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En kartläggning av kursplaner
och resonemang kring innehåll

Materialet är framtaget med ekonomiskt stöd från statsanslaget
”Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar”
som syftar till att nå målen i den nationella strategin mot hiv/aids
och vissa andra smittsamma sjukdomar.

FÖRORD
En första version av kartläggning av undervisning om sex-och samlevnadsundervisning i lärarutbildningar i Sverige genomfördes på uppdrag av Folkhälsomyndigheten under 2016 och färdigställdes i januari 2017. Intresset för
rapporten var stort och vi fick många förfrågningar om den, och eftersom den
inte publicerades i sin ursprungliga version av Folkhälsomyndigheten, bedömde
vi att det var en god idé att få till stånd en publikation, som nu föreligger här.
Den ursprungliga versionen har omarbetats till viss del och vi har lagt till en
historisk översikt, skrivit till lite mer om sex- och samlevnadsundervisningen
samt uppdaterat innehållet efter de diskussioner som förts sedan 2017 och fram
till nu, bland annat i samband med metoo-rörelsen och i samband med arbetet
med revideringar av skolans styrdokument under 2019. I september 2020
fattade regeringen beslut om att införa ett examensmål om identitet, sexualitet
och samlevnad i alla lärarutbildningsprogram utom förskollärarprogrammet.
Vi vill tacka Rikard Persson, rektor på Bergaskolan, Malmö Stad som hjälpt oss
arbeta fram alla de olika diagrammen och vi vill tacka RFSU för möjligheten att
få publicera rapporten i sin helhet och på så vis sprida rapporten till en bredare
läsekrets.
Malmö och Stockholm augusti 2020
Irene Andersson, Malmö universitet
Bodil Liljefors Persson, Malmö universitet
Hans Olsson, RFSU
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FÖRKORTNINGAR
Undervisningsämnen i skola
Bd
Bi
Fy
Ge
Hi
Id
Ke
Ma
Nk
NO
Re
Sh
SO
Sv
Tk

= Bild
= Biologi
= Fysik
= Geografi
= Historia
= Idrott och hälsa
= Kemi
= Matematik
= Naturkunskap
= Naturorienterande ämnen, samlingsnamn för bi, fy, ke, nk, tk
= Religionskunskap
= Samhällskunskap
= Samhällsorienterande ämnen, samlingsnamn för ge, hi, re, sh
= Svenska
= Teknik
Lärarutbildningsprogram

Fö
F-3
4-6
Yrke
7-9
Gy
Uv-kurser
Första ämne
Andra ämne
Tredje ämne

= Förskollärarutbildning
= Grundlärarutbildning inriktning mot årskurserna F-3
= Grundlärarutbildning inriktning mot årskurserna 4-6
= Yrkeslärarutbildning för yrkesprogram på gymnasieskolan
= Ämneslärarutbildning inriktning mot årskurserna 7-9
= Ämneslärarutbildning inriktning mot gymnasieskolan
= Utbildningsvetenskapliga kurser
= Ingångsämne på ämneslärarutbildningen
= Väljs efter ingångsämne för ämneslärare med inriktning 7-9 eller gy
= Väljs efter ingångsämne för ämneslärare med inriktning 7-9
Styrdokument

Lpfö98
Lgr11

= Läroplan för förskolan, Lpfö 98, Reviderad 2016. Skolverket 2016
= Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
Reviderad 2016. Skolverket 2016
Lgy11
= Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för
gymnasieskolan 2011, Skolverket 2011
HUT 07 = En hållbar lärarutbildning. Betänkande av Utredningen om en ny
lärarutbildning, Stockholm 2008, SOU: 109
Övriga förkortningar
RFSU
SRHR
STI
UHR
UKÄ
WHO

= Riksförbundet för sexuell upplysning
= Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
= Sexuellt överförbara infektioner
= Universitets- och högskolerådet
= Universitetskanslerämbetet
= World Health Organisation
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ORDLISTA
Constructive alignment / Konstruktiv länkning
– teori för kvalitativt lärande genom bl.a. design för kursplaner med innehållslig
länkning mellan lärandemål, syfte och innehåll, examination och bedömning.
Hedersrelaterad problematik
– avser hedersrelaterat våld eller tvångsåtgärder för barn- och ungdomar som
rör t.ex. genus och sexualitet, där skälet anges vara att försvara, upprätthålla
eller återupprätta familjens eller släktens heder.
Normkritik
– ett perspektiv som innebär att granska, synliggöra och problematisera
normer som utgör föreställningar om hur människor bör leva eller samhällen
organiseras. Normkritiska perspektiv studerar särskilt normer som tas för givna
och förskjuter blicken från det ”avvikande” till det som uppfattas som norm.

SAMMANFATTNING
Denna rapport har som syfte att kartlägga kunskapsområdet sexualitet och samlevnad i svensk lärarutbildning 2016 med särskilt fokus på hiv, STI och SRHR. Resultatet visar att det finns skillnader mellan olika lärosäten, såväl i antal förekomster
av indikatorer för kunskapsområdet i olika kurser som på olika utbildningsprogram
och stadier. Flera lärosäten har kursplaner som skriver fram ett omfattande innehåll som rör kunskapsområdet sexualitet och samlevnad, medan andra lärosäten
presenterar kursplaner med ett betydligt mer begränsat innehåll.
I resultatdiagram synliggörs tydligt två kluster av indikatorer med höga antal förekomster i kursplanerna. Det ena klustret av indikatorer är etik, genus, demokrati,
normer, normkritik, det andra värdegrund, barnkonventionen, mänskliga rättigheter, diskriminering och kränkande behandling. Dessa indikatorer förekommer
vanligtvis i utbildningsvetenskapliga kurser på alla nivåer samt i olika samhällsorienterande kurser och i akademiska ämneskurser som historia, religionsvetenskap
och samhällsvetenskap. Indikatorer som hivprevention, STI, graviditet och preventivmedel saknas helt i de undersökta kursplanerna, i både grundlärarutbildning och
ämneslärarutbildning. De förekommer inte heller i biologi, naturkunskap eller i
de naturorienterande ämnena för grundlärare i årskurserna 4-6.
Utifrån kartläggningens resultat 2016 föreslås följande::
1. Kunskapsområdet sex och samlevnad behöver ringas in så att åtminstone en
slags baskurs innehållande moment som rör stora delar av indikatorerna i denna
kartläggning kan konstrueras. Denna bör vara obligatorisk för alla blivande lärare.
2. I enlighet med januariöverenskommelsen om att sex- och samlevnadsundervisning ska bli obligatorisk på alla lärarutbildningsprogram bör UKÄ lägga till ett
examensmål, som behandlar kunskapsområdet sexualitet och samlevnad i examensordningen för lärarutbildningar för alla olika stadier inom den svenska skolan. Examensmålen bör omfatta såväl kunskap om och förståelse av sexualitet och
forskningsbaserad undervisning, som färdighet och förmåga att undervisa om
kunskapsområdet. (Ett examensmål om kunskapsområdet lades till i september
2020.)
3. För att tillgodose god kvalitet och gedigen kompetens hos såväl lärarutbildare
som lärarstudenter behövs kontinuerliga och fördjupade utbildningsinsatser.
4. Ett nationellt centrum för kunskapsområdet sexualitet och relationer föreslås.
Detta centrum bör vara ämnesövergripande och tvärvetenskapligt samt också fo6

kusera på didaktik. Ett sådant centrum skulle kunna utgöra ett kunskapsstöd för
lärarutbildningarna, särskilt under den inledande fasen, när sexualitet och relationer ska bli obligatoriskt och etableras på alla lärarutbildningar. Ett sådant centrum
skulle öka möjligheten att alla lärarutbildningarna bygger upp och har tillräckligt
hög kompetens inom kunskapsområdet. Ett nationellt centrum skulle dessutom
vara ett stöd för verksamma lärare och skulle även kunna erbjuda fortbildning.
5. För att utveckla kunskapsområdet sexualitet och samlevnad behövs ny och aktuell forskning som också kopplas till internationell pågående forskning. Denna
forskning kan vara både ämnesinriktad och skolinriktad och av både kvantitativ
och kvalitativ art.
6. Den osäkerhet som lärare enligt Skolinspektionens rapport har när det gäller att
undervisa om normer och om hbtq-frågor visar att lärarutbildningarna måste ha
tydliga inslag som ger kunskaper om hur olika normer kan påverka och begränsa
eleverna och även deras lärande.
Avslutningsvis visar resultatet av kartläggningen från 2016 en bild av att kunskapsområdet sexualitet och samlevnad förekommer i alla programutbildningar för
blivande lärare. Dessutom visar kartläggningen hur kunskapsområdet uttrycks i
kursplaners olika delar genom förekomsten av antalet indikatorer enligt konstruktiv länkning. Tillsammans med de sex förslagen på åtgärder ovan kan därmed kartläggningens syften anses vara uppnådda.
Projektgruppen:
Bodil Liljefors Persson, professor, projektledare, Malmö universitet
bodil.liljefors@mau.se
Irene Andersson, docent, Malmö universitet
irene.andersson@mau.se
Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning, RFSU
hans.olsson@rfsu.se
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SUMMARY
Sexuality and Relationships Education in Swedish teacher training
This report has had as its aim to survey the field of knowledge concerning Sexuality
and Relationships in Swedish teacher training courses in 2016, with a specific
focus on HIV, sexually transmitted diseases and sexual and reproductive health
and rights.
The results show major differences between different learning centres regarding
both the actual number of indications concerning the field of knowledge in different
courses, as well as in different educational programmes and at different levels.
Several learning centres have a syllabus that comprises a comprehensive content
concerning the field of knowledge, while other learning centres present syllabuses
with a considerably more limited content.
In the diagram of results, a cluster of indicators with a high number of occurrences
in the syllabuses is clearly visible. These indicators are: ethics, gender, democracy,
norms, norm criticism and core values, convention on the rights of the child,
human rights, discrimination and offensive treatment. These indicators are usually
present in educational science courses at all levels, as well as in different social
studies and academic subject courses such as History, Religion and Social Science.
It is also obvious that indicators such as HIV and the prevention of AIDS, STI,
pregnancy and contraceptives are completely lacking in the investigated syllabuses, both in teacher training courses and in the subject matter teacher´s courses.
They do not even appear in the subjects Biology, Natural Sciences or in the Natural
Science subjects for teachers in years 4-6. This is also an important result in the
survey.
As an extension of the survey from 2016 the following is proposed:
1. The field of knowledge Sexuality and Relationships Education needs to be
properly clarified so that at least a basic course including areas that concern a
majority of the indicators in this survey can be designed. This basic course should
be obligatory for all future teachers.
2. According to the so-called January-agreement that Sexuality and Relations Education shall be compulsory in every Teacher Education Program the University
Chancellor´s Office (UKÄ) should add an examination goal concerned with the field
of knowledge Sexuality and Relationships Education in the examination order for
teacher training courses at all levels in the Swedish schools. At present, in 2016, the
knowledge area is only found as an examination goal for the teacher training for
grade 4-6. The examination goals should encompass knowledge and understanding
of sexuality and research-based teachings as well as proficiency and ability.
3. In order to provide good quality and solid competence in both teacher trainers
and teacher trainees, continual and in-depth educational contributions are needed.
4. A national network, or a didactic centre, for the subject area Sexuality and
Relations Education is suggested. It should be overarching both regarding the
subject itself as well as for learning centres. Such a national network, or centre,
should be integrative and cross-disciplinary and would increase the possibilities
to build a base for knowledge and expertise as well as high quality knowledge and
research. Such a centre would also be a source for continual education and research
for teachers.
5. In order to develop the knowledge field Sexuality and Relationships Education,
new and topical research is needed, which is also linked to on-going international
research. This research can be both subject-oriented and school-oriented and of
a more qualitative character/nature.
6. Results from the report from Skolinspektionen/The National Agency for School
Inspection show that teachers articulate an insecurity when it comes to teaching
about norms and hbtq-related issues, and this indicates that Teacher Education
programmes should/must include education regarding these controversial issues
and how they can affect and restrain pupils and students during their education.
N.B. The title of the publication is translated from Swedish, however no full version of the
publication has been produced in English.
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BAKGRUND
Inledning

Denna kartläggning initierades som ett uppdrag av Folkhälsomyndigheten.
Uppdraget har sin utgångspunkt i Nationell handlingsplan för klamydiaprevention
2009-2014 [1] samt i Nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar [2] och regeringens proposition ”En förnyad folkhälsopolitik” [3].
I dessa dokument lyfts skolans roll och behovet av ökad kunskap för lärare som
ska undervisa om kunskapsområdet sexualitet och samlevnad för barn och unga.
Eftersom kunskapen om hur undervisningen om kunskapsområdet sexualitet och
samlevnad i lärarutbildningen ser ut är mycket liten, är det angeläget att undersöka
och kartlägga detta. Trots att kunskapsområdet har en framträdande plats i skolans
styrdokument [4, 5] var det vid tidpunkten för kartläggningen inte ett obligatoriskt
utbildningsområde för samtliga lärarutbildningar i Sverige.
Det är väsentligt att kunskapsområdet ses i ett brett perspektiv och att jämställdhet, sexualitet, kön, relationer, STI och SRHR också inkluderar de olika värdesystem och traditioner som många ungdomar rör sig i. För att understryka det breda
perspektivet använder vi begreppet kunskapsområdet sexualitet och samlevnad.
Detta kan också ses i relation till att myndigheter och organisationer använder
olika begrepp, såsom till exempel SRHR inom medicin och hälsa, sex- och samlevnadsundervisning inom skolan och sexualitet och relationer av RFSU.

Sexualkunskap på lärarutbildningen – en hundraårig diskussion

Sexualundervisning i skolan blev obligatorisk i Sverige 1955. Undervisning om sexualitet och relationer förekom dock långt tidigare. Den första dokumentationen om
sexualundervisning i skolan är från slutet av 1800-talet, då Sveriges första kvinnliga läkare Karolina Widerström undervisade på högre flickskolor i Stockholm i det
som då kallades ”sexualhygien”. Widerström var en förkämpe för obligatorisk sexualundervisning och i sin skrift ”Uppfostran och sexuell hygien” från 1907 presenterar hon sin syn på sexualundervisning [6]. Även om sexualupplysning och preventivmedel diskuterats redan i slutet av 1800-talet [7], blev hennes undervisning och
opinionsarbete upptakten till en mer omfattande diskussion om sexualupplysning
till barn och unga och därmed om såväl skolans som lärarutbildningens uppdrag.
I bakgrunden fanns också oron för den höga förekomsten av könssjukdomar som
syfilis och gonorré i början av 1900-talet [8].
Ökat stöd under 1900-talets första decennier
Under de kommande decennierna fram till obligatoriet diskuterades frågan om
sexualundervisning till och från. Motioner lades i riksdagen och flera utredningar
tillsattes, som på ett eller annat sätt behandlade sexualundervisning i skolan1 [6].
Kraven på och stödet för sexualundervisning ökade med tiden. Enskilda politiker,
kvinnoförbund, läkare och lärare uppmärksammade frågan och olika handledningar gavs ut [9]. Skolöverstyrelsen tog 1925, i ett remissyttrande över 1921 års
betänkande om information om könssjukdomar, ställning för sexualundervisning i
skolan, om än med en mängd förbehåll; till exempel ansåg Skolöverstyrelsen att det
långsiktiga målet var att alla skulle få sexualundervisning, men något obligatorium
trodde man ändå inte var möjligt [6]. När Riksförbundet för sexuell upplysning,
RFSU, bildades 1933, stod införandet av sexualundervisning i landets alla skolor,
seminarier och universitet högst på programmet [9].
Successivt under 1900-talets första hälft införde allt fler skolor någon form av sexualundervisning inom ramen för hälsolära. En enkät från 1920 visade att det förekom undervisning i sexualhygien på 25 procent av gymnasierna för pojkar och på
Exempelvis Reglementeringskommittén, som tillsattes 1903 och lade fram sitt betänkande
1910, och Folkundervisningskommittén som lade fram två betänkanden 1912 respektive
1914. Intressant nog granskades den senare av Karolina Widerström, den första som ställde
krav på sexualundervisning, i ”Den sexualpedagogiska frågan”, särtryck till Svensk läraretidning utgiven 1915. På 1930-talet kan Befolkningskommissionen nämnas. Boken ”Kris i befolkningsfrågan” av Alva och Gunnar Myrdal, som kom 1934 var ingen utredning men hade
stort politiskt inflytande och gav bl.a. upphov till Befolkningskommissionen.
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87 procent av de högre flickskolorna. Under åren 1942-1946 uppgav 24 procent av
dem som var 15 år att de hade fått sexualundervisning i skolan [6].
Frågan om obligatorisk sexualundervisning utreddes på nytt av Skolöverstyrelsen
1935, som då menar att tiden - med en allt större opinion för sexualundervisning var mogen för att man skulle kunna införa sexualundervisning mer allmänt. 1942
gick en rekommendation ut från den dåvarande samlingsregeringen om att sexualundervisning bör ges [6]. När sexualundervisningen till slut blev obligatorisk 1955
var det således redan många skolor som bedrev någon form av sexualundervisning
och den politiska enigheten var stor.
Lärarutbildningens ansvar
Parallellt med diskussionerna om att införa obligatorisk sexualundervisning i skolan diskuterades lärarnas kunskaper i ämnet. Första gången riksdagen tog upp att
”sexuell pedagogik” borde införas på lärarutbildningen var 1908. Det skedde i ett
utskottsyttrande på en riksdagsmotion om sexualundervisning i skolan [6]. Folkundervisningskommittén tar i sitt betänkande (1912-14) upp att ”undervisning om
könsorganens byggnad och de mänskliga könsförhållandena borde bibringas folkskolans barn”, men att de blivande folkskollärarna först måste få denna kompetens
under sin utbildning [8]. En utredning om åtgärder för att minska könssjukdomarnas utbredning, som tillsattes 1918, föreslår att sexualundervisning ska ges till alla
blivande lärare, från småskoleseminarierna till den akademiska utbildningen av
lärare. Intressant nog uppger denna utredning att undervisningsplanen för folkskoleseminarierna föreskriver att undervisning i ”sexuell hygien” ska ges [8] och
att läroverksutbildningen i Uppsala sedan 1910 hade en allmän kurs i hygien, som
också innehöll sexualhygien. Således har ämnet förekommit tidigare på lärarutbildningen. När Skolöverstyrelsen tillstyrkte sexualundervisning 1925 menade man att
de svårigheter som sexualundervisning ändå innebar skulle kunna ”övervinnas
genom förbättrad lärarutbildning” [6]. Diskussionen om lärarutbildningens
betydelse för kompetensen hos och lärarnas förmåga att genomföra undervisningen
är alltså inte ny.
Men hur stod det då till med lärarutbildningarna, när sexualundervisningen nu var
något som skolorna rekommenderades och från 1955 var skyldiga att ge? Enligt en
enkät av Skolöverstyrelsen 1974, som Utredningen rörande sexual- och samlevnadsfrågor i undervisnings- och upplysningsarbetet, USSU refererar till, gav alla
utom två lärarseminarier sexualundervisning läsåret 1949/50 [6]. Studenterna på
lärarseminarierna menade dock att bilden inte var så ljus som den framställdes,
och 1960 påpekade Blivande lärares riksförbund att utbildning i metodik för sexualundervisning saknades helt vid minst fem seminarier [6]. Trots det tycks det som
om undervisning om sexualitet var vanligare på lärarutbildningarna under 1900-talets mitt än under 1900-talets slut och början av 2000-talet, vilket kanske är lite
förvånande. En kartläggning av lärarutbildningen som gjordes av RFSU 2004
visade att knappt hälften av lärarutbildningarna hade kurser i sex och samlevnad,
och de var i samtliga fall valbara. Kartläggningen uppskattade att cirka 6 procent
av de blivande lärarna fick någon form av sex- och samlevnadsundervisning under
sin utbildning [10]. Det resultatet bekräftades av en uppföljande undersökning som
Göteborgs universitet gjorde 2008 [11]. Däremot menade USSU att ungefär tre
fjärdedelar av de blivande lärare som skulle ha huvudansvar för sexualundervisningen fick utbildning för uppgiften (det vill säga låg- och mellanstadielärarna och
biologilärarna på högstadiet) under 1960-talet. Det är dock inte detsamma som att
studenterna var nöjda. En stor majoritet (runt 75 procent) ansåg att de inte hade
fått tillräckliga kunskaper för att kunna ge denna undervisning [6].
Vidare genomförde USSU också egna enkätundersökningar till lärarutbildare vid
universitet och lärarhögskolor [12, 13]. På de flesta lärarhögskolor bedrevs viss
undervisning2, men antalet lektionstimmar var få, mellan fem och tio timmar, och
lärarna vid lärarhögskolorna menade att utbildningen i sex- och samlevnadsfrågor
var otillräcklig för de blivande lärarnas behov. I USSU påpekas också att det är
De undersökta ämnena på lärarhögskolorna var religion, samhällskunskap och biologi
inklusive metodik och gällde låg- och mellanstadielärare och ämneslärare.
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stora skillnader mellan lärosätena och ”härigenom blir en lärares utbildning och
allmänna beredskap för att själv meddela sexual- och samlevnadsundervisning i
viss mån beroende av vid vilket universitet vederbörande studerat” [6].
I den så kallade januariöverenskommelsen 2019 mellan de två regeringspartierna
Socialdemokraterna och Miljöpartiet och Centerpartiet och Liberalerna ska sex och
samlevnad bli obligatoriskt på alla lärarutbildningar från och med läsåret 2021.
Beslutet kan antagligen också ses som ett resultat av den granskning av sex- och
samlevnadsundervisning som Skolinspektionen rapporterade 2018 och att 2011 års
läroplansskrivningar om sexualitet, jämställdhet och relationer förstärktes och förtydligades. Den intensiva debatten om metoo, som handlade om sexuella trakasserier och sexuellt våld, startade hösten 2017 och spelade sannolikt också en stor roll
för detta beslut. Efter över hundra år av debatt ska de blivande lärarna nu alltså få
kunskaper om sex- och samlevnadsundervisning.

Vad är sex och samlevnad?

Det finns ingen vedertagen avgränsad definition på vad kunskapsområdet sexualitet och samlevnad är, eller ”jämställdhet, sexualitet och relationer i ämnesundervisningen”, som underrubriken på Skolverkets stödmaterial för grundskolans tidigare
och senare år lyder. Det är inte heller helt lätt att ringa in kunskapsområdet. Var
börjar och slutar sex- och samlevnadsundervisningen, när man säger att det är ett
ämnesövergripande och tvärvetenskaplig kunskapsområde? Vad exakt om sexualitet är det man ska lära sig? Att sådant som pubertetsutveckling, könsorganen,
reproduktion, preventivmedel, könssjukdomar och liknande, som traditionellt har
utgjort sexualundervisningens kärna, ingår är nog självklart för de flesta, liksom
numera frågor om sexuell identitet och sexuell läggning. Genus och jämställdhet
ses också som tämligen självklart, åtminstone om man ser till styrdokumenten –
jämställdhet nämndes specifikt redan i handledningen från 1977 [14] - men är kanske inte lika självklart i praktiken, eller i allmänhetens uppfattning om vad undervisningen ska innehålla. Det här är ett exempel på när gränsdragningen är diffus:
När övergår genus- och jämställdhetsfrågorna i sex- och samlevnadsundervisningen till en mer generell kunskap om jämställdhet, som inte är kopplad till sexualitet?
Det finns givetvis inga skarpa gränser. Som Skolverket skriver i stödmaterialet för
grundskolans senare år: ”Denna tvärvetenskapliga koppling visar på att det inte går
att isolera kroppen och biologin från samhället, utan att man måste lyfta fram att
det samhälle man lever i formar synen på kropp och sexualitet” [15].
Ett sätt att närma sig en definition är att se på intentionen. Sexualundervisningen i den svenska skolan har från början varit ämnesövergripande och tvärvetenskaplig, även om tyngdpunkten ofta legat i biologi/naturkunskap. Utöver biologi/
naturkunskap har sexualundervisningen sedan den blev obligatorisk 1955 haft sin
hemvist främst i kristendomskunskap/religionskunskap, samhällslära/samhällskunskap och historia [4, 5, 14, 16]. I handledningen för Samlevnadsundervisningen
från 1977 anlägger man exempelvis psykologiska, etiska och sociala synpunkter
på undervisningen [14]. Från och med handledningen från 1977 blir jämställdhet
och könsroller liksom likaberättigande och diskrimineringsfrågor en del av de
”grundläggande och gemensamma värderingarna i samlevnadsundervisningen”
och undervisningen ska både motarbeta det man kallar ”den traditionella dubbelmoralen”, som särskilt drabbar kvinnor, och ”motverka de traditionella könsrollerna”. Den senare formuleringen återfinns i Lgr11:s värdegrundsdel men med ordet
”könsmönster” i stället [14, 4].
Undervisningen ska alltså ge flera aspekter och perspektiv på sexualitet och relationer. Den har inte heller enbart syftat till att förmedla faktakunskaper, utan har också haft en fostrande uppgift och att lära ut vissa normer och levnadssätt. Hur normerande den har varit och vilka värderingar den ska fostra till har skiftat över tid.
Den har gått från att ha varit tämligen tydlig om vilka normer och värderingar som
setts som de rätta till att med tiden i högre grad diskutera och granska de normer
och värderingar som råder [17].
Internationellt finns några definitioner och man brukar benämna en kvalitativt god
sexualundervisning ”comprehensive sexuality education”, som det inte finns någon
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bra svensk översättning av. Man kan ändå säga att ”comprehensive” internationellt
motsvarar det vi i Sverige kallar ämnesövergripande sex- och samlevnadsundervisning, det vill säga att det är en allsidig undervisning som handlar om mer än kropp,
pubertet och könssjukdomar och även tar upp samhällsaspekter av sexualitet och
relationer.
WHO Europas standardisering, eller riktlinjer, som i stora delar motsvarar den
svenska sexualundervisningen, menar i sin definition att ”Sexuality education
means learning about the cognitive, emotional, social, interactive and physical
aspects of sexuality” som sedan förklaras, exempelvis med att undervisningen ska
utrusta barn och unga med kunskap, färdigheter och positiva värderingar för att
kunna njuta av sin sexualitet och ha trygga och bra relationer. Riktlinjerna anger
åtta områden för sexualundervisningen: människokroppen och människans utveckling; fertilitet och reproduktion; sexualitet; känslor; relationer och levnadssätt;
sexualitet, hälsa och välbefinnande; sociala och kulturella värderingar och normer
kring sexualitet.3
Det knyter också an till en definition av sexuell hälsa som FN:s Världshälsoorganisation, WHO, använder sig av:

Sexuell hälsa är ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och
socialt välbefinnande i förhållande till sexualitet; det är inte enbart
frånvaro av sjukdom, funktionsnedsättning eller lidande. Sexuell
hälsa kräver en positiv och respektfull inställning till sexualitet
och sexuella relationer, liksom möjligheten att ha njutbara och
säkra sexuella erfarenheter fria från tvång, diskriminering och våld.
För att sexuell hälsa ska kunna uppnås måste alla människors
sexuella rättigheter respekteras, skyddas och uppfyllas.[3]
http://www.who.int/topics/sexual_health/en/

Unesco med flera FN-organ ger i ”International technical guidance on sexuality
education” följande utförliga definition:

”Comprehensive sexuality education (CSE) is a curriculum-based
process of teaching and learning about the cognitive, emotional,
physical and social aspects of sexuality. It aims to equip children
and young people with knowledge, skills, attitudes and values that
will empower them to: realize their health, well-being and dignity;
develop respectful social and sexual relationships; consider how
their choices affect their own well-being and that of others; and,
understand and ensure the protection of their rights throughout
their lives.” [18]

RFSU brukar ange följande innehållsområden: Sexualitet och samhälle, sexuell
praktik, sexuell hälsa, sexuell utveckling, relationer, inklusive kärlek, och färdigheter [19].
Det finns således inga vattentäta skott mellan dessa olika ämnes- eller innehållsområden, eftersom sådant som sexuell hälsa påverkas av samhällsfrågor som rättigheter eller diskriminering och så vidare som vi ser i citaten ovan. Däremot kan

WHO Europe. WHO Regional Office for Europe and BZgA. Standards for Sexuality Education
in Europe. A framework for policy makters, educational and health authorities and specialists. ≈

3
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en tematisk indelning hjälpa till att ringa in kunskapsområdet. En definition skulle
kunna vara att sex- och samlevnadsundervisning är ett ämnesövergripande och
tvärvetenskapligt kunskapsområde som belyser sexualitet och relationer utifrån
såväl biologiska, sociala, samhälleliga och psykologiska och etiska perspektiv.

Sex och samlevnad i skolans styrdokument

Skolan styrs av lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. I skollagen
regleras bland annat elevernas rättigheter och skyldigheter liksom de krav som
ställs på den som utför utbildningen (kommun eller annan huvudman). Skollagen
(2010:800) anger att ”utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet samt solidaritet mellan människor.” Det ska alltså prägla all verksamhet i skolan och har bäring även på sex- och samlevnadsundervisningen.
Det som i först hand styr undervisningens innehåll är läroplanen och dess kursoch ämnesplaner.5 Läroplanen består dels av en övergripande del om skolans
värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer, dels av kurs- och ämnesplanerna.
Kurs- och ämnesplanerna är relativt kortfattade och är indelade i ämnets syfte,
centralt innehåll och kunskapskrav [4, 5].
Det är särskilt i det centrala innehållet i kurs- och ämnesplanerna som skrivningar
om sex och samlevnad återfinns.6 Det är skolan (rektorn och lärarna) som utifrån
det centrala innehållet väljer hur undervisningen läggs upp, både gällande antalet
lektioner och vilka metoder man använder sig av. Annat som indirekt kan påverka
sex- och samlevnadsundervisningen är diskrimineringslagstiftningen och läroplanens skrivningar om skolans uppdrag att motverka och förebygga diskriminering
och kränkande behandling, liksom jämställdhetsuppdraget som är tydligt framskrivet i läroplanens första del och omfattar alla pedagoger som arbetar i skolan. Sexoch samlevnadsundervisningen är obligatorisk för alla skolformer.7 Det centrala
innehållet är lärarna skyldiga att undervisa om. Däremot är skolan och lärarna inte
begränsade av att hålla sig till det – man får lägga till hur mycket man vill, så länge
det centrala innehållet täcks.
Det ämnesintegrerade synsättet
Sexualundervisningen i den svenska skolan har, som nämnts ovan, ända sedan
den infördes 1955 varit integrerad i befintliga skolämnen. Den har alltså varit en del
av den ordinarie ämnesundervisningen och inte ett separat ämne. Handledningar
och stödmaterial för sex- och samlevnadsundervisningen har dock getts ut av skolmyndigheter, men sex- och samlevnadsfrågorna har aldrig haft en egen tim- eller
kursplan8 [14, 16, 20, 21]. Däremot var de första handledningarna i praktiken detaljerade och nästan att likna vid en kursplan. De gav exempel på lektionsupplägg
som läraren ordagrant kunde använda sig av [16].
Sexualundervisningen har heller aldrig haft sin enda hemvist inom ramen för naturkunskap eller biologi (ämnets namn har skiftat), utan setts som ett ämnesövergripande kunskapsområde som ska behandlas i flera ämnen, även om huvuddelen

I läroplanerna från 2011 kallas det kursplaner i grundskolan och ämnesplaner i gymnasieskolan. Läroplanerna är förordningar.

5

Till varje ämne finns kommentarmaterial som utvecklar tankegångarna bakom skrivningarna
i kurs- och ämnesplanerna. Kommentarmaterialen är dock inte några timplaner eller instruktioner om exakt vad skolan ska ta upp och hur lång tid man ska ägna åt varje moment.

6

Här avses skolformer för barn och unga: grundskolan, grundsärskolan, sameskolan,
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och specialskolan.

7

Sedan sexualundervisningen blev obligatorisk 1955 har i princip tre officiella handledningar
getts ut: Handledning i sexualundervisning från 1956, som gavs ut i en ny och så gott som
oförändrad upplaga 1967, Samlevnadsundervisning från 1977 och referensmaterialet
”Kärlek känns! Förstår du”. Samtal om sexualitet och samlevnad i skolan från 1995.
Åren 2013-2014 kom fyra så kallade stödmaterial från Skolverket, som belyser sex- och
samlevnadsundervisningen på olika stadier och i särskolan.
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av undervisningen ingått i biologi eller naturkunskap, och under lång tid av tradition fortsatt att göra det [22, 23]. I 1956 års handledning anges att sexualkunskap
bör ”genomgående behandlas särskilt inom hemkunskap, naturkunskap och samhällskunskap på lägre stadium och inom biologi med hälsolära, kristendomskunskap och historia med samhällslära å högre” med ett tillägg om att det också bör
ske inom ämnet barnavård. Man skriver också att det inte är möjligt att göra en
strikt uppdelning mellan vad som ska tas upp i de olika ämnena. I den biologiska
delen måste ”etiska synpunkter anläggas” liksom socio-ekonomiska aspekter på
sexualitet [16]. Det kan vara värt att notera att det etiska och sociala perspektivet i
sexualundervisningen, och att undervisningen således inte bara hör hemma i biologiämnet, nämns redan i betänkandet från 1921 om åtgärder för att sprida kunskap
om könssjukdomar [8]. Det ämnesintegrerade och ämnesövergripande synsättet
har funnits med sedan dess och gäller även i dag [4, 5, 15, 22, 23].
Läroplanerna från 1994 var vaga beträffande sex och samlevnad, särskilt för gymnasieskolan, och en av slutsatserna i Skolverkets kvalitetsgranskning av sex- och
samlevnadsundervisningen 1999 var att läroplanerna behövde göras tydligare på
denna punkt. Så blev också fallet med de läroplaner och kurs- och ämnesplaner
som började gälla 2011. Skrivningarna förstärktes särskilt i ämnen som historia,
religion och samhällskunskap, vilket tydliggjorde det ämnesövergripande perspektivet. Också en rad andra ämnen ska nu tydligt ta upp kunskapsområdet men i mindre omfattning, och framför allt jämställdhetsfrågor, exempelvis idrott och hälsa,
hem- och konsumentkunskap, teknik, bild och musik [4].
Kunskapsområdet har en framträdande plats i det centrala innehållet i 2011 års
kurs- och ämnesplaner. I det centrala innehållet i religionskunskap för årskurs 4-6
berör fyra av totalt tolv punkter sexualitet, jämställdhet och relationer, alltså en
tredjedel. Motsvarande för årskurs 7-9 i religionskunskap är tre av sjutton. I samhällskunskap årskurs 4-6 berör tre av tolv innehållspunkter kunskapsområdet och
fem till åtta av 23 i årskurs 7-9, beroende på hur man räknar9 [4]. Förutom under
rektors ansvar (med samma formulering som i 1994 års läroplaner) förekommer
dock inte ”sex- och samlevnadsundervisning” som begrepp i kurs- och ämnesplanerna från 2011. De ord och begrepp som används för att beskriva kunskapsområdet är sexualitet, jämställdhet, identitet, normer, kön, könsroller, sexuell läggning,
pubertet, relationer och kärlek och ansvar.10 Vissa av dem förekommer flitigt, andra
färre gånger. Det är signifikativt att Skolverkets stödmaterial har ”jämställdhet,
sexualitet och relationer i ämnesundervisningen” som underrubrik [15, 24, 25].
Det pekar också ut kunskapsområdet. Det är ett brett område som ska behandlas i
sex- och samlevnadsundervisningen och därför menar man att samverkan mellan
ämnena och pedagogerna är nödvändigt och viktigt.
I den granskning av sex- och samlevnadsundervisningen som Skolinspektion rapporterade 2018 menar Skolinspektionen att ämnesintegreringen verkligen har
blivit bättre i och med läroplanerna som infördes 2011. Den ser en tydlig koppling
mellan det centrala innehållet i kurs- och ämnesplanerna och den undervisningen
som lärarna ger. Merparten av skolorna och sex av tio lärare arbetar med normer
om sex och samlevnad i ämnesundervisningen [26].
Dock tycks undervisningen om normer vara mer beskrivande än analyserande. På
bara tolv av de 28 skolor som Skolinspektionen besökte fick eleverna möjlighet att
reflektera över normer. Det var än sämre ställt med hbtq-frågor. Endast en tredjedel av lärarna uppgav att de tagit upp det i sina ämnen. Skolinspektionen pekar på
att normer och hbtq är områden som lärarna själva tycker att det är svårt att undervisa om och uppger att de behöver kompetensutvecklingen i. Skolinspektionen
menar också att förståelsen för sex och samlevnad som generellt kunskapsområde
behöver bli bättre, vilket för oss tillbaka till den tidigare diskussionen om hur man
ska ringa in kunskapsområdet. I likhet med granskningen från 1999 kvarstår bristen på styrning. De flesta skolor saknar ett systematiskt utvecklingsarbete [26].
För årskurs 1-3 är biologi, kemi och fysik sammanslagna i ”naturorienterande ämnen” och
geografi, historia, religion och samhällskunskap i ”samhällsorienterande ämnen”.
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I ämnesplanerna för gymnasiet finns emellertid inte ordet kärlek med.
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Med ett mer systematiskt utvecklingsarbete skulle lärarna antagligen ha lättare att
förstå vilket innehåll undervisningen kan ha och få en större samsyn om kunskapsområdet, vilket i sin tur skulle ge en mer likvärdig undervisning för alla elever.
Sex och samlevnad i det centrala innehållet i 2011 års läroplaner
– några exempel
Några nedslag och exempel från framför allt grundskolans kursplaner får visa inriktningen på det centrala innehållet och hur det är formulerat. Det finns för en
del ämnen skrivningar om sex och samlevnad också i syftesbeskrivningarna, som
vi inte tagit med här. Gymnasieskolan har inte på långt när lika många skrivningar
som grundskolan, men inriktningen är densamma. Försöken till uppdelningen i
olika teman här nedan är något konstruerad. Som man kan se finns det inte vattentäta skott mellan vare sig ämnena eller frågeställningarna. Skrivningarna är olika
konkreta och generellt kan man säga att de ger utrymme för en hel del tolkningar
om vad det ska innehålla. Notera att grundskolans kursplaner är reviderade i augusti 2020.(Skolverket.se)
I årskurserna 1-3 är fokus på kroppen, rättigheter och könsroller och jämställdhet. I
de naturorienterande ämnena, NO, ska ”människans kroppsdelar, deras namn och
funktion” tas upp och i de samhällsorienterande ämnena, SO, ska ”livsfrågor med
betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer” belysas liksom ”grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med
konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)”.
Biologiämnet är ett exempel på hur progressionen i undervisningen kan se ut. Som
vi kan se ovan ska kroppsdelarna namnges under årskurserna 1-3. Centralt innehåll

”Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om
identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.”

För åk 7-9 är det centrala innehållet nästan identiskt som för årskurserna 4-6 men
med ett tillägg om preventivmedel:

”Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet,
jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter
på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.”

I naturkunskap 1 i gymnasieskolan ska undervisningen ge:

”Naturvetenskapliga aspekter på, reflektioner över och diskussion
kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och
sexuell hälsa.”
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Medier och populärkultur ska tas upp i både religionskunskap och samhällskunskap:
Samhällskunskap åk 4-6:

”Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.”

Religionskunskap åk 7-9:

”Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer,
kärlek och sexualitet skildras i populärkulturen”.

Könsrolls- och jämställdhetsperspektivet finns med i exemplet från samhällskunskap för årskurs 4-6 ovan och återkommer i flera ämnen:
Religion åk 7-9:

”Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen,
till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.”

Samhällskunskap åk 4-6:

”Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och
jämställdhet.”

Historia åk 7-9:

”Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och
sexualitet.”

Idrott och hälsa åk 7-9 :

”Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter
påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.”
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Identitetsfrågor kopplade till bland annat sexualitet, jämställdhet och makt tas exempelvis upp i religionskunskap, samhällskunskap, bild och musik.
Religion åk 4-6:

”Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter
och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning”.

Bild åk 7-9:

”Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och
maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.”

Musik åk 7-9:

”Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet
i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.”

I idrott och hälsa ska också frågor om kroppsideal och kroppsuppfattning tas upp i
såväl årskurs 4-6 som 7-9:

”Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska
aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning
och självbild” (årskurs 4-6) och ”Kroppsideal inom idrotten och i
samhället i övrigt” (årskurs 7-9).

Några exempel från gymnasieskolans ämnesplaner i historia, religionskunskap och
samhällskunskap får visa likheterna med grundskolans skrivningar och den i 2011
års läroplaner tydliga inriktningen på dels kön och jämställdhet, dels identitet och
andra faktorer som påverkar människans sexualitet.
Historia 1a1, 1a2, 1b:

”Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att
förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till
exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.”
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Religionskunskap 1:

”Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet
och sexualitet.”

Religionskunskap 2:

”Religioners och livsåskådningars betydelse för människors
identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet.”

Samhällskunskap 1a1, 1b:

”Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor
med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier
som skapar både gemenskap och utanförskap.”

Ovanstående citat visar exempel på centralt innehåll till vilket lärare kan koppla
undervisning inom kunskapsområdet sexualitet och samlevnad i olika skolämnen
och på olika stadier i grundskola och gymnasieskola. Kursplanerna ändras från
1 juli 2021 med vissa revideringar för kunskapsområdet.

Lärarutbildningens organisation och utbildningsprogram

Den nuvarande lärarutbildningen är uppdelad i olika alternativ och studenterna
väljer olika inriktningar och fördjupningar: förskollärarutbildning, grundlärarutbildning F-3, grundlärarutbildning 4-6 och ämneslärarutbildning 7-9 och ämneslärare med gymnasieinriktning.
Organisatoriskt ser detta ut på olika sätt på olika utbildningsorter i Sverige,
och alla utbildningsorter har inte alla inriktningar:
Förskollärare/grundlärare åk F-3: 20 utbildningsorter
Grundlärare åk 4-6: 20 utbildningsorter
Ämneslärare åk 7-9: 25 utbildningsorter
Ämneslärare gy: 28 utbildningsorter
Vissa lärosäten har hela utbildningen samlad, andra har fördelning mellan ämnesteori, ämnesdidaktik och uv-kurser vid olika fakulteter. De olika lärosätena har
konstruerat utbildningsprogrammen lokalt och därför möter vi en stor variation i
hur kurser skrivs fram och vilket innehåll som ryms inom dessa. Detta är naturligtvis en svårighet i arbetet med att kartlägga förekomsten av undervisning av kunskapsområdet sexualitet och samlevnad. Vidare ser möjligheterna för att få möta
undervisning i kunskapsområdet sexualitet och samlevnad inom de olika utbildningsalternativen olika ut och på en del lärosäten erbjuds kanske inte undervisning
om kunskapsområdet alls.
Examensordningen för lärarutbildningar i Sverige är styrdokument som fastställs
av Universitetskanslerämbetet, UKÄ [27]. Examensordningen anger vad studenten
ska kunna vid avslutad utbildning. Den har därmed stort inflytande på utbildningens innehåll, d.v.s. ämnes- och ämnesdidaktiska studier, utbildningsvetenskaplig
kärna och verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Därtill finns ofta styrdokument
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för olika utbildningsprogram, utbildningsplaner samt i vissa fall programtexter för
olika ämnen som fastställs lokalt på varje enskilt lärosäte. Dessa är dock mer av
övergripande och summerande karaktär och berör sällan enskilda kursers innehåll.
Därmed är de inte lika relevanta som kursplaner för att få information om undervisningsinnehåll. Det som särskilt undersöks i denna kartläggning är kursplaner för
enskilda kurser inom olika ämneslärar- och grundlärarutbildningar.
Alla programutbildningar innehåller ämnesteoretiska kurser, ämnesdidaktiska kurser/moment och utbildningsvetenskaplig kurser, s.k. uv-kurser, och verksamhetsförlagd utbildning. I uv-kurserna ingår åtta teman som kan organiseras på olika
sätt, vilket bestäms lokalt vid varje enskilt lärosäte: 1. Utbildningens historia, organisation och villkor, demokratins grunder 2. Läroplansteori och allmändidaktik 3.
Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik 4. Utveckling och lärande 5. Specialpedagogik 6. Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap 7. Bedömning
och betygsättning 8. Utvärdering och utvecklingsarbete.
De ämnesteoretiska kurserna är vanligtvis organiserade av ämnesinstitutioner och
har då ett ämnesfokuserat kunskapsinnehåll. Detta innebär att traditionella ämneskurser vid universiteten vanligtvis syftar till att utbilda också andra yrkeskategorier än lärare varför ämnesinnehållet inte exakt motsvarar det som behövs för en
blivande lärare i respektive ämne. En konsekvens av detta är att det kontinuerligt
pågår diskussioner kring relationen mellan det akademiska ämnets innehåll och
skolämnets innehåll på olika lärarutbildningsinstitutioner och andra ämnesinstitutioner vid lärosätena i landet.
En fråga är i vilken utsträckning innehållet i skolans kurs- och ämnesplanerna påverkar lärarutbildningens innehåll och inriktning. Eller för att uttrycka det omvänt:
I vilken utsträckning tar lärarutbildningarna hänsyn till skolans styrdokument, när
utbildningen läggs upp, och på vilket sätt förbereder lärarutbildningen de blivande
lärarna för den undervisning de förväntas hålla? Som vi sett tidigare är det en diskussion som förts i över hundra år, och behovet av att utbilda lärarna redan under
lärarutbildningen har uppmärksammats gång på gång.

Kursplaner som genre och konstruktiv länkning
Kursplaner har en central betydelse för den undervisning som bedrivs vid högre
utbildning i Sverige. I hela Europa omorganiserades all högre utbildning under läsåren 2007-2010 i den s.k. Bolognaprocessen. I samband med detta introducerades
bl.a. ett teoretiskt perspektiv på kvalitativt lärande som kallas ”constructive alignment” eller på svenska konstruktiv länkning [28].
Konstruktiv länkning innebär en design och en metod för kvalitativt lärande för att
få studenterna mer aktiva och för att fokusera undervisningen på vad studenterna
ska lära sig och hur, samt vilken kunskapsnivå de ska uppnå inom ramen för en
kurs. Detta teoretiska perspektiv, konstruktiv länkning, ska genomsyra undervisningen och vara synligt i kursplanerna. Konkret innebär detta att ett visst innehåll
kopplas, eller länkas, mellan kursplanernas olika delar, d.v.s. från syfte, lärandemål
och innehåll, till examination, bedömning och kurslitteratur inom ramen för varje
enskild kurs.
Utgångspunkten i föreliggande kartläggning är att om en indikator förekommer i
kursplanens alla olika delar, så är sannolikheten större att den utgör en central del
i kursen som helhet och därmed upptar en större del av undervisningsmomenten i
kursen. Detta synliggörs på så sätt att indikatorn förekommer i titeln på kursen (1),
i syfte och innehåll i kursen (2), i lärandemålen i kursen (3), som del i någon examinationsform (4) och i titeln på någon av kurslitteraturen (5). Indikatorn kan således
förekomma mellan en och fem gånger: i endast en av dessa fem olika delar, i några
av dem eller i alla de fem olika delarna.
Om en indikator återfinns i alla delarna signalerar det att kursen har ett innehåll
som i hög grad kan knytas till denna. Då har kursplanen sannolikt en genomtänkt
struktur, vilket enligt det teoretiska perspektivet konstruktiv länkning är ett uttryck
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för hög kvalitet. För exempel på detta hänvisas till tabell 2 om konstruktiv länkning
i några kursplaner från kartläggningen.
Konstruktiv länkning används som analytiskt verktyg av UKÄ vid kvalitetsgranskningar av utbildningar på lärosäten i Sverige. Kursplaner används som underlag för
lärosätenas kvalitetsarbete och de självvärderingar som görs på uppdrag av UKÄ
och som UKÄ kontinuerligt analyserar vid sina utvärderingar.

SYFTE
Syftet med rapporten
● Kartläggningen ska visa om, och i så fall på vilket sätt, kursplaner innehåller det breda och allsidiga kunskapsområdet sexualitet och samlevnad med
särskilt fokus på hiv, STI-prevention och SRHR för lärare som senare blir
centrala aktörer i att ge grundläggande kunskaper till barn och unga.
● Kartläggningen ska också identifiera och föreslå åtgärder och utbildningsinsatser gällande det breda och allsidiga kunskapsområdet sexualitet
och samlevnad med särskilt fokus på hiv, STI-prevention och SRHR som
kan behöva fyllas i framtiden.

METOD
Studiedesign

Kartläggningen av undervisning om hiv, sexuellt överförbara infektioner och SRHR
i svensk lärarutbildning under 2016 är en kvalitativ textbaserad kartläggning i vilken såväl en kvalitativ som kvantitativ innehållsanalys tillämpas. Som grund för
analysen ligger kursplaner från högskolor och universitet som bedriver lärarutbildningsprogram [29]. Totalt analyserades 875 kursplaner. Dessa har analyserats utifrån ett antal indikatorer, 35 sökord, som på olika sätt synliggör kunskapsområdet
sexualitet och samlevnad. De 35 indikatorerna är utvalda i syfte att nå kunskapsområdets bredd och djup. Tidigare studier har enbart fokuserat på det lite snävare
begreppet sex och samlevnad [10, 11].
De programutbildningar som ingår i kartläggningen är utbildning till förskollärare,
grundlärarutbildning med inriktning förskoleklass och årskurs F-3 och grundlärarutbildning med inriktning årskurserna 4-6 och i vissa fall grundlärarutbildning
med inriktning mot fritidshem, ämneslärarutbildning åk 7-9 och gymnasielärarutbildning samt yrkeslärarutbildning. I ämneslärarutbildningarna undersöks kursplaner för ämnena bild, biologi, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, samt uv-kurser. I tidigare genomförda kartläggningar
av sex- och samlevnadsundervisning i utbildningsvetenskapliga kurser, då kallade
allmänt utbildningsområde (AUO), användes dels enkäter, dels intervjuer. Resultaten är dock inte helt jämförbara, eftersom föreliggande kartläggning är mer omfattande än de tidigare och inkluderar både utbildningsvetenskapliga och ämneskurser och fler stadie- och programinriktningar.
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Urval

Kartläggningen utgår från Universitets- och högskolerådets (UHR) hemsida och
rubriken Studera.nu http://studera.nu/att-valja-utbildning/lararutbildningar/
vilka-lararutbildningar-finns/ som den såg ut i början av 2016 [30]. Här finns en
översikt över landets alla lärosäten där olika lärarutbildningsprogram ges. Dessa
är fördelade på 28 olika högskolor och universitet i Sverige. Av dessa valdes de
22 utbildningsorter som erbjuder hela program. De andra sex lärosätena - GIH,
Konstfack, Kungliga Musikhögskolan, KTH, Chalmers tekniska högskola samt Dans
och Cirkushögskolan - erbjuder utbildning för särskilt de konstnärliga och estetiska
programmen. Av dessa valdes två lärosäten, nämligen GIH och Konstfack, eftersom
kursplanerna för bild och för idrott och hälsa har skrivningar som berör kunskapsområdet sexualitet, jämställdhet och relationer, och därför bedömdes vara mer
relevanta än de övriga. Sammanlagt kartläggs i denna undersökning 24 högskolor
och universitet, inkluderat de konstnärliga och estetiska programmen.
Som nämnts ovan har 875 kursplaner analyserats i denna kartläggning. Det går
troligtvis inte att fastställa det exakta antalet kursplaner för svensk lärarutbildning som gäller pågående utbildning under 2016. Det beror bl.a. på att kursplaner
revideras kontinuerligt och att äldre kursplaner kan ligga kvar även då nya giltiga
presenteras på hemsidorna. Likaså varierar kursernas omfattning i antal högskolepoäng såväl mellan som inom lärosätena och ibland inkluderas verksamhetsförlagd
utbildning i en kurs, ibland inte. I vissa utbildningar används konsekvent kursbeteckningar som SO-ämnen och NO-ämnen, medan andra använder de enskilda
akademiska ämnena som kursrubrik eller kurstitel vilket försvårar analysen. Ibland
förekommer samläsning mellan ett mer traditionellt akademiskt ämne och ett
ämne som ingår i en lärarutbildning och detta är inte alltid identifierbart utifrån
en kursplan. Detta påverkar hur det totala antalet kursplaner ska bedömas. Vi har
uppskattat antalet kursplaner till cirka 1100 totalt för de valda ämnena i alla de
olika lärarutbildningsprogrammen inom kunskapsområdet.
I denna undersökning kartläggs som nämnts ovan kursplaner från ämnena utbildningsvetenskap, SO-ämnen, NO-ämnen, bild, biologi, historia, idrott och hälsa,
naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap. Urvalet av ämnen motiveras av att det i dessa ämnens kurs- och ämnesplaner finns ett innehåll som rör
kunskapsområdet sexualitet och samlevnad i högre grad än i andra ämnen i de nu
gällande läroplanerna Lgr11 och Gy11 [4, 5]. I kurs- och ämnesplanerna för Lgr11
och Gy11 är kunskapsområdet sexualitet och samlevnad väsentligt mer framskrivet
än i tidigare läro- och kursplaner, vilket framgår i avsnittet ”Sex och samlevnad i
skolans styrdokument” i det inledande kapitlet.

Indikatorer

Listan på de 35 sökorden, som valts som indikatorer för kunskapsområdet sexualitet och samlevnad, har arbetats fram i början av projektet. Indikatorerna är på
olika sätt relevanta och vedertagna för kunskapsområdet sexualitet, relationer och
jämställdhet [31]. De är hämtade både från Socialstyrelsens klamydiarapport och
dess handlingsplan, från de kurser Skolverket organiserat om sex och samlevnad
samt från mångårig beprövad erfarenhet hos projektdeltagarna. Slutligen är indikatorerna utvalda utifrån Högskoleförordningens examensmål för lärarutbildningarna samt från forskning inom området. Bredden på begreppen speglar både en
ämnes- och kunskapsområdesförändring och en samhällsförändring gällande det
komplexa kunskapsområdet sexualitet och samlevnad. Indikatorerna valdes också
utifrån att Folkhälsomyndigheten särskilt ville se på indikatorer som berörde sexuell hälsa med tonvikt på STI och hiv.
Utifrån dessa indikatorer bedöms kartläggningen vara valid eftersom jämförelser
med andra undersökningar möjliggörs och indikatorerna är vedertagna utifrån
tillgänglig kunskap och forskning inom området [10,11]. Som tidigare nämnts undersöks i föreliggande studie dels fler indikatorer, dels har fler lärarutbildningsprogram och olika inriktningar inkluderats vilket gör denna studie mer omfattande än
tidigare studier.
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hiv/aidsprevention
hiv
prevention
sexuell hälsa
reproduktion
STI
graviditeter
preventivmedel
sexualkunskap
sexualitet
sexuellt våld
kön

Följande indikatorer har använts:

genus
normkritik
demokrati
etik
hbtq
kärlek
samlevnadsformer
relationer
livsfrågor
ungdomskultur
hedersrelaterad problematik
historisk förändring
kropp
lagar
värderingar
medborgerlig bildning
identitet, sexualitet och samlevnad
barnkonventionen			
mänskliga rättigheter			
värdegrund				
diskriminering				
kränkande behandling			
jämställdhet 				

(examensmål för åk 4-6)
(examensmål för fö-gy)
(examensmål för fö-gy)
(examensmål för fö-gy)
(examensmål för fö-gy)
(examensmål för fö-gy)
(examensmål för fö-gy)

Generellt kan sägas att de första tolv indikatorerna återfinns i kursplaner för de
naturorienterande skolämnena. De tretton påföljande indikatorerna förekommer
mer ofta i kursplanerna för de samhällsorienterande ämnena och slutligen de nio
sista indikatorerna är mest förekommande i de s.k. utbildningsvetenskapliga
kurserna. Särskilt betydelsefullt är att det i examensordningen för grundlärarutbildningen inriktning årskurserna 4-6 finns ett särskilt examensmål som tydligt
har med kunskapsområdet sexualitet och samlevnad att göra: ”Studenten ska visa
förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet
och samlevnad.” [27]
Detta examensmål förekommer dock inte för någon av de övriga programinriktningarna för blivande lärare, vare sig för förskolelärarprogrammen, för grundlärarprogrammen 1-3, för yrkeslärarprogrammen eller för ämneslärarprogrammen.
Överväganden kring olika indikatorer
Begreppen som har valts ut som indikatorer har prövats både i grundform och i
olika böjningar, men också som liknande eller motsvarande ord och begrepp, t .ex.
normkritik (normer, normalitet), livsfrågor (existentiella frågor), barnkonventionen (barns rättigheter), kropp (anatomi, fysiologi). Ett begrepp som inte togs med
är likabehandling, istället valdes jämställdhet. I flera kursplaner används just likabehandling men då har begreppet inte räknats med i vår undersökning. Begreppet
identitet valdes bort, därför att det är ett mycket frekvent förekommande ord i
lärarutbildningarnas kursplaner med en mycket bred betydelse som används i flera
olika sammanhang och anses därmed försvåra validiteten. Även begreppet etik är
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en indikator som är kopplad till olika betydelser, men dessa är tydliga och lätta att
identifiera, som t.ex. (yrkes-)etik, livsfrågor och i samband med forskningsetik. I
övrigt är alla indikatorer valda utifrån beprövad erfarenhet kring begrepp som kan
kopplas till kunskapsområdet sexualitet och samlevnad samt begrepp som återfinns
i examensordningens mål för alla lärarutbildningsprogram.

Genomförande av datainsamling

Datainsamlingen har gjorts genom sökningar efter kursplaner på de olika lärosätenas hemsidor där information om respektive programutbildning har funnits.
Ibland har länkar till relevanta kursplaner funnits på dessa introducerande sidor,
ibland inte, och det har funnits svårigheter med att hitta kursplaner. Vidare har
indikatorerna använts som sökord i lärosätenas sökmotorer för att finna kursplaner
på detta sätt. En bit in i kartläggningen visade det sig att det var policydokument,
personalutbildningar, studentkårens hemsidor och studenthälsovård som stod för
flertalet av sökträffarna och inte kursplaner för lärarutbildningsprogram. Därför
blev denna sökväg mindre intressant. Dock kan sägas att just de sökord som hämtats från klamydiarapporten kommer tydligt fram i dessa sökningar.
Inledningsvis skickades ett brev ut till alla utbildningssamordnare i hela landet i
vilket de ombads att sända kursplaner, eller länkar till kursplaner, utifrån en tematisering av de 35 indikatorerna, där särskilt indikatorerna sexuell hälsa, sexuella
rättigheter, hbtq, STI, hiv och prevention betonades, se bilaga 1. Svarsfrekvensen
var mycket låg, endast sex lärosäten besvarade brevet varför ett andra utskick gjordes i början av hösten och ett tredje utskick mot slutet av året. Då tillkom svar från
ytterligare två lärosäten. Se nedan under ”Bortfall” för precisering av detta.
Data från 875 tillgängliga kursplaner på 24 lärosäten samlades in och redovisades
var för sig i tabeller. Kursplanernas olika delar gavs en sifferplats: titel (1), syfte och
innehåll (2), lärandemål (3), examination (4) och litteratur (5). För varje lärosäte
lästes och analyserades de olika kursplanerna utifrån ovan nämnda 35 indikatorer.
Även om ett indikatorord fanns flera gånger i en av delarna i kursplanen noterades
det ändå endast en gång. Detta eftersom bedömningen gjorts att antal gånger ett
ord nämns i en kursplan inte är en garanti för att detta moment behandlas i kursen,
medan sannolikheten, i enlighet med teorin om konstruktiv länkning, däremot är
större för att innehållet i högre grad behandlas om ett ord/indikator återfinns i flera olika delar i en kursplan. (Se också under ”Kursplaner som genre – konstruktiv
länkning”) Därför kan en indikator högst noteras fem (5) gånger i varje kursplan,
t.ex. jämställdhet (1, 2, 3, 4, 5) eller sexualitet (2, 5). Se tabell 2 i nästa kapitel,
Resultat, där några exempel på hur detta kan se ut illustreras.

Resultat av genomförda intervjuer

För att fördjupa och ytterligare belysa vad undervisningen kan innehålla i olika
kurser samt få veta hur undervisningen organiseras genomfördes intervjuer med
lärare som undervisar i kurser där moment om kunskapsområdet sexualitet och
samlevnad ingår. Totalt genomfördes intervjuer med sju personer vid fyra lärosäten; Göteborgs universitet, Mälardalens högskola, Stockholms universitet och
Örebro universitet. Dessa finns nedskrivna i sammandrag och förvaras hos projektdeltagarna.
Resultaten från intervjuerna visar tydligt på några övergripande problemområden
vid genomförandet av sex- och samlevnadsundervisningen i de olika lärarprogrammen. Ett problemområde rör i vilka kurser sex- och samlevnadsundervisningen ska
finnas. Flera menar att kunskapsområdet bör ligga inom de utbildningsvetenskapliga kurserna medan andra betonar vikten av att de ligger inom de mer ämnesteoretiska kurserna. Ytterligare någon menar att de bör finnas inom de ämnesdidaktiska
kurserna.
Ett annat problem rör frågor om vilket innehåll som ska undervisas om och vem
som ska leda undervisningen. Då det gäller innehållsfrågan lyfter en del fram att
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det bör handla om kunskapsområdet sexualitet och samlevnad i ett brett perspektiv
där såväl frågor som rör det biologiska som de mer samhällsvetenskaplig perspektiven på kunskapsområdet betonas, medan andra lägger fokus på undervisning om
teman som t.ex. normkritik, hbtq, diskriminering, och inkludering. En svårighet
som flera av informanterna berör gäller vem som kan undervisa och vilken kompetens som finns tillgänglig. De betonar också att lärarutbildarna behöver forskningsanknuten fortbildning kontinuerligt och man lyfter också fram att undervisningen
ofta är personberoende så att den riskerar att försvinna då personer flyttar eller
slutar sitt arbete.
Ett tredje problemområde rör kursutbudets valbarhet eller obligatorium. På de flesta lärosätena återfinns innehåll som kan kopplas till kunskapsområdet endast i valbara kurser. Några enstaka teman som till exempel maktordningar och genusfrågor
finns i de obligatoriska utbildningsvetenskapliga kurserna.
Slutligen lyfter alla informanter fram problemet med att lärarutbildningsprogrammen är så komplext organiserade på det egna lärosätet vilket medför stora svårigheter att organisera sex- och samlevnadsundervisningen som inte är ett tydligt
ämne. Någon betonar att det behövs stöd och styrning ”uppifrån” för att säkerställa
att undervisning i kunskapsområdet sker. Andra lyfter att lärarutbildningsprogrammen organiseras olika vid de olika lärosätena i landet. Informanterna efterlyser samarbete mellan olika nyckelpersoner för att organisera undervisningen på ett
relevant och forskningsbaserat sätt.

Problem vid genomförandet

1. Vissa lärosäten har stängda sidor för utomstående och kräver registrering för att
man ska kunna göra sökningar av kursplaner.
2. Vissa lärosätens institutioner har stängt för utomstående och därmed kan inga
kursplaner hittas. Detta gäller främst institutioner för ämneslärarutbildning.
3. Trots att brev via mail om hjälp med att hitta och nå relevanta kursplaner skickades till utbildningssamordnare vid samtliga lärosäten vid två tillfällen, blev resultatet att endast 8 av totalt 24 besvarade brevet. (Bilaga 1)
4. Lärosätenas hemsidor fungerar på olika sätt. En del högskolor och universitet
har tydliga hemsidor med lätt tillgängliga klickbara länkar till kursplaner. Andra
hemsidor är svårnavigerade och det är inte självklart hur sökningar ska göras på
dessa hemsidor.
5. Efter flera klick på översikter över utbildningsprogram kan man ibland hitta och
ta del av kurskoder som går att lägga in i en särskild sökmotor för kursplaner.
6. Ibland finns endast en allmän text om utbildningen eller utbildningsplanen men
inga kursplaner.
7. Ibland finner man information om att vissa program eller vissa kurser är vilande
eller att kursplanerna är under omarbetning och revidering.

Bortfall

Totalt besvarades de tre mailutskicken av åtta av de 24 lärosäten som ingår i kartläggningen: Högskolan i Borås, Högskolan i Dalarna, Högskolan Väst, Jönköpings
universitet, Luleå tekniska universitet, Mälardalens högskola, Stockholms universitet och Umeå universitet. Kursplaner från Göteborgs universitet erhölls vid ett
personligt besök på Utbildningsvetenskapliga fakulteten/pedagogen och kursplanerna från Malmö högskola samlades in på plats. Eftersom Linnéuniversitetet,
Södertörns högskola samt Skövde högskola inte har besvarat något av de tre breven
och deras kursplaner inte förefaller vara tillgängliga för utomstående via respektive
hemsidor, finns inget resultat alls från dessa lärosäten. I princip gäller samma förhållanden för Lunds universitet och Uppsala universitet för ämneslärarutbildningarna. Trots påminnelser via brev har inga svar inkommit, hemsidorna är svår24

navigerade och i de fall uv-kurser hittas så finns ingen länk till kursplaner. Totalt
saknas brevsvar från 14 lärosäten vilket medfört att våra egna sökningar på dessa
lärosäten innebär en osäkerhetsfaktor gällande huruvida resultaten är rättvisande
för respektive lärosäte, d.v.s. relaterat till om alla relevanta kursplaner har hittats.
Se Tabell 1, översikt över kartläggningen.
Tilläggas kan att svaren var av mycket olika karaktär; från att flera relevanta kursplaner medsändes i svarsmailet till att enbart en hänvisning gjordes till lärosätets
hemsida. I några fall har telefonkontakt tagits med kontaktpersoner, t.ex. för att få
tillgång till kurskoder eller för att få fram kursplaner för ämneslärarutbildning.
Tendensen skulle dock troligen inte se annorlunda ut även om alla lärosäten hade
varit representerade i kartläggningen och med hänsyn tagen till bortfallsdiskussionen. Bedömningen är att undersökningen är valid och att resultaten i föreliggande
kartläggning är generaliserbara.

Presentation av resultat
Den empiriska undersökningen har genererat ett stort antal tabeller och diagram
med olika variabler. För varje enskilt lärosäte har en tabell över indikatorer i relation till konstruktiv länkning skapats. Se tabell 2 i resultatkapitlet som visar konstruktiv länkning i några kursplaner i nästa kapitel.
Som ett arbetsmaterial och för att analysera insamlad data skapades två olika indikatortabeller för varje enskilt lärosäte med indikatorer längs ena axeln och programinriktningar längs den andra. I den ena av dessa två tabeller redovisades det antal
gånger olika indikatorer förekom i förskollärarutbildning, grundlärarutbildning
inriktning fritidshem, grundlärarutbildning inriktning förskoleklass-åk 3, grundlärarutbildning inriktning årskurserna 4-6, grundlärarutbildning inriktning årskurserna 4-6 naturorienterande ämnen (NO) respektive samhällsorienterande ämnen
(SO) samt yrkeslärarutbildning. För alla inriktningar utom grundlärarutbildning
inriktning NO respektive SO är det indikatorer i uv-kursplaner (utbildningsvetenskap), som redovisas i den första tabellen. I den andra tabellen redovisades det
antal gånger olika indikatorer förekom i ämneslärarutbildningen i ämnena bild,
biologi, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, religionskunskap, samhällsvetenskap och uv-kurser. Totalt gjordes två tabeller i enligt ovan för de lärosäten som
är representerade i kartläggningen. Med hänsyn taget till det bortfall som beskrivs
under rubriken bortfall resulterade detta i två tabeller vardera för 21 lärosäten.
Resultatet från ovanstående beskrivna indikatortabeller redovisas i 38 stapeldiagram, två för varje enskilt lärosäte, det ena för förskollärarutbildning, grundlärarutbildning och yrkeslärarutbildning, det andra för ämneslärarutbildning.
Dessutom presenteras två stapeldiagram med resultaten från alla lärosätena i
landet. Tabellerna för alla lärosäten finns i bilaga 2.
Under rubriken ”Resultat” nedan redovisas några av de olika tabeller och diagram
som på olika sätt belyser och synliggör i vilken grad kunskapsområdet sexualitet
och samlevnad, SRHR, STI och hivprevention förekommer i kursplanerna i landets
olika utbildningsprogram för lärare.
Den första tabellen är en översikt över kartläggningen 2016. Här syns de olika
lärosäten som kartlades, samt vilka olika stadier/program som data är insamlade
ifrån. Därefter följer två stapeldiagram som visar resultatet av antal indikatorer i
kursplaner från olika ämnen i relation till stadier och program. Slutligen presenteras en tabell för att åskådliggöra några konkreta exempel på konstruktiv länkning/
constructive alignment i kursplaner som ingår kartläggningen.
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Resultat

I detta kapitel presenteras de mest centrala av de olika tabeller och diagram som
erhållits i den undersökning som genomförts av de olika lärosätena i landet. Totalt
har 24 lärosäten undersökts men eftersom det har varit svårigheter att komma åt
kursplaner vid tre av lärosätena (Linnéuniversitetet, Högskolan i Skövde och Södertörns högskola) presenteras i detta kapitel resultat från 21 lärosäten. Resultaten
skiljer sig åt så till vida att vid 15 av lärosätena finns båda stadieuppdelningarna
med, d.v.s. både Fö-årskurs 4-6 och årskurs 7-9–Gy. Till resultaten för Fö-årskurs
4-6 tillkommer ytterligare tre lärosäten, (Högskolan i Borås, Mälardalens högskola
och Uppsala universitet) liksom för årskurs 7-9-Gy, (Lunds universitet, GIH och
Konstfack). Detta resulterar i en presentation av totalt 18 diagram för varje indelning (Fö– årskurs 4-6 respektive årskurs 7-9-Gy). Samtliga dessa diagram återfinns
i bilaga 2. En översikt över hela kartläggningen syns i sammanställningen i tabell 1
som presenteras nedan.
Totalt har 875 kursplaner analyserats varav 481 innehåller en eller flera indikatorer, d.v.s. 55 % (procent) av kursplanerna innehåller en eller flera indikatorer relaterade till kunskapsområdet sexualitet och samlevnad.

Översikt över kartläggningen 2016

Tabell 1 är en sammanställning av de olika lärosätena som ingår i undersökningen,
vilka programutbildningar som erbjuds vid respektive lärosäte från förskollärarutbildning till grundlärarutbildning för årskurs 4-6, samt vilka av de utvalda ämneslärarutbildningarna som ges vid respektive lärosäte under 2016. Det finns lärosäten
som erbjuder alla de sju utvalda ämnena för ämneslärarprogrammen, t.ex. Malmö
högskola och Göteborgs universitet men det finns också lärosäten som erbjuder
endast ett eller ett par av de utvalda ämnena, t.ex. Örebro universitet och Högskolan i Halmstad.
Av tabellen framgår att föreliggande kartläggning har undersökt 14 lärosäten som
erbjuder förskollärarutbildning, 9 lärosäten som erbjuder grundlärarutbildning
inriktning fritidshem, 18 lärosäten som erbjuder grundlärarutbildning årskurs
F-3 och 4-6, 5 lärosäten som erbjuder yrkeslärarutbildning samt 17 lärosäten som
erbjuder ämneslärarutbildning och det framgår också vilka dessa lärosäten är.
I tabellen syns dessutom jämförelser mellan lärosätena som deltog i och erbjöd
kurser i undersökningarna från 2004 och 2008. En jämförelse visar att sex- och
samlevnadskurser fanns på 13 lärosäten av 21 i undersökningen från 2004 och på
15 lärosäten av 25 i undersökningen från år 2008. En exakt jämförelse går inte att
göra med denna kartläggning från 2016 eftersom det är en mer differentierad och
mer omfattande kartläggning av de olika lärarutbildningsprogrammen. Totalt visar
dock tabellen en ökning från 2004 över 2008 till 2016 vad gäller antalet erbjudna
kurser med innehåll som ryms i kunskapsområdet sexualitet och samlevnad.
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Tabell 1. Översikt över kartläggningen 2016 samt jämförande resultat med tidigare
kartläggningar 2004 och 2008. Ett ”x” indikerar att lärosätet erbjuder utbildningar
för respektive program/stadium samt i vilka ämnen, enligt www.studera.nu De
olika specificeringarna X*, x och (x) används för att visa följande:
X* indikerar att data är insamlat från lärosätet i denna kartläggning.
x indikerar att utbildning finns, men ingen data är insamlad.
(x) indikerar att kartläggningen inte erhållit resultat, vare sig via brevsvar eller
hemsidor.
I tabellen markerar årtalen 2004 respektive 2008 att lärosätet deltog i respektive
års undersökning.
Årtal* markerar att lärosätet erbjöd kurser i sex och samlevnad 2004, respektive
2008.

27

I tabellen blir det tydligt att alla stadier och programutbildningar inte finns på alla
lärosäten. Likaså framgår det att Linnéuniversitetet, Södertörns högskola och
Skövde högskola inte har något resultat i denna kartläggning. Som nämnts tidigare
beror det dels på att respektive lärosätes hemsidor var otillgängliga för sökningar
av kursplaner, dels på att inte något svar erhölls på de brevutskick som gjordes.
Värt att påpeka för utfallet av kartläggningen är att Högskolan i Skövde endast
erbjuder yrkeslärarprogram, att Linneuniversitetet erbjuder utbildningsprogram
motsvarande utbudet vid Göteborgs universitet och Malmö högskola samt att
Södertörns högskola erbjuder utbildningsprogram som motsvarar utbudet vid
Jönköpings universitet, vilket uppskattningsvis innebär att resultatet i denna
undersökning motsvarar ungefär 80% av det totala antalet kursplaner.

Hela landet - förskola till årskurs 6 samt yrkeslärare

I nedanstående diagram visas indikatorernas förekomst i olika kursplaner för
förskollärare, grundlärarutbildning årskurs 1-3 och 4-6 samt yrkeslärarutbildning.
Dessa kursplaner är till övervägande del uv-kurser men också kursplaner
för SO-kurser och NO-kurser för årskurserna 4-6.
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Diagram 1. En översikt över hela landet och alla program: Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.

Diagrammet nedan visar antal förekomster av indikatorer i totalt fem olika
programutbildningar. I diagrammet syns också att uv-kurserna till stor del
innehåller samma indikatorer på alla lärosäten och att dessa förekommer i
princip lika ofta i de olika programutbildningarna.
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Tabellen visar två större kluster. I det ena är de högsta antalen förekomster över
120: etik (över 180), demokrati (180), genus (170), normer och normkritik (ca
130), och i det andra klustret finns något lägre antal t.ex. värdegrund (över 160),
kränkande behandling (100), mänskliga rättigheter (ca 98), barnkonventionen
(95), diskriminering (90). Alla dessa indikatorer är framträdande i uv-kurser och i
SO-kurser över hela landet. Dessa indikatorer är också centrala i flera av examensmålen för lärarutbildningarna för dessa olika programutbildningar/stadier. Diagrammet visar en relativt jämn fördelning mellan uv-kurserna i de olika programutbildningarna/stadierna. Enligt kursplanerna är innehållet i de uv-kurser som
erbjuds studenter i dessa olika utbildningar mycket lika över hela landet. Märkbart
är dock att inom förskollärarutbildningen har indikatorn etik betydligt högre antal
förekomster (60) jämfört med (40) i övriga programutbildningar.
Av indikatorer som det skulle kunna förväntas hög förekomst av i NO-kurserna,
syns i diagrammet ett betydligt lägre antal. Här återfinns t.ex. indikatorn sexuell
hälsa (drygt 50 förekomster totalt) endast fem gånger i NO-kurser. För indikatorn
sexualitet (nära 60 totalt) förekommer endast ca tio gånger i NO-kurser, kropp
(drygt 30 totalt) har 15 förekomster, för hbtq någon enstaka (drygt 20 totalt) i
NO-ämnena. För indikatorn reproduktion finns endast ett mycket litet antal träffar
i kursplanerna (5) och likaså indikatorn kärlek (3). Då det gäller indikatorn sexuell
hälsa har vi endast hittat ordet hälsa i kursplanerna, men vi har ändå inkluderat
detta i resultatet. Begreppet hälsa kan inkludera frågor kring sexualitet, men behöver inte alls göra det, likt resonemangen kring indikatorerna etik och demokrati.
I diagrammet dominerar grundlärarutbildning med inriktning fritidshem med 20
förekomster i relation till det totala antalet 50 förekomster. Detta kan bero på att
det finns en valbar inriktning med idrott och hälsa för programutbildningen och
därmed att innehållet rör mer allmänna hälsofrågor och fysisk aktivitet. Vissa indikatorer, t.ex. hiv, hivprevention, prevention, STI, graviditeter, preventivmedel,
hedersrelaterad problematik, förekommer inte alls i vare sig uv-kursplaner eller
ämneskursplaner för dessa programutbildningar/stadier, d.v.s. från förskola upp
till årskurs 6, samt yrkeslärare. Det särskilda examensmålet för grundlärare inriktning årskurserna 4-6 med indikatorn identitet, sexualitet och samlevnad har också
ett mycket litet antal förekomster (2).

Hela landet - ämneslärarutbildningar

I diagram 2 nedan visas indikatorernas förekomst i olika kursplaner för ämneslärarutbildningar. Totalt visas i detta diagram två programutbildningar, d.v.s. ämneslärare med inriktning årskurs 7-9, samt ämneslärare med inriktning gymnasieskola. Dessa programutbildningar samläses ofta och därför görs ingen skillnad mellan
dem i diagrammet. Kursplanerna som undersökts är ämneskursplaner för bild,
biologi, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och utbildningsvetenskapliga kurser, s.k. uv-kurser. Observera att alla ämnen
inte erbjuds som utbildningsprogram vid alla lärosäten. För en översikt över detta,
se tabell 1 ovan.
Vid en jämförelse mellan diagram 1 och diagram 2 bör observeras att uv-kurserna
till stor del innehåller samma indikatorer och dessa förekommer i princip lika ofta i
de olika programutbildningarna. I detta avseende har uv-kurserna således vanligtvis samma innehåll och relationen mellan antalet indikatorer är ungefär lika stor
oberoende av stadium/programutbildning.
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Diagram 2. En översikt över ämneslärarutbildningar i hela landet och i följande ämnen: bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.
I diagram 2 förekommer sju ämnesprogram, där varje ämne innehåller betydligt
fler kursplaner med förekomst av indikatorer i någon eller några av dessa. Detta
till skillnad mot föregående diagram där det förekom endast två ämneskurser och
övriga är uv-kurser. Av detta följer att diagram 2 illustrerar indikatorers förekomst
i enskilda ämnen på ett mer detaljerat sätt än i diagram 1 som enbart visar NO- respektive SO-ämnen i en av programutbildningarna, nämligen grundlärarutbildning
med inriktning årskurs 4-6.
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Liksom i diagram 1 framträder två kluster av indikatorer. I det ena klustret finns
återigen de högsta antalen förekomster för genus (130), etik (ca 105), demokrati
(drygt 100) men här i diagram 2 är dessa indikatorer fördelade mellan olika
ämneskurser. Dessa indikatorer är framträdande i såväl uv-kurser som i historia,
religionskunskap och samhällskunskap över hela landet vilket motsvarar fördelningen för SO-ämnen i diagram 1.
I det andra klustret förekommer indikatorerna normer/normkritik (nästan 60),
värdegrund (ca 55), relationer (45) mänskliga rättigheter (nästan 40), kränkande
behandling (25), diskriminering (20), i ungefär samma omfattning som i diagram 1.
Dessa indikatorer är även i diagram 2 nästan uteslutande kopplade till uv-kurserna.
Även i programutbildningarna för ämneslärare finns således stor överensstämmelse mellan innehållet i de olika uv-kurser som varje lärosäte erbjuder sina studenter.
Indikatorer i relation till enskilda ämnen – några nedslag
Kursplaner i ämnet bild uppvisar endast förekomst av indikatorerna etik (ca 5
gånger) och normkritik (ca 3). Språket i kursplanerna är ämnesspecifikt präglat
och kopplat till bildämnets genre.
I biologi och naturkunskap återfinns sammantaget indikatorerna (sexuell) hälsa
(drygt 25), sexualitet (nästan 20), kropp (nästan 20), sexualkunskap (nästan 10),
relationer (10), reproduktion (7), kön (4), identitet, sexualitet och samlevnad (4).
Värt att uppmärksamma här är att indikatorerna hiv/aids-prevention, STI, graviditet och preventivmedel samt hbtq, kärlek och samlevnadsformer inte alls finns
representerade i några kursplaner i dessa ämnen.
I ämnet idrott och hälsa förekommer indikatorerna (sexuell) hälsa (över 60)
och kropp (45). Värt att betona här är att ämnet heter idrott och hälsa och i
kursplanerna är det nästan uteslutande allmänna hälsofrågor som åsyftas och
inte sexuell hälsa.
I kursplaner för historieämnet är förekomsten av genus (ca 30) tydlig. Även
demokrati (15), kön (ca 10), sexualitet (5) jämställdhet (5) och normkritik (5)
märks. Dessa indikatorer är nära kopplade till varandra ur ett genusperspektiv
vilket syns i kursplanerna.
I kursplaner för ämnet religionsvetenskap förekommer fler indikatorer och i högre
antal än i de övriga ämnena förutom i uv-kurserna. De mest framträdande indikatorerna är etik (50), genus (20), livsfrågor/existentiella frågor (ca 12), sexualitet
(ca10), värdegrund (10), samlevnadsformer (8) och även antalen för ungdomskultur (5), hedersrelaterad problematik (3) och normkritik (2) kan noteras. Dessa indikatorer är centrala i ett religionsvetenskapligt ämnesinnehåll för blivande lärare.
I ämnet samhällsvetenskap återfinns i kursplanerna också flera av indikatorerna.
Störst förekomst har demokrati (35), följt av mänskliga rättigheter (12), medborgerlig bildning (10), genus (10) och kön (ca 10), normkritik (6) och etik (5). Noterbart är att jämställdhet och sexualitet enbart har en förekomst i diagrammet och att
samlevnadsformer och hbtq-frågor inte finns med alls. Detta är något förvånande
med tanke på att dessa indikatorer är framträdande i centralt ämnesinnehåll i skolans kurs- och ämnesplaner.
Det särskilda examensmålet som gäller för årskurs 4-6 med indikatorn identitet,
sexualitet och samlevnad finns inte som examensmål för ämneslärarutbildningen.
Värt att notera är ändå att formuleringen återfinns i ämnena biologi och naturkunskap för blivande ämneslärare, dock endast med få förekomster.
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Konstruktiv länkning (alignment) - några exempel

I kartläggningen är alla kursplaner dokumenterade genom att indikatorerna är
noterade utifrån det som kallas konstruktiv länkning eller constructive alignment.
Detta är presenterat ovan i bakgrunds- och metodavsnitten. Det är denna dokumentation som ligger till grund för de diagram som presenteras i föreliggande
kartläggning, även för de diagram som finns i bilaga 2. Denna teoretiska utgångspunkt innebär att en indikator kan synas fem gånger i en kursplan, d.v.s. en gång i
de respektive olika innehållsdelarna: kurstitel, syfte och innehåll, lärandemål, examinationsform och litteratur. Om en indikator återfinns i alla delarna signalerar
det att kursplanen har en genomtänkt struktur där syfte leder till innehåll och mål
som leder vidare till examinationsform och litteratur
Tabell 2. Tabellen visar konstruktiv länkning/constructive alignment i några
kursplaner från kartläggningen.

En slutsats av analysen av kursplanernas konstruktiva länkning är att de flesta
kursplanerna har indikatorer i två eller tre av kursplanernas innehållsdelar. Vanligast är att indikatorerna finns i syfte och innehåll, lärandemål och i kurslitteraturen. Detta syns i kursplaner vid flera olika lärosäten. Lägst antal förekomster finns
i examinationsdelen. Oftast är denna beskriven endast som formen för examina33

tionen, antal poäng för varje delexamination, betygskriterier och möjligheter till
omtentamen. Det är mycket sällan som ett innehåll i examinationerna skrivs fram
i kursplanen. Här utgör Malmö högskola ett undantag eftersom det enligt kartläggningen endast är på detta lärosäte en heltäckande konstruktiv länkning förekommer i några kursplaner, d.v.s. åtminstone några av indikatorerna förekommer i alla
fem delarna i kursplanerna.
Om en indikator förekommer i en kurstitel kan antas att detta är ett huvudsakligt
innehåll i kursen. Detta är dock inte så vanligt förekommande i kartläggningen.
Vad gäller förekomst av indikatorer i kurslitteraturen så är den relativt hög, men
begränsad till ett innehåll som är vanligt i uv-kurser, d.v.s. dessa är inte särskilt
ämnesspecifika. Ofta återfinns kurslitteratur med titlar som innehåller ord som
kan kopplas till värdegrund och demokrati, medan det mer sällan förekommer
kurslitteratur med ord som sexualitet och sex och samlevnad i titeln. I de kursplaner som analyserats finns kurslitteratur inte alltid med. Den kan då ligga på
en särskild klickbar länk eller så är kursplanen inte publicerad på hemsidan utan
det finns en hänvisning till att den kan fås på respektive institution.
Avslutningsvis kan betonas att de indikatorer som har högst antal förekomster i
både diagram 1 och 2 också är de som syns i flest delar i respektive kursplan, d.v.s.
dessa indikatorer har hög grad av konstruktiv länkning i kursplanerna.

diskussion
I föreliggande rapport har syftet varit att kartlägga om och på vilket sätt kunskapsområdet sexualitet och samlevnad förekommer i kursplaner i svensk lärarutbildning 2016. Ytterligare ett syfte med kartläggningen har varit att åtgärder och
utbildningsinsatser ska identifieras gällande kunskapsområdet sexualitet och samlevnad med särskilt fokus på hiv, STI-prevention och SRHR och som kan behövas
i framtiden. I detta avsnitt presenteras först en diskussion om kartläggningen som
helhet och om metodens styrkor och svagheter. Därefter följer resultatdiskussion
och avsnittet avslutas med slutsatser och förslag på åtgärder.

Kartläggningen 2016 som helhet – styrkor och problem

Kartläggningen visar resultat från totalt 21 lärosäten där utgångspunkten var ett
urval av 24 lärosäten på vilka flera olika utbildningsprogram för lärare erbjuds.
Kartläggningen har undersökt kursplaner från förskollärarutbildning, grundlärarutbildning F-3, 4-6 samt med fritidsinriktning, ämneslärarutbildningar och yrkeslärarutbildningar. Totalt har 875 kursplaner analyserats varav 481 eller 55 %
(procent) av kursplanerna innehåller en eller flera indikatorer relaterade till
kunskapsområdet sexualitet och samlevnad.
En invändning mot valet av att undersöka alla de sex programutbildningarna skulle
kunna vara att det hade varit tillräckligt att undersöka ett av programmen eftersom
det empiriska materialet blev så omfattande och dessutom var svårfångat vid vissa
lärosäten. Resultatet visar dock på både bredd och djup av kunskapsområdet sexualitet och samlevnad mellan olika programutbildningar/stadier, något som hade
varit omöjligt att se om enbart ett program hade studerats.
Mångfalden av indikatorer som används i kartläggningen visar på kunskapsområdets omfattning och ger därmed mycket goda möjligheter för kursplaneutveckling i
olika ämnen och lärarutbildningsprogram. För att uppnå hög kvalitet och validitet
för kursplaner som genre kan konstruktiv länkning, alignment, vara ett verktyg att
arbeta med. Detta innebär att de olika indikatorerna verkligen skrivs fram i kursplanernas olika delar. Viktigt blir då att indikatorerna syns i såväl kurstitel, syfte,
innehåll och mål, som i examinationsformer och litteratur. Om indikatorerna finns
med i flera, eller till och med i alla, dessa delar av kursplanerna, så ökar möjligheten att kunskapsområdet verkligen blir en central del i ett kursinnehåll. Om en
indikator endast finns med i till exempel innehållsdelen så finns risk att det faktiskt
i inte tas upp alls i undervisningen.
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Kartläggningen har visat på en del metodiska problem i genomförandet. Framför
allt har ett stort antal av lärosätenas hemsidor visat sig vara mycket svårnavigerade. Till detta kommer problemet med låg respons på brevutskicken där hjälp med
att nå relevanta kursplaner efterfrågades.
Trots ovanstående problem och problem med bortfall i övrigt har en stor mängd
kursplaner analyserats, 875 totalt, varifrån förankrade och konstruktiva slutsatser
har kunnat dras. Resultaten från föreliggande kartläggning 2016 bedöms därmed
vara generaliserbara och valida.
För att se kunskapsområdets progression över tid är det nödvändigt att kunna relatera föreliggande kartläggnings resultat till de tidigare undersökningarna från 2004
och 2008. I jämförelse med dessa äldre undersökningar innehåller föreliggande
kartläggning ett större antal kursplaner samt fler stadie- och programinriktningar.
Ett systematiskt arbete har genomförts med att identifiera 35 indikatorer i kursplaner från lärosäten över hela landet. Kartläggningen år 2016 visar resultat från
21 lärosäten i jämförelse med 15 lärosäten år 2008 och 13 lärosäten år 2004 som
har någon form av kurser eller kursmoment inom kunskapsområdet sexualitet och
samlevnad.

Hela landet – en resultatdiskussion om uv-kurser,
NO- och SO-kurser samt ämneskurser

I diagrammen för hela landet, d.v.s. diagram 1 och 2, som återfinns ovan i resultatavsnittet syns tydligt två kluster där indikatorerna har höga antal förekomster i
kursplanerna. Det gäller indikatorerna etik, genus, demokrati, normkritik, värdegrund, barnkonventionen, mänskliga rättigheter, diskriminering och kränkande behandling. Vi kan generellt härleda dessa indikatorer till att de vanligtvis förekommer i uv-kurser på alla stadier/programutbildningar samt i olika SO-kurser och i
ämneskurser som historia, religionsvetenskap och samhällsvetenskap. Däremot är
dessa indikatorer inte vanligt förekommande i NO-kurser, vilket får ses som rimligt
utifrån innehållet i skolans kurs- och ämnesplaner.
I diagram 1 och 2 är det också anmärkningsvärt att t.ex. indikatorerna hiv- och
aidsprevention, STI, graviditet och preventivmedel inte förekommer alls i någon
kursplan, vare sig i grundlärarutbildning, ämneslärarutbildning eller i yrkeslärarutbildning. De förekommer inte ens i biologi, naturkunskap eller i NO-ämnena för
de lärare som ska undervisa i årskurs 4-6 eller bli ämneslärare. Att indikatorer som
hiv och hiv/aidsprevention inte finns med är kanske inte överraskande. Eftersom
det inte är begrepp som används i kurs- och ämnesplanerna kan man knappast
vänta sig att en kurs på lärarutbildningen har hiv i kurstiteln. Det är också frågor
som har mindre plats generellt i skolans undervisning och samhället idag. Det kan
vara så att dessa områden, det vill säga hiv och STI, ändå behandlas i undervisning
i olika kurser, men det framkommer inte alls i kursplanerna, och då är det mer troligt att det inte berörs nämnvärt i undervisningen. Detta stöds också av teorin om
konstruktiv länkning i kursplaner.
Men frånvaron av övriga indikatorer kopplade till sexuell hälsa är ett betydelsefullt
resultat av kartläggningen. I förlängningen handlar det om att utbilda barn och
ungdomar till att bli medvetna om sexuell hälsa generellt och att ge dem förutsättningar att göra egna, medvetna val.
Då det gäller det särskilda examensmålet för grundlärare med inriktning mot årskurserna 4-6 är det anmärkningsvärt att t.ex. indikatorn identitet, sexualitet och
samlevnad har endast en förekomst i en enda kursplan i hela landet. Kartläggningen indikerar att begrepp och ibland hela målformuleringar från examensordningen
ofta används i kursplaner. Att just detta enda examensmål som direkt berör kunskapsområdet sexualitet och samlevnad inte används mer ofta i kursplaner är därför förvånansvärt.
Den enskilda indikatorn sexualitet har nästan 60 förekomster totalt från förskollärarutbildningen och till grundlärarutbildning inriktning-årskurserna 4-6 för hela
landet. Av dessa är ca 10 förekomster kopplade till NO-ämnen och ca 40 till uv35

kurser samt några förekomster i SO-kurser. Om vi ser till att indikatorn sexualitet
har relativt hög förekomst i uv-kurserna men liten förekomst i NO-kurserna kan
man förmoda att det får konsekvenser för undervisningen om hiv, prevention och
STI. I uv-kurserna belyses sexualitet generellt mer i en social, samhälls- och rättighetskontext, t.ex. i fråga om diskriminering och kränkande behandling. I NO-kurserna är det däremot tänkbart med mer fokus på kroppen, på hiv, prevention och
STI. I sammanhanget är det också viktigt att påpeka att uv-kurserna är obligatoriska för alla lärarstudenter medan NO-kurserna för årskurs 4-6 är valbara och
därmed inte läses av alla blivande lärare. Vilket ytterligare kan antas bidra till att
blivande lärarstudenter saknar kunskap om dessa delar av kunskapsområdet.
Kartläggningen visar också att det förekommer vissa skillnader mellan olika lärosäten i antal förekomster av indikatorer i olika kurser och på olika utbildningsprogram och stadier. Detta syns i diagrammen för de enskilda lärosätena vilka finns i
bilaga 2 och kan i vissa fall relateras till bortfallsdiskussionen i metodavsnittet men
lyfts inte upp särskilt i denna diskussion.
Indikatorer som etik och demokrati, har många förekomster, men det är vida begrepp och säger ingenting om de innehåller något som berör kunskapsområdet
sexualitet och relationer. För att ge ett användbart resultat borde indikatorn ha
kopplats till sexualitet på något sätt.
Man får ändå säga att det är anmärkningsvärt att STI, prevention och sexuell hälsa
har så få förekomster, särskilt i biologi. Något som är högst anmärkningsvärt är att
indikatorerna diskriminering och kränkande behandling tycks saknas helt på ett
par av lärosätena. Det är än mer anmärkningsvärt, eftersom det ingår i examensmålen att känna till diskrimineringslagen, som dessutom är en lag som barn- och
ungdomsskolan är skyldig att följa. Även hedersrelaterad problematik är ett annat
område som inte har fått mer än enstaka träffar. Heder och sexuellt våld (mot barn)
är något som alla lärare behöver ha kunskap om, för att dels kunna bemöta elever
adekvat, dels upptäcka när barn far illa. Frågor om hedersrelaterad problematik
och om sexuellt våld mot barn har i sig inte med sex- och samlevnadsunderivsningen att göra, men kan ändå ha beröringspunkter med undervisningen. Lärare behöver också ha kunskap om dessa frågor eftersom de kan kopplas till frågor om genus
och maktstrukturer på olika sätt.

Diskussion av indikatorer i relation till enskilda ämnen

Utgångspunkten för föreliggande kartläggning är att de indikatorer som använts i
projektet ryms inom kunskapsområdet sexualitet och samlevnad. En mer allmän
diskussion skulle kunna ifrågasätta om man kan säga att alla indikatorer verkligen
har med kunskapsområdet att göra och i så fall på vilket sätt. Detta kan inte besvaras inom ramen för denna kartläggning eftersom det behövs mer kvalitativt inriktade studier t.ex. intervjuer och observationer för att undersöka hur undervisningen i
en kurs faktiskt bedrivs.
En annan diskussion rör indikatorernas relation till kursplanerna som genre, särskilt när det gäller ämnesspecifika språk som används i de olika ämneskursplanerna. Tydligt är att alla ämneskursplaner utgår från sina egna ämnesteoretiska sammanhang där såväl ämnesteori, metodik som didaktik ska rymmas. I anslutning
till detta kan en ytterligare komplikation vara att införliva begrepp som hiv, STI
och prevention. Dessa är kanske för ämnesspecifika och skulle kunna tänkas ingå
i begreppet sexuell hälsa. En djupgående diskussion kring vad som ingår i kunskapsområdet sexualitet och samlevnad skulle här kunna bidra till att denna typ av
specifika begrepp mer självklart används i kursplaneskrivning och därmed får en
framlyft position som centralt ämnesinnehåll i en kurs.
Till ovanstående diskussion kan föras indikatorerna kropp och hälsa vilka är framträdande inom ämnet idrott och hälsa. Som tidigare påpekats är dock begreppet
hälsa begränsat till mer allmänna hälsofrågor, men här kunde också begreppet
sexuell hälsa belysas på olika sätt och lyftas fram i kursplanerna.
Allmänt sett är indikatorn genus väl representerat i denna kartläggning och har
högst antal förekomster i kursplanerna sammanlagt. Detta kan tolkas som att ge36

nusperspektivet är väl förankrat i undervisning för alla blivande lärarkategorier
och i många olika ämnen. Det betyder dock inte att genuskurserna i lärarutbildningen nödvändigtvis behandlar genus kopplat till sexualitet. Då är det betydligt
mer anmärkningsvärt - och oroväckande - att indikatorer som hedersrelaterad
problematik och hbtq-frågor har mycket lågt antal förekomster i kursplaner i alla
programutbildningarna. Dessa indikatorer kan möjligen förekomma i anslutning
till indikatorer som diskriminering och mänskliga rättigheter, men det framgår inte
av denna kartläggning.
Skolinspektionens påpekande i sin granskningsrapport från 2018 om att förståelsen av kunskapsområdet behöver bli bättre skulle kunna avhjälpas med att frågor
om barns och ungas sexualitet får en tydligare plats under lärarutbildningen: Att
lärarstudenterna får grundläggande kunskaper om såväl sexualitet som didaktiska
frågor kring sex- och samlevnadsundervisningen, för att sedan kunna bygga vidare
på den grunden. Det skulle sannolikt också öka chansen för ett mer systematiskt
utvecklings- och kvalitetsarbete på skolorna, något som Skolinspektionen också såg
stora brister i [26].

Reflektioner kring resultaten från intervjuerna

I arbetet med kartläggningen genomfördes intervjuer vid fyra lärosäten med totalt
sju lärarutbildare. Vid dessa intervjuer framkom att lärarutbildarna menade att
det kan diskuteras dels vilket innehåll som ska ingå i kunskapsområdet, dels i vilka
kurser och program de ska finnas, d.v.s. hur kunskapsområdet kommer in i lärarutbildningarna och hur undervisningen ska organiseras. Alla betonade dock att
undervisning behövs och därmed aktualiseras också frågorna om vilka som ska undervisa samt vilken kompetens som finns tillgänglig på lärarutbildningarna. Flera
betonar att i nuläget är undervisningen till stor del personberoende och genomförs
av utbildare som är särskilt intresserade eller har särskild kompetens Detta medför
att det är stor risk för instabilitet i kursutbud och kompetens. Detta medför genomförande av undervisningen.
För att öka kompetensen hos lärarutbildare behövs kontinuerlig forskningsanknuten fortbildning. Vidare behöver men se över fördelningen mellan vad som är
obligatoriska och valbara kursmoment som kan kopplas till kunskapsområdet. Om
målet är att alla lärarstudenter ska möta ett relevant innehåll för sex- och samlevnadsundervisning, så är en möjlighet att förlägga sådana kursmoment till de utbildningsvetenskapliga kurserna. De ämnesrelevanta innehållsdelarna kan då kopplas
till ämnesundervisningen med didaktiska överväganden kring hur undervisningen
kan organiseras.

Debatt och åtgärder efter 2016

Sedan denna kartläggning genomfördes har kunskapsområdet sexualitet och relationer fått uppmärksamhet på olika sätt.
Hösten 2017 briserade #metoo, som uppmärksammade problemet med sexuella
trakasserier och sexuellt våld i samhället och också i skolan. Flera lärar- och elevupprop under namn som exempelvis #tystiklassen och #ickegodkänt gjordes. Sexuella trakasserier i skolan har diskuterats och debatterats med jämna mellanrum de
senaste tjugo åren, till exempel i samband med våldtäkterna i Bjästa och kampanjen #prataomdet, men med metoo blev det ett ännu större genomslag än tidigare.
Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen gjort en granskning av sex- och
samlevnadsundervisningen. Granskningen redovisades 2018. Skolinspektionen
fick uppdraget att göra granskningen innan metoorevolutionen och skedde inte på
grund av den. Men granskningen genomfördes hösten 2017, alltså delvis före och
delvis samtidigt som metoo, och redovisades 2018, när debatten som följde på metoo var som intensivast. I granskningen framkom bland annat att lärarna behövde
stöd och verktyg, att undervisningen skiljde sig kraftigt åt mellan och inom skolorna, att den inte kopplades till skolans värdegrundsarbete och att rektors styrning
och det systematiska utvecklingsarbetet var bristfälligt. På bara hälften av skolorna
var eleverna involverade i planering, genomförande och uppföljning och det fanns
stora brister i undervisningen om normer och om hbtq-frågor. Lärarna själva upp37

gav att de tyckte att detta var svåra områden att undervisa i och som de efterfrågade kompetensutveckling i [26].
Skolverket fick 2018, som ett resultat av Skolinspektionens rapport, i uppdrag av
regeringen att ge förslag på hur sex- och samlevnadsundervisningen skulle kunna
stärkas i läroplanerna. I kölvattnet av metoo skulle Skolverket särskilt beakta frågor
om heder, samtycke och pornografi. Förslaget redovisades till regeringen 2019 [32].
Skolverket redovisade sitt uppdrag i att stärka sex- och samlevnadsundervisningen
i läroplanerna i juni 2019. I förslaget från Skolverket föreslås bl.a. ett namnbyte på
kunskapsområdet till ”sexualitet och relationer”. Förslaget stärker rektors ansvar,
och det främjande perspektivet, hälsa och välbefinnande och elevernas medvetna
och egna val betonas. Förslaget är i skrivande stund inte taget av regeringen [33].
Regeringen anslog 2018 medel om 50 miljoner kronor för olika insatser i skolan,
dels för att stärka kompetensutveckling hos lärare, dels för att mer direkt förebygga sexuellt våld. Pengarna fördelades med 20 miljoner till Skolverket, som bland
annat utvecklat en webbkurs för skolpersonal, 20 miljoner till civilsamhällesorganisationer, och 10 miljoner till elev- och skolledarorganisationer för ett projekt som
specifikt skulle förebygga sexuella kränkningar i skolmiljö [34]. I den så kallade
januariöverenskommelsen 2019 mellan de två regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet och Centerpartiet och Liberalerna ska sex och samlevnad bli
obligatoriskt på alla lärarutbildningar från och med läsåret 2021 [35]. I september
2020 fattade regeringen det formella beslutet om obligatoriet [36].

Slutsatser och förslag på förbättrande åtgärder

Med hänsyn till Nationella handlingsplanen för klamydiaprevention från 2014,
är det fortfarande tydligt att kunskapsområdet sex och samlevnad behöver bli en
obligatorisk del i lärarutbildning för alla blivande lärare på alla olika stadier i den
svenska skolan.
I examensmålen från UKÄ saknas motsvarigheten till de förändringar som är så
tydliga i den senaste läroplans- och kursplansreformen för grundskola och gymnasieskola, Lgr11 och Gy11. Numera är kunskapsområdet sexualitet och samlevnad
inskrivet i flertalet skolämnen för såväl grundskolan som gymnasieskolan.
Då det gäller examensmålen för lärarutbildningarna finns de endast som examensmål för grundlärare med inriktning mot årskurserna 4-6.
1. Kunskapsområdet sex och samlevnad behöver ringas in så att åtminstone en
slags baskurs innehållande moment som rör stora delar av indikatorerna i denna
kartläggning kan konstrueras. Denna bör vara obligatorisk för alla blivande lärare.
2. I enlighet med januariöverenskommelsen om att sex- och samlevnadsundervisning ska bli obligatorisk på alla lärarutbildningen bör UKÄ lägga till ett examensmål, som behandlar kunskapsområdet sexualitet och samlevnad i examensordningen för lärarutbildningar för alla olika stadier inom den svenska skolan.
Examensmålen bör omfatta såväl kunskap om och förståelse av sexualitet och
forskningsbaserad undervisning som färdighet och förmåga att undervisa om
kunskapsområdet. (Beslut om ett sådant examensmål har fattats, se ”Debatt och
åtgärder efter 2016”.)
3. För att tillgodose god kvalitet och gedigen kompetens hos såväl lärarutbildare
som lärarstudenter behövs kontinuerliga och fördjupade utbildningsinsatser.
4. Ett nationellt centrum för kunskapsområdet sexualitet och relationer föreslås.
Detta centrum bör vara ämnesövergripande och tvärvetenskapligt samt också fokusera på didaktik. Ett sådant centrum skulle kunna utgöra ett kunskapsstöd för
lärarutbildningarna, särskilt under den inledande fasen, när sexualitet och relationer ska bli obligatoriskt och etableras på alla lärarutbildningar. Ett sådant centrum
skulle öka möjligheten att alla lärarutbildningarna bygger upp och har tillräckligt
hög kompetens inom kunskapsområdet. Ett nationellt centrum skulle dessutom
vara ett stöd för verksamma lärare och skulle även kunna erbjuda fortbildning.
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5. För att utveckla kunskapsområdet sexualitet och samlevnad behövs ny och
aktuell forskning som också kopplas till internationell pågående forskning.
Denna forskning kan vara både ämnesinriktad och skolinriktad och av både
kvantitativ och kvalitativ art.
6. Den osäkerhet som lärare enligt Skolinspektionens rapport har när det gäller
att undervisa om normer och om hbtq-frågor visar att lärarutbildningarna måste
ha tydliga inslag som ger kunskaper om hur olika normer kan påverka och begränsa eleverna och även deras lärande.
Avslutningsvis visar resultatet av kartläggningen från 2016 en bild av att kunskapsområdet sexualitet och samlevnad förekommer i alla programutbildningar för
blivande lärare. Dessutom visar kartläggningen hur kunskapsområdet uttrycks i
kursplaners olika delar genom förekomsten av antalet indikatorer enligt konstruktiv länkning. Tillsammans med de sex förslagen på åtgärder ovan kan därmed kartläggningens syften anses vara uppnådda.
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Bilaga 1.
Brev till utbildningssamordnare
Malmö högskola, 2016-06-03
Bästa utbildningschef, utbildningssamordnare
eller utbildningsledare!
Vi är en grupp på tre personer, två från lärarutbildningen på Malmö högskola
och en från RFSU, som på Folkhälsomyndighetens uppdrag arbetar med en
kartläggning av sex- och samlevnadsundervisning på landets lärarutbildningar.
Uppdraget löper under år 2016. Vi har genomfört sökningar av kursplaner
universitets och högskolors hemsidor, men det är svårnavigerat och vi osäkra
på om vi finner allt som faktiskt finns. Avsikten är att göra en så heltäckande
och rättvisande kartläggning som möjligt. Vi skulle därför vilja be er om hjälp
med två saker:
1) Kursplaner från förskolelärarutbildningar, grundlärarutbildningar F-3
och 4-6, samt kursplaner för ämneslärare för 7-9 och gymnasiet i biologi,
historia, idrott och hälsa, naturkunskap, religion och samhällskunskap,
som innehåller moment som belyser följande (eller närliggande) begrepp:
- Sex- och samlevnadsundervisning,
- sexualitet och relationer
- sexuell hälsa, tex om hiv och/eller prevention av
sexuellt överförbara sjukdomar
- kropp och hälsa
- sexuella rättigheter, t ex hbtq
- jämställdhet
- genus och/eller kön
- normkritik
- hedersrelaterad problematik
- livsfrågor
2) Kontaktpersoner/ämnesansvariga eller kursledare för kurser där
undervisningsmoment som berör kunskapsområdet sex- och samlevnad
ingår. Vi planerar att inom projektets ram genomföra ett antal intervjuer
i början av höstterminen för att på så sätt får lite mer information om
kursupplägg, innehåll, examinationer och litteratur.
Vi är mycket tacksamma om ni kan hjälpa oss med att sända oss kursplaner och
kontaktuppgifter till personer som vi möjligen kan ta kontakt med framöver.
Vi blir väldigt glada om vi få uppgifterna senast den 20 juni.
Varmt tack på förhand för all hjälp med detta.
Vänliga hälsningar
Bodil Liljefors Persson (projektledare) bodil.liljefors@mah.se
Professor i religionshistoria, Fakulteten för lärande och samhälle,
Malmö högskola
040-6658609 eller 0761-636639
Irene Andersson irene.andersson@mah.se
Docent i historia, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola
Hans Olsson hans.olsson@rfsu.se
Sakkunnig i sexualundervisning, RFSU
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Diagram 1. En översikt över hela landet och alla program: Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.

Bilaga 2.

Enskilda diagram för varje lärosäte
och för dels Fö-grundlärare årskurs 4-6 och yrkeslärarprogram,
dels ämneslärarprogrammen för årskurs 7-9 och gymnasieskolan.
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Diagram 2. En översikt över ämneslärarutbildningar i hela landet och i följande ämnen; bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.
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Diagram 3. En översikt över indikatorer på Högskolan i Borås: Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.
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Diagram 4. En översikt över indikatorer på Högskolan Dalarna: Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.
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Diagram 5. En översikt över indikatorer på Högskolan i Gävle: Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.
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Diagram 6. En översikt över indikatorer på Göteborgs Universitet: Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.
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Diagram 7. En översikt över indikatorer på Högskolan i Halmstad: Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.
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Diagram 8. En översikt över indikatorer på Jönköping University: Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.
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Diagram 9. En översikt över indikatorer på Karlstads Universitet: Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.
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Diagram 10. En översikt över indikatorer på Högskolan Kristianstad: Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.

53

Diagram 11. En översikt över indikatorer på Linköpings Unviersitet: Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.
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Diagram 12. En översikt över indikatorer på Luleå Tekniska Universitet: Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet. Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.
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Diagram 13. En översikt över indikatorer på Malmö Högskola: Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.
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Diagram 14. En översikt över indikatorer på Mittuniversitetet Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.
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Diagram 15. En översikt över indikatorer på Mälardalens Högskola: Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.
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Diagram 16. En översikt över indikatorer på Stockholms Universitet: Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.
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Diagram 17. En översikt över indikatorer på Umeå Universitet: Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.
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Diagram 18. En översikt över indikatorer på Uppsala Universitet: Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet.
Resultatet visar antal ommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.
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Diagram 19 En översikt över indikatorer på Högskolan Väst: Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.
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Diagram 20 En översikt över indikatorer på Högskolan Väst: Fö, F-3, Gr-Fritids, Gr 4-6, Gr 4-6 NO, Gr 4-6 SO och Yrkeslärarprogrammet.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i uv-kursplaner för alla programmen och i so och no för Gr 4-6.
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Diagram 21. En översikt över indikatorer på Högskolan Dalarna i följande ämnen; bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.
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Diagram 22. En översikt över indikatorer på Gymnastik och Idrottshögskolan i följande ämnen; bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.
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Diagram 23. En översikt över indikatorer på Högskolan i Gävle i följande ämnen; bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.
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Diagram 24. En översikt över indikatorer på Göteborgs Universitet i följande ämnen; bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.
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Diagram 25. En översikt över indikatorer på Högskolan i Halmstad i följande ämnen; bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.
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Diagram 26. En översikt över indikatorer på Jönköping University i följande ämnen; bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.

69

Diagram 27. En översikt över indikatorer på Karlstads Universitet i följande ämnen; bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.
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Diagram 28. En översikt över indikatorer på Konstfack i följande ämnen; bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.
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Diagram 29. En översikt över indikatorer på Högskolan Kristianstad i följande ämnen; bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.
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Diagram 30. En översikt över indikatorer på Linköpings Universitet i följande ämnen; bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.
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Diagram 31. En översikt över indikatorer på Luleå Tekniska Universitet i följande ämnen; bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.-
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Diagram 32. En översikt över indikatorer på Lunds Universitet i följande ämnen; bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.
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Diagram 33. En översikt över indikatorer på Malmö Högskola i följande ämnen; bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.
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Diagram 34. En översikt över indikatorer på Mittuniversitetet i följande ämnen; bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.
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Diagram 35. En översikt över indikatorer på Stockholms Universitet i följande ämnen; bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.
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Diagram 36. En översikt över indikatorer på Umeå Universitet i följande ämnen; bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.
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Diagram 37. En översikt över indikatorer på Högskolan Väst i följande ämnen; bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.
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Diagram 38. En översikt över indikatorer på Örebro Universitet i följande ämnen; bd, bi, hi, id, nk, re, sh och UV-kurser.
Resultatet visar antal gånger indikatorer förekommer i kursplaner för dessa ämnen.
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