäter det endast kunskap som 
de kommer ihåg. Däremot skulle respondenterna kanske ha tyckt att det varit svårt 
att rangordna innehållet eftersom det kan vara svårt att uppskatta timmar, 
lektioner eller dylikt. Enligt Trost (2007) är det bättre att ställa upp egenskaperna 
och be personerna ange viktighetsgrad. 
 
Graviditet/abort fanns inte som ett svarsalternativ, utan dessa ligger invävda under 
risker med att ha sex. Könssjukdomar kan också inräknas under det svars-
alternativet men har dock en egen ruta också. Därför skulle risker med att ha sex 
kunnat bytas ut till graviditet/abort. Det kan vara så att respondenterna, som 
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alternativet ser ut nu, inte tänkt banorna om graviditet/abort när de såg 
svarsalternativet och därav kan resultatet vara något missvisande. 
 
Ordningsföljden kunde ha ändrats något i enkäten så att frågorna rörande ämnen 
och lärare sammanslöts. En bra följd skulle sedan vara frågan om hur 
respondenterna uppfattar sina påverkansmöjligheter. Vid förflyttning av frågorna i 
enkäten skulle kanske enkäten ha blivit lite mer sammanhängande samt att 
validiteten skulle ha stärkts. 
 
 
Validitet och reliabilitet 
För att ha ökat validiteten på frågorna borde en pilotundersökning ha gjorts 
(Trost, 2007). Andledningen till att en pilotundersökning inte gjordes berodde på 
att en klass från skolan då inte skulle delta i undersökningen samt att det blev 
aningen mer tidskrävande för de berörda i undersökningen.  
 
Svarsalternativen ”ja” skulle ha bytts ut mot ”alltid” och svarsalternativet ”nej” 
ändrats till ”aldrig” för att öka validiteten på frågorna. Frågan om respondenternas 
syn på helhetsuppfattningen av sexualundervisningen skulle kunna ha ställts med 
bestämda svarsalternativ istället för på en skala för att tydligare kunna få en 
uppfattning av respondenternas helhetsintryck.  
 
Frågorna svarar på det som ska undersökas enligt frågeställningarna. Emellertid 
skulle frågorna kring varje frågeställning kunna ökas med fler frågor för att få en 
tydligare insikt om respondenternas uppfattningar av dessa. Valet av en kortare 
enkät var för att det skulle vara smidigt och inte för tidskrävande för då skulle det 
ta upp mycket tid från lektioner samt för en trolig större svarsfrekvens. 
 
Svarsfrekvensen i undersökningen är hög då det externa och interna bortfallet inte 
var särskilt stort. I och med en tydligt strukturerade enkät var denna lätt att 
besvara för respondenterna.  
 
Vid sammanställningen togs det hänsyn till att datan kom fram på ett rättvisande 
sätt. Ifall fel eller interna bortfall förekom filtrerades dessa bort. Eftersom enkäten 
var väldigt strukturerade hade troligtvis samma resultat fåtts oavsett om det var 
klassläraren eller någon annan som delat ut enkäten till eleverna.  
 
Standardiseringen är hög i undersökningen eftersom frågorna och situationen var 
den samma för alla respondenterna. Alla respondenter fick enkäten under samma 
lektion, som alla på skolan har samtidigt. Standardiseringen avses däremot kanske 
som låg om det ses hur väl det överensstämmer med en jämförelse av en nationell 
population. (Trost, 2007) 
 
Ifall homogen data har insamlats är lite osäkert. Alla respondenter har inte samma 
lärare i alla ämnen, så situationen för alla respondenter är inte den samma. Vidare 
är det inte säkert att alla respondenter har gått på samma skola under år 7 – 9. Om 
så inte är fallet, kan respondenterna ha tagit hänsyn till sexualundervisning som 
de deltagit i från den tidigare skolan.  
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Hälften av frågorna i enkäten utgör respondentens åsikter och dennes allmänna 
tyckande. Svar som bygger på verkligheten är mer reliabla än de som utgår från 
tänkta situationer eller allmänt tyckande (Kylén, 2004).  
 
 
Huvudresultat 
Det var variation på om respondenterna hade haft sexualundervisning i år 1 – 6 
men samtliga respondenter deltog i sexualundervisningen i år 7 – 9. Respon-
denterna uppfattade lärarens undervisningsmetod inom momentet som bra, 
däremot ansåg de att deras påverkansmöjligheter inom momentet var små. Vid ett 
samlat intryck av sexualundervisningen i skolan svarade majoriteten av 
respondenterna att de ansåg helhetsuppfattningen som bra. Vid samman-
ställningen av vad respondenterna ansåg att sexualundervisningen innehållt angav 
flest respondenter information om könssjukdomar, preventivmedel, risker med att 
ha sex, befruktning, pubertet och studiebesök som svarsalternativ. Det som flest 
respondenterna har önskat att sexualundervisningen innehållt mer av var filmer, 
kill-/tjejgrupper, kärlek, sexualitet förknippat med kultur och religion, information 
om könssjukdomar och relationer. Biologi var det ämnet som respondenterna 
ansåg att sexualundervisningen hade förekommit i. Få angav att det var integrerat 
i något annat ämne. 
 
Flickor och pojkar har relativt lika uppfattning om hur det ser på lärarens 
undervisningsmetod, sina påverkansmöjligheter. Flickorna har däremot, i större 
utsträckning än pojkarna, ett mer negativt intryck av helhetsuppfattningen av 
sexualundervisningen i skolan. Flickorna har uppfattat att sexualundervisningen 
till största del handlar om preventivmedel medan pojkarna uppfattade att 
undervisningen till största del handlade om riskerna med att ha sex. Utöver detta 
är flickor och pojkar relativt överrens om vad innehållet i sexualundervisningen 
har behandlat mest respektive minst. Flickor och pojkar hade lite olika önskemål 
vad de ville att sexualundervisningen skulle innehålla. Det flest flickor ville ha 
mer av i sexualundervisningen var kärlek, filmer och sexuella läggningar. Flest 
pojkar önskade att det var mer av filmer, relationer och sexualitet förknippat med 
kultur och religion. 
 
 
Resultatdiskussion 
Skolan är en bra arena för att nå ut med kunskap till ungdomar (Socialstyrelsen, 
2007:b), emellertid kan många elever ta avstånd från sexualundervisningen i 
skolan på grund av att formen gör det pinsamt och konstlat (Årsrapport 
Barnombudsmannen, 2004). Vissa elever som tillhör en annan kultur än den 
nordiska har ibland inte tillåtelse från sina föräldrar att delta i 
sexualundervisningen (Statens folkhälsoinstitut, 2000). Vad detta beror på har 
säkert flera olika anledningar, men som Statens folkhälsoinstitut (2000) menar på 
så har de nordiska länderna en mer accepterad syn på ungdomssexualiteten än 
många andra länder samt en mer liberal sexualsyn. Alla respondenter i 
undersökningen hade deltagit i sexualundervisningen som de haft i skolan under 
år 7 – 9, men i olika grad. Det höga deltagandet i sexualundervisningen kan bero 
på att elever uppfattar sexualundervisningen som ett relevant ämne som verkligen 
berör dem. Variationen var stor i frågan om respondenterna haft sexual-
undervisning i år 1 – 6. Om detta berodde på att respondenten kom från en annan 
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kultur eller om sexualundervisning från dessa år helt enkelt inte förekom visas 
inte i undersökningen. 
 
Utbildningen för lärare inom sexualundervisning förekommer i låg grad för de 
flesta och många anlitar en extern lärare i sexualundervisningen. Trots detta är det 
få av respondenterna som angett att de under sexualundervisningen haft någon 
extern lärare. Respondenterna har även uppfattat såväl lärarens under-
visningsmetod som helhetsuppfattningen som övervägande positivt. Slutsatserna 
som kan dras utifrån detta är att lärare inom sexualundervisningen, undervisar så 
att eleverna är nöjda.  
 
Respondenterna har önskemål om vad sexualundervisningen i skolan ska 
innehålla men de uppfattar sina påverkansmöjligheter som små. Om 
respondenterna skulle få ett ökat inflytande i sexualundervisningen skulle de 
troligtvis känna att undervisningen blir mer givande och intressant. Läraren bör 
vara lyhörd inför vad eleverna är intresserade av och lyssna till vad eleverna 
efterfrågar. 
 
Helhetsuppfattningen kan ha tolkats av respondenterna på ett motsatt sätt mot det 
undersökaren menat. Meningen var att undersöka respondenternas ställnings-
tagande till helhetsuppfattning av sexualundervisningen utifrån tidigare frågor i 
enkäten. Respondenterna kan i sin tur ha uppfattat det som, hur de såg på den 
undervisningen som bedrevs. Det är relativt osannolikt att respondenterna tyckte 
att helhetsintrycket av undervisningen var perfekt när de angav önskemål om vad 
undervisningen skulle ha innehållt, samt att de hade en liten eller ingen 
påverkansmöjlighet. 
 
Flickor och pojkar har relativt lika uppfattningar av i vilka ämnen sexual-
undervisningen förkom, lärarens undervisningsmetod, sina möjligheter till på-
verkan samt vad sexualundervisningen har innehållt. Det som skiljer sig något är 
vad flickor och pojkar önska ha mer av i sexualundervisningen. Det kan bero på 
en mängd faktorer exempelvis olika mognadsgrad, olika uppfattningar om vad 
som berör just dem samt olika intressen. 
 
Låg grad av respondenterna uppfattade att de haft sexualundervisning i något 
annat ämne än biologi. Risken är att det inte tänkt på exempelvis 
jämställdhetsfrågor eller historisk kunskap angående exempelvis sexuella 
läggningar och aborter anses som sexualundervisning. Resultatet kan å andra 
sidan visa på att det inte är tillräckligt integrerat i övriga ämnen förutom biologi, 
som det står i läroplanen att sexualundervisningen ska vara (Utbildnings-
departementet 1994). Många av kursplanerna behandlar sexuella läggningar och 
samlevnad (Skolverket, 2000; Skolverket 2006). Respondenterna har inte 
uppfattat att sexualundervisningen berör sexuella läggningar särskilt mycket samt 
att de önskar mer kunskap/information om detta. 
 
Efter genomgången litteratur om sexualitet förknippat med religion och kultur 
framkom att lärare kan se det som känsligt att undervisa om olika kulturers sätt att 
se på sexualitet samt normer som finns inom kulturer. Lärare ser det som en 
tillgång att ha elever med utländskbakgrund i klassen när de undervisar i sexual-
undervisning eftersom de då enkelt kommer in på sexualsyn i andra kulturer. 
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(Skolverket 2000:180). Eftersom sexualundervisningen ska vara integrerade i 
olika ämnen borde det inte vara svårt att få in sexualitet förknippat med religion 
och kultur på ett naturligt sätt i exempelvis religions- eller samhällskunskap så att 
det inte känns konstlat. Det skulle troligtvis kännas mer naturligt för läraren och 
eleverna, än om delen togs upp i till exempel biologin.  
 
Tonårsaborterna har ökat sedan 1995 (Ekstrand, 2008), vilket är en viktig fråga att 
diskutera under sexualundervisningen. Det är även trovärdigt att eleverna önskar 
diskussion om graviditet/abort. Att uppmärksamma graviditet/abort skulle kanske 
minska risktagandet bland ungdomarna. I frågan vad respondenterna önskar mer 
av i sexualundervisningen, placerade flickorna risker med sex högre upp än 
pojkar. Detta kan ha berott på att flickor i större utsträckning räknade in oönskade 
graviditeter och abort i svarsalternativet. 
 
Respondenterna kan ha uteslutit att räkna in exempelvis frågan om partnerskap 
som något som inkluderas i sexualundervisning. I fall lärarna som arbetar i ett 
arbetslag går ihop och bestämmer att under en viss period diskuteras och berörs 
sex- och samlevnadsfrågor skulle det troligtvis resultera i en ökad förståelse och 
mer sammanhållande undervisning av sexualkunskap.  
 
Majoriteten av respondenterna angav att anordnade temadagar i skolan rörande 
sex och samlevnad saknades. Temadagar är ett bra tillfälle för skolan att bjuda in 
personer som har specialiserad kunskap inom området, men som även för 
eleverna är känd, förslagsvis Olle Waller, bland annat. känd från TV-programmet 
”Fråga Olle”. Det skulle även under dessa temadagar vara en möjlighet att bjuda 
in någon extern föreläsare som kan berätta om något som denne upplevt, vilket 
ger en bra verklighetsförankring. 
 
 
 

  
 30



HUR SEXUALUNDERVISNINGEN SKULLE  
KUNNA FÖRBÄTTRAS 
 
 
Den stora spridningen av könssjukdomar är ett internationellt problem. Kunskap 
och diskussioner med unga om sex har visat på ett minskat risktagande hos 
målgruppen. En satsning på bättre sexualundervisning i skolan skulle således 
kunna minska ungas sexuella risktagande. 
 
Sexualundervisningen skiljer sig åt mellan olika skolor runt om i Sverige. En del 
skolor har med största sannolikhet en bra och varierad sexualundervisning, där 
eleverna har påverkansmöjlighet och temat tar upp frågor som eleverna önskar 
diskutera och få svar på. På andra skolor bör kanske kommunikationen mellan 
lärare och elever ökas för att båda parter ska få ut något och känna sig bekväma i 
undervisningen. Det är viktigt att eleverna blir delaktiga i undervisningen för att 
nå ett så bra resultat som möjligt. Sexualundervisningen ökar troligtvis elevernas 
intresse om den är mer utforskande än informativ. En bättre kommunikation 
mellan vuxenvärlden och ungdomsvärlden är därför att önska. 
 
Klarare mål för skolan om sexualundervisningen skulle vara en åtgärd för att 
samtliga elever skulle få någorlunda samma kunskap inom momentet. Det är 
däremot av vikt att målen uppgraderas utefter utvecklingen i samhället så att 
undervisningen känns relevant för dem som ska få den. Ett annat förslag är att helt 
enkelt göra sexualundervisningen till ett eget ämne. Momentet handlar inte bara 
om sex och kunskaper som rör sexuella frågor, utan har även en tyngdpunkt i 
social kompetens, hur andra bemöts, självkännedom samt förståelse för andra. Det 
vore då även lättare att göra nationella uppföljningar. 
 
Namnet på momentet, sexualundervisning eller sex och samlevnad, är så väldigt 
laddat. Förslagsvis skulle namnet på momentet kunna ändras till exempelvis 
relationskunskap. I grund och botten så är det trots allt relationer som allting 
handlar om. 
 
På 1970- talet var gonorré en vanlig könssjukdom i Sverige. En satsning på 
kondomkampanjer och sexualupplysning speciellt riktad mot unga sägs ha varit 
en bidragande orsak till att det senare blev en kraftig nergång av smittan. Sett ur 
ett internationellt perspektiv var denna nergång exceptionell (Socialstyrelsen, 
2005). Fler kampanjer rörande unga och deras sexuella hälsa vore att föreslå för 
att nå ut till ungdomarna. Det borde satsas på längre kampanjer där skolan 
involveras för att nå ett långsiktigt resultat. 
 
Mycket finns kvar att göra men förutsättningar finns. I skrivandets stund ligger en 
nationell handlingsplan för att förebygga HIV och STD6 på förslag från Statens 
folkhälsoinstitut. Så ämnet är allt annat än oaktuellt. Med mer forskning och 
bättre kommunikation mellan vuxenvärlden och ungdomsvärden till exempel i 
skolan, finns förutsättningarna för att förbättra ungas sexuella hälsa. 
 

                                            
6 STD – Sexually Transmitted Diseases (sexuellt överförbara sjukdomar) 
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Bilaga 1 
 

               Nyköping 2008-03-31 
 
 
 
 
 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
 
 
 
Till rektor 
 
Är Din skola intresserad av att vara med i en undersökning om hur elever i årskurs 9 uppfattar 
sexualundervisningen på skolan? 
 
Jag heter Maria Nylund och läser sista året på Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i 
Gävle. Nu i vår skriver jag mitt examensarbete, och jag har inriktat mig på elevers 
uppfattningar av sexualundervisningen i skolan. Jag är intresserad av att veta hur eleverna 
uppfattar sexualundervisningen i skolan samt se om det finns något som de önskar att den 
innehöll/de vill veta mer om. Metoden som kommer att användas i undersökningen är en 
enkät som delas ut till samtliga elever i årskurs 9 på en skola. 
 
Det är helt frivilligt om eleverna vill delta i undersökningen och det insamlade materialet 
kommer att behandlas med största möjliga konfidensialitet. Vid sammanställningen kommer 
alltså inte svaren kunna kopplas till enskild individ och Er skola kommer inte att namnges i 
uppsatsen. Materialet kommer enbart att användas i min undersökning för att sedan publiceras 
i ett system för e-publicering av uppsatser via Högskolan i Gävles bibliotek. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Maria Nylund 
Mobil: 07X – XX XX XXX 
E-mail: xxx@xxx.xxx 
 
 
Handledare: Daniel Pettersson, xxx@xxx.xxx 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
 
 
 
 
 
 

  
 



Bilaga 2 
 

                Nyköping 2008-04-03 
 
 
 
 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
 
 
 
Till klasslärare för årskurs 9 
 
Jag heter Maria Nylund och läser sista året på Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i 
Gävle. Nu i vår skriver jag mitt examensarbete, och jag har inriktat mig på elevers uppfattning 
om sexualundervisningen i skolan. Jag är intresserad av att veta hur elever uppfattar 
sexualundervisningen i skolan, samt se om det finns något som de önskar skulle ha varit med/ 
vetat mer om. Metoden som kommer att användas i undersökningen är en enkät som delas ut 
till samtliga elever i årskurs 9 på Er skola. 
 
Eleverna måste ha fyllt minst 15 år för att få delta och det är helt frivilligt om eleverna vill 
vara med i undersökningen fram tills att de lämnat in enkäten. Det insamlade materialet 
kommer att behandlas konfidetielt, vid sammanställningen kommer alltså inte svaren kunna 
kopplas till enskild individ och Er skola kommer inte att namnges i uppsatsen. Materialet 
kommer enbart att användas i min undersökning som sedan publiceras i ett system för e-
publicering av uppsatser via Högskolan i Gävles bibliotek. 
 
Jag vill att detta informeras till eleverna innan de fyller i enkäten. Ifyllda enkäter läggs efter 
genomförandet i ett kuvert som försluts. På baksidan av kuvertet skriver läraren antalet 
frånvarande elever vid tillfället. Kuvertet lämnas sedan till rektor. Är det någon lärare 
och/eller elev som vill ta del av resultatet efter att det är klart så kontakta mig gärna! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Maria Nylund 
Mobil: 07X – XX XX XXX 
E-mail: xxx@xxx.xxx 
 
 
Handledare: Daniel Pettersson, xxx@xxx.xxx 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
 
 

  
 



Bilaga 3 
ELEVERS UPPFATTNINGAR OM SEXUALUNDERVISNINGEN I SKOLAN 

 
Läs detta innan Du fyller i enkäten! 

 
Den här undersökningen handlar om vad elever som går det 9:de skolåret har för uppfattning 
om sexualundervisningen de får i skolan. Jag är därför intresserad av just Dina åsikter. För 
att få delta i undersökningen ska Du ha fyllt 15 år. Det är helt frivilligt om Du vill delta i 
undersökningen fram tills enkäten är inlämnad.  
 
Vid sammanställning av enkäten kommer inte svaret att kunna kopplas till enskild person och 
det kommer inte heller att nämnas vilken skola undersökningen är gjord på. Materialet 
kommer endast att användas till den här undersökningen, som sedan publiceras i ett system 
för e-publicering av uppsatser via Högskolan i Gävle. 
 
Tjej  Kille  
 
 
1. Har Du haft sexualundervisning någon gång under årskurs 1 – 6?  
Kryssa i ett alternativ 

 Ja  Nej  Minns inte 
 
 
2. Deltog Du i sexualundervisningen under årskurs 7-9? 
Kryssa i ett alternativ 

 Ja          Oftast          Ibland      Nej   Har inte haft sexualundervisning 
 
 

Om Ditt svar var Ja, Oftast eller Ibland på föregående fråga fortsätt till fråga 3. 
 

Om Ditt svar var Nej eller Har inte haft sexualundervisning på föregående fråga 
tackar jag för Din medverkan! 
 
 
3. I vilket/vilka ämnen har Du haft sexualundervisning? 
Ringa in de alternativ som stämmer in 
- biologi  - historia  - religion                - hemkunskap 
 
- idrott och hälsa - samhällskunskap - bild                - svenska 
 
Övriga: ________________________________________________________ 
 
 
4. Vad innehöll sexualundervisningen? 
Kryssa i de alternativ som stämmer in 

 värderingsövningar          kill-/tjejgrupper           hur blir barn till 
 

 studiebesök på ungdomsmottagning      kärlek                           preventivmedel 
 

 info om könssjukdomar              attityder           pubertet 
 

 olika sexuella läggningar                        relationer           filmer 
 

 benämning av kroppsdelar                     risker med att ha sex   samtal 
 

 sexualitet förknippat med kultur/religion  jämställdhet          identitet 
 

  
 



Övrigt:___________________________________________________________ 
5. Vad hade Du önskat varit med/veta mer om i sexualundervisningen? 
Kryssa i de alternativ som stämmer in 

 värderingsövningar          kill-/tjejgrupper           hur blir barn till 
 

 studiebesök på ungdomsmottagning      kärlek                           preventivmedel 
 

 info om könssjukdomar              attityder           pubertet 
 

 olika sexuella läggningar                        relationer           filmer 
 

 benämning av kroppsdelar                     risker med att ha sex   samtal 
 

 sexualitet förknippat med kultur/religion  jämställdhet          identitet 
 
Övrigt:___________________________________________________________ 
 
 
6. Hur ser Du på Din möjlighet att vara med och påverka innehållet i 
sexualundervisningen? 
Kryssa i ett alternativ 

 Stor     I viss mån  Liten     Ingen alls 
 
 
7. Hade Ni extra insatta lärare för sexualundervisningen från t.ex. 
ungdomsmottagningen? 
Kryssa i ett alternativ 

 Ja   Delvis   Nej 
 
 
8. Hur uppfattar Du lärarens sett att undervisa i sexualkunskap? 
Beroende på hur många ämnen sexualundervisningen har ingått i, sätt ett kryss per ämneslärare 
Ämneslärare 1:  Perfekt      Bra      Bristande      Dålig      

      Övrigt:___________________________________ 
 

Ämneslärare 2:  Perfekt      Bra      Bristande      Dålig      
      Övrigt:___________________________________ 
 

Ämneslärare 3:  Perfekt      Bra      Bristande      Dålig      
      Övrigt:___________________________________ 
 

Ämneslärare 4:  Perfekt      Bra      Bristande      Dålig      
      Övrigt:___________________________________ 
 

Ämneslärare 5:  Perfekt      Bra      Bristande      Dålig      
     Övrigt:____________________________________ 
 

Ämneslärare 6:  Perfekt      Bra      Bristande      Dålig      
      Övrigt:____________________________________ 

 
 
9. Hur många gånger har det anordnats temadagar inriktade på sexualitet, 
kärlek, relationer eller liknande under årskurs 7-9? 
Kryssa i ett alternativ 

 0  1-2  3-4  5-6  7-8 9-10  11 ≤ 
 
 
10. Vad har Du för helhetsuppfattning om sexualkunskapen? 

Sätt ett kryss på 

  
  Tack för Din medverkan! 

Jättedålig Perfekt 



helhetsuppfattning * kön Crosstabulation 
   

kön 

 

Bilaga 4 
 
 

  
"tjej" "kille" Total 

Count 4 0 4 

% within helhetsuppfattning 100,0% ,0% 100,0% 

% within kön 7,4% ,0% 4,2% 

 
 
 
 
 
 
 
 

"jättedålig" 

% of Total 4,2% ,0% 4,2% 

Count 5 3 8 

% within helhetsuppfattning 62,5% 37,5% 100,0% 

% within kön 9,3% 7,1% 8,3% 

"dålig" 

% of Total 5,2% 3,1% 8,3% 

Count 12 8 20 

% within helhetsuppfattning 60,0% 40,0% 100,0% 

% within kön 22,2% 19,0% 20,8% 

"varken eller"

% of Total 12,5% 8,3% 20,8% 

Count 20 19 39 

% within helhetsuppfattning 51,3% 48,7% 100,0% 

% within kön 37,0% 45,2% 40,6% 

"bra" 

% of Total 20,8% 19,8% 40,6% 

Count 13 12 25 

% within helhetsuppfattning 52,0% 48,0% 100,0% 

% within kön 24,1% 28,6% 26,0% 

"perfekt" 

% of Total 13,5% 12,5% 26,0% 

Count 54 42 96 

% within helhetsuppfattning 56,2% 43,8% 100,0% 

% within kön 100,0% 100,0% 100,0% 

helhetsuppfattning 

Total 

% of Total 56,2% 43,8% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
 

3,927aPearson Chi-Square 4 ,416 

Likelihood Ratio 5,418 4 ,247 

Linear-by-Linear Association 2,432 1 ,119 

N of Valid Cases 96 
  

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,75.

  
 



 
undervisningsmetod * kön Crosstabulation 

   
kön 

   
"tjej" "kille" Total 

Count 10 5 15 

% within undervisningsteknik 66,7% 33,3% 100,0% 

% within kön 18,5% 11,9% 15,6% 

"perfekt" 

% of Total 10,4% 5,2% 15,6% 

Count 29 31 60 

% within undervisningsteknik 48,3% 51,7% 100,0% 

% within kön 53,7% 73,8% 62,5% 

"bra" 

% of Total 30,2% 32,3% 62,5% 

Count 9 4 13 

% within undervisningsteknik 69,2% 30,8% 100,0% 

% within kön 16,7% 9,5% 13,5% 

"bristande"

% of Total 9,4% 4,2% 13,5% 

Count 6 2 8 

% within undervisningsteknik 75,0% 25,0% 100,0% 

% within kön 11,1% 4,8% 8,3% 

"dålig" 

% of Total 6,2% 2,1% 8,3% 

Count 54 42 96 

% within undervisningsteknik 56,2% 43,8% 100,0% 

% within kön 100,0% 100,0% 100,0% 

undervisningsteknik 

Total 

% of Total 56,2% 43,8% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
 

4,222aPearson Chi-Square 3 ,238 

Likelihood Ratio 4,328 3 ,228 

Linear-by-Linear Association ,678 1 ,410 

N of Valid Cases 96 
  

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,50. 

 

  
 



 
påverkansmöjligheter * kön Crosstabulation 

   
kön 

   
"tjej" "kille" Total 

Count 7 6 13 

% within påverkansmöjligheter 53,8% 46,2% 100,0% 

% within kön 13,0% 14,3% 13,5% 

"stor" 

% of Total 7,3% 6,2% 13,5% 

Count 17 13 30 

% within påverkansmöjligheter 56,7% 43,3% 100,0% 

% within kön 31,5% 31,0% 31,2% 

"i viss mån" 

% of Total 17,7% 13,5% 31,2% 

Count 25 17 42 

% within påverkansmöjligheter 59,5% 40,5% 100,0% 

% within kön 46,3% 40,5% 43,8% 

"liten" 

% of Total 26,0% 17,7% 43,8% 

Count 5 6 11 

% within påverkansmöjligheter 45,5% 54,5% 100,0% 

% within kön 9,3% 14,3% 11,5% 

"ingen alls" 

% of Total 5,2% 6,2% 11,5% 

Count 54 42 96 

% within påverkansmöjligheter 56,2% 43,8% 100,0% 

% within kön 100,0% 100,0% 100,0% 

påverkansmöjligheter 

Total 

% of Total 56,2% 43,8% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
 

,736aPearson Chi-Square 3 ,865 

Likelihood Ratio ,732 3 ,866 

Linear-by-Linear Association ,026 1 ,871 
  

N of Valid Cases 96 

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,81.

 
 
 

  
 


