
Abstrakt 
 
Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att främja den sexuella hälsan bland unga eftersom 
tonårstiden formar individens framtida syn på sexualitet. Nutida hälsorisker gällande sexuell 
hälsa, är riskbeteende och könssjukdomar. Undervisning i sex och samlevnad är ett sätt att 
främja den sexuella hälsan. Studenter är ofta missnöjda med undervisningen och i många 
skolor är undervisningen bristfällig eller saknas helt. Kommunikation är viktigt för att 
hälsobudskap ska accepteras hos mottagarna. Härnösands gymnasium har gjort en satsning på 
sex- och samlevnadsundervisningen genom projektet SeSam. Syftet med denna studie var att 
undersöka hur eleverna på yrkesutbildande program har upplevt Sesam. En kvalitativ metod 
användes där datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer med sju elever. Vid 
analys av data användes en kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i kategorierna En 

positiv upplevelse och Undervisningens innehåll med tillhörande subkategorier. Resultatet 
visade att eleverna upplevde undervisningen som positiv, de tyckte att undervisningen varit 
bra, rolig och viktig. Undervisningen var nytänkande i form av film och värderingsövningar. 
Slutsatsen var att eleverna upplevde att de fått vara med att påverka innehållet som också 
upplevdes bra, positivt och viktigt. Eleverna hade dock en önskan om att gå in mer grundligt 
på områden utöver könssjukdomar och preventivmedel som varit det centrala i 
undervisningen. 
 
 
 
Nyckelord: hälsofrämjande, Härnösand, kvalitativ sex- och samlevnadsundervisning, 
ungdomar. 
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1. Bakgrund 

1.1 Ungdomstid 

Tonåren är en tid som består av många förändringar där individen går från att vara tonåring 

till att bli vuxen, vilket bland annat innebär ett sökande efter social och emotionell hälsa 

(Herlitz & Ramstedt, 2005; Ekstrand, 2008). Denna övergång varierar mellan olika individer, 

grupper, länder och kulturer och består ofta av en tid av undran, sökande och bristande 

självkänsla där kraven från omgivningen kan uppfattas som pressande (Ekstrand, 2008). 

Under denna tid är frågor som rör den egna kroppen och relationer till omvärlden känsliga, 

vilket kan härledas till sökandet av att skapa en identitet (Centerwall, 2000, s. 11).  

 

1.2 Sexuell hälsa i världen och Sverige 

Varje dag smittas nästan en miljon människor runt om i världen av någon sexuellt överförbar 

infektion (STI – sexually transmitted infection) och omkring hälften av alla nya hiv-

infektioner (human immunodeficiency virus) i världen, förekommer bland ungdomar i åldern 

15-24 år (World Health Organization [WHO], 2007, s. 3; Marston & King, 2006). 

Utvecklingsländerna är de som drabbas hårdast men även de industrialiserade länderna kan i 

och med ett ökat resande och ett ökat sexuellt risktagande, förväntas se en ökning av sexuellt 

överförbara sjukdomar i framtiden (WHO, 2007, s. 3).  

 

Sverige har ur ett internationellt perspektiv en gynnsam position när det gäller sexuell och 

reproduktiv hälsa (Ekstrand, 2008, s.13). Undervisningen i sex och samlevnad är obligatorisk 

i skolorna, andelen tonårsgraviditeter är relativt låg, rådgivning kring preventivmedel är gratis 

och preventivmedel är subventionerade. Trots detta står Sverige för den högsta andelen 

tonårsaborter bland de nordiska länderna, samt en pågående klamydiaepidemi bland 

tonåringar och unga vuxna. Ekstrand (2008, s.13) menar att orsakerna kring denna situation 

kan ha många förklaringar så som ett ökat sexuellt risktagande som delvis kan bero på den 

ökande alkoholanvändningen bland ungdomar, men också sociala, kulturella, ekonomiska och 

epidemiologiska faktorer kan inverka.  
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1.3 Sexuell debut 

I en studie av Abel och Fitzgeralds (2006) framgår att mer än hälften av alla ungdomar i 

västvärlden i åldern 15-19 år haft samlag. Denna åldersgrupp står för en högre andel 

oplanerade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner, som är ett vanligt problem för 

folkhälsan och orsakar allvarliga hälsokonsekvenser hos både vuxna och barn. En svensk 

studie (Tikkanen, Abelsson, & Forsberg, 2011, s. 72) visar att den genomsnittliga åldern för 

sexuell debut (samlag) bland tjejer är 15,9 år och 16,4 år för killar. 

 

Samma studie (Tikkanen et al., 2011, s. 90-91) visar också att 92 procent av tjejerna och 93 

procent av killarna rapporterat att de upplever ingen eller en liten risk för att smittas av hiv. 

Det kan förklaras med att deltagarna i undersökningen hade fast partner eller litade på att sin 

partner berättar om eventuell smitta. När det gäller klamydia visar studien att deltagarna 

upplevde en lite större risk att drabbas jämfört med hiv. Sjuttionio procent av tjejerna och 78 

procent av killarna upplevde ingen eller en liten risk att drabbas av klamydia (ibid., s. 91). 

Ungefär hälften av alla tjejer och killar hade dessutom erfarenhet av oskyddat samlag vid nya 

sexuella förbindelser (ibid., s. 119).  

 

1.4 Specifika problem  

Under de senaste decennierna har ungdomars sexuella beteende blivit mer riskfyllt 

(Makenzius, Gillander-Gådin, Tydén, Romild & Larsson, 2009). Flera studier (Larsson, 

Eurenius, Westerling & Tydén, 2006; Marston & King, 2006) har visat att ungdomar bland 

annat har en negativ attityd till kondomanvändning, trots att de är medvetna om de risker och 

konsekvenser det medför att vara utan. I Sverige är användning av kondom lägre jämfört med 

andra europeiska länder, särskilt i de yngre åldersgrupperna (Makenzius et al., 2009).  

 

1.5 Sätt att främja sexuell hälsa  

Det är ur ett folkhälsoperspektiv viktigt att främja ungdomars sexuella hälsa, eftersom 

tonårstiden lägger grunden för individens syn på det fortsatta sexuallivet (Regeringens 

proposition 2007/08:110, s. 85-86). Genom att behandla både fysiska och psykiska aspekter 

kring sexualitet i undervisningen av sex och samlevnad, kan hälsorisker som är förknippade 

med sexuellt beteende förebyggas. En viktig del i detta är att stärka individens identitet, 

självkänsla och förmågan att hantera relationer till andra människor (ibid., s. 85).  
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I folkhälsoarbetet för en trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa bör också 

frågor kring jämställdhet vara integrerad (ibid., s. 85).  I den svenska folkhälsopolitiken berörs 

ämnet genom målområde 8 - sexualitet och reproduktiv hälsa. Alla individer har rätt till en 

trygg och säker sexualitet, vilket är grundläggande för individens hälsa och välbefinnande. 

Samhället måste därför arbeta preventivt för att förebygga hälsorisker, vilket bland annat kan 

göras genom undervisning i sex och samlevnad (Statens Folkhälsoinstitut [FHI], 2009).  

 

1.6 Sexualundervisningens betydelse 

År 1955 blev undervisningen i sex och samlevnad obligatorisk i de svenska skolorna och idag 

ansvarar rektorerna för att eleverna i grundskolan och gymnasiet undervisas i ämnet 

(Centerwall, 2000, s. 26; Ekstrand, 2008). I läroplanen för gymnasieskolan finns följande 

formulering för undervisningen i sex och samlevnad: ”Rektor har ett särskilt ansvar för 

skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska bidra, samordnas så att de utgör 

en helhet för eleven och eleverna får kunskap om sex och samlevnad”. Det innebär att olika 

perspektiv på sexualitet, relationer och jämställdhet ska beröras inom olika ämnen (Nilsson, 

2005, s. 172). 

 

Makenzius et al. (2009) skriver att studenter ofta är missnöjda med skolans undervisning i sex 

och samlevnad. I många skolor är undervisningen inom ämnet bristfällig eller saknas helt. En 

anledning till en så skiftande kvalitet kan bland annat vara engagemanget hos rektorerna på 

skolan som bär ansvaret för undervisningen, men också engagemanget hos den enskilde 

läraren. Naidoo och Wills (2000, s. 285) menar att det ofta finns en klyfta mellan vad skolorna 

anser vara viktigt att undervisa om och vad eleverna vill veta. Vidare skriver Makenzius et al. 

(2009) att den sexuella debuten bland ungdomar oftast sker under deras tre år på gymnasiet, 

vilket utgör att de förmodligen är som mest mottagliga för undervisning i sex och samlevnad 

under denna period. Forskning (Makenzius et al., 2009) visar att skolundervisningen är den 

främsta källan till kunskap inom sex och samlevnad följt av vänner. Därför är skolan en viktig 

arena när det gäller att arbeta hälsofrämjande eftersom den når en stor del av befolkningen 

och inlärning av kunskaper, attityder och beteenden redan börjar i en tidig ålder (Naidoo & 

Wills, 2000, s. 281).  

 

En studie av Lewis & Knijn (2003) visar att trots stora likheter i undervisningen av sex och 

samlevnad, har Storbritannien en mycket högre andel tonårsgraviditeter än Nederländerna. En 
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förklaring till det kan vara att undervisningens innehåll förmedlas på olika sätt, då länderna i 

övrigt har ett liknande upplägg av undervisningen i sex och samlevnad (ibid.). I Storbritannien 

har man en konservativ syn på undervisningen som är förenad med fara och risk, där ämnet 

inte alltid ges den plats den förtjänar enligt läroplanen. I den nederländska undervisningen 

behandlas sex- och samlevnadsundervisningen som vilket ämne som helst och förmedlingen 

av innehållet är mer öppet och positivt (ibid.). Det finns också skillnader i de båda ländernas 

litteratur inom ämnet, den brittiska litteraturen fokuserar på sex som något negativt och har en 

underlåtenhet i sina texter medan den nederländska litteraturen har ett mer öppet 

förhållningssätt (ibid.). 

 

Abel och Fitzgerald (2006) menar att genom undervisning i sex och samlevnad får individen 

möjlighet att bland annat reflektera och fatta beslut kring att ha skyddat eller oskyddat samlag. 

Resultatet från samma studie visar att deltagarna i studien upplevde att undervisningen mest 

handlade om ”faror” och att kunskapen kring STI inte var särskilt specifika. Känslor, 

relationer och alkoholanvändning i samband med sexuella relationer var något som berördes 

väldigt lite eller inte alls (ibid.). I en annan studie (Tolman, Striepe, och Harmon, 2003) 

framgår det att många metoder för sexuell hälsa har en snäv inriktning med fokus på oönskad 

graviditet och STI, men sexuell hälsa innefattar mycket mer än så. Relationer, 

kroppsuppfattning, normer, värderingar, kärlek, och intimitet är också viktiga faktorer. Det 

bekräftas av Centerwall (2000, s. 46) som menar att frågor kring sexuella handlingar och 

preventivmedel är en viktig del i undervisningen av sex och samlevnad men det mest centrala 

i tonårslivet är identitet, därför bör undervisningen alltid fokusera på att stärka individens 

självupplevelse, identitet och relationer till andra människor  

 

Undervisning är en viktig del för att uppnå hälsoförbättringar hos individer och grupper 

(Naidoo & Wills, 2007, s. 220). Resultatet från ett projekt (Kindeberg, 2001, s. 144) där syftet 

var att påverka elevernas handlingsberedskap inom området aids och sex, visar att 

undervisningsformen och lärarens pedagogik utgör en viktig roll i undervisningen. Utifrån 

seminarier och dagboksanteckningar från de lärare som undervisat i ämnet framkom det att 

lärarna efter diskussion med både elever och kollegor blev mer trygga i sin lärarroll, vilket 

medförde att de gav sig själva ett ökat utrymme i undervisningen (ibid., s. 148). Lärarna 

kunde på ett bättre sätt möta eleverna i diskussioner genom att få tillgång till elevernas egna 

tankar. För att lättare kunna diskutera svåra ämnen använde de sig av rollspel och 

värderingsövningar, vilket resulterade i att både lärare och elever med tiden blev mer vana att 
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diskutera dessa ämnen (ibid., s. 148-149). Efter projektets slut ansåg lärarna att de fått en ökad 

kunskap, en mer öppen inställning och att de jämfört med den traditionella undervisningen 

kunde ta ut svängarna mer. Värderingsövningar och elevernas önskemål upplevdes som en 

positiv del av undervisningen (ibid., s.151-152, 159). Information, undervisning och 

kommunikation är olika strategier för inlärning som gör det möjligt för individen att själv ta 

kontroll över sin hälsa och fatta egna hälsobeslut (Naidoo & Wills, 2007, s. 220).  

 

1.7 Kommunikation och hälsofrämjande 

Vid förmedling av hälsobudskap utgör sändaren, det vill säga den som förmedlar ett budskap, 

en viktig roll (Jarlbro, 2010, s. 73). Enligt Communication-behavior change model är källan 

budskapet kommer ifrån och förmedlingen av hur budskapet framförs viktigt för hur det tas 

emot av mottagaren (Nutbeam, 2004, s. 39-40). Jarlbro (2010, s. 75) menar att ju känsligare 

ett ämne upplevs för mottagaren desto viktigare är valet av sändare. Mottagaren ska kunna lita 

på sändaren och att det som sägs är trovärdigt, detta är särskilt viktigt vid 

hälsokommunikation om hälsorisker (Jarlbro, s. 77, Nutbeam, 2004, s. 40). Vid förmedling av 

hälsobudskap bland ungdomar, som till exempel undervisning i sex och samlevnad, är det inte 

alltid självklart att till exempel någon ur personalen på skolan är den effektivaste sändaren 

(Jarlbro, 2010, s. 73). Mottagaren bedömer ett budskap som trovärdigt eller inte utifrån 

sändarens attityd, och fel sändare kan innebära att mottagaren förkastar budskapet (ibid., s. 

75). En lösning på detta kan vara att använda sig av vad som brukar kallas peer education, 

vilket innebär att jämlike undervisar och informerar jämlike. Fördelen med att använda sig av 

en jämlike är att denne ofta har någon form av tillhörighet med mottagaren och känner till de 

normer, värderingar och attityder som finns hos målgruppen (ibid., s. 75). 

 

1.8 Projektet SeSam (Sex- och Samlevnadsundervisning) 

Undervisningen i sex och samlevnad i gymnasieskolor behöver förbättringar i kvalitet och 

kvantitet och bör anpassas till elevernas förutsättningar och behov (Makenzius et al., 2009). 

På Härnösands gymnasium har man valt att satsa på att förbättra undervisningen i sex och 

samlevnad. Det efter att den tidigare biträdande rektorn reflekterat över att elevernas 

möjlighet till undervisningen i ämnet, i princip var obefintlig. En förändrad tjänst gav 

skolsköterskan på skolan möjligheten att arbeta med dessa frågor och efter en 
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intresseförfrågan till skolans övriga lärare, samordnades under våren 2009 träffar med de 

lärare som visat intresse. Skolsköterskan och några av lärarna gick därefter en utbildning i sex 

och samlevnad via Skolverket. En plan med olika aktiviteter formulerades och med hjälp av 

en hälsoplanerare i Landstinget Västernorrland, söktes pengar för projektet hos 

Socialstyrelsen. Under våren 2009 genomfördes ett antal pilotprojekt och vid höstterminen 

samma år startade projektet SeSam på riktigt. Samarbete har skett med 

ungdomsmottagningen, RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och 

transpersoners rättigheter), tjejjouren Gaia samt olika föreläsare (M. Sjöström, personlig 

kommunikation, 18 mars, 2011). 

 

Projektet kommer att pågå under tre år, med syftet att undervisningen ska fördjupa elevernas 

kunskaper i sex och samlevnad och ska leda till en förståelse för sexualitetens mångsidighet 

och att det är en del av vuxenlivet (SeSam läsårsplan, s. 2). Undervisningens mål är att den 

ska vara genomsyrad av en positiv syn på kärlek och sexualitet, där eleverna ska ha 

möjligheten att vara delaktiga och efter förmåga kunna påverka innehållet. Eleverna ska ges 

utrymme till frågor om könsroller, jämställdhet, jämlikhet och alkohol och sex. 

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet till fördjupade kunskaper om könsorganens 

anatomi och fysiologi, preventivmedel, könssjukdomar och sexualitetens mångsidighet samt 

att ifrågasätta sina normer och värderingar och reflektera kring dessa (ibid., s. 4). SeSams 

vision är att undervisningen i sex och samlevnad ska vara ett övergripande kunskapsområde 

integrerat i de redan existerande gymnasieämnena, där eleverna ska bli kompetenta att ta 

ansvar för sig själva och andra när det gäller kärlek, sexualitet och samlevnad samt i ett 

livsperspektiv lägga grunden till en trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 

(ibid., s. 2). Undervisningen är fördelad på två pass under vårterminen i årskurs ett samt en 

temadag under höstterminen i årskurs två, och sker i form av lärarledd klassundervisning 

innehållande gruppsamtal och värderingsövningar (M. Sjöström, personlig kommunikation, 

18 mars, 2011; SeSam läsårsplan, s. 4). Både lärare och rektorer på skolan har en positiv 

inställning till projektet, vilket ses som en framgångsfaktor som möjliggör att projektet kan 

överleva på sikt (M. Sjöström, personlig kommunikation, 18 mars, 2011).  
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1.9 Varför denna studie? 

Följande studie är en undersökning av projektet SeSam på uppdrag av Härnösands 

gymnasium. Studien har främst betydelse för Härnösands gymnasium, då resultatet ger en 

indikation på vad som har varit bra och mindre bra med undervisningen i sex och samlevnad. 

Personalen kan utifrån resultatet arbeta vidare för att ytterligare förbättra utformningen av 

undervisningen i ämnet. Resultatet från studien kan också användas av till exempel andra 

skolor som vill förbättra undervisningen i sex och samlevnad. Ur ett folkhälsoperspektiv är 

det betydelsefullt för eleverna då en ökad kunskap inom ämnet ger en bättre sexuell och 

reproduktiv hälsa, vilket på sikt kan förebygga hälsorisker som förknippas med sexuellt 

beteende (Statens folkhälsoinstitut, 2009).  

 

2. Syfte  

Syftet med studien var att undersöka hur eleverna i årskurs ett på yrkesutbildande program vid 

Härnösands gymnasium har upplevt undervisningen i sex och samlevnad. 

 

2.1 Frågeställningar 

Följande frågeställningar avses besvaras: 

1. Hur har eleverna upplevt att undervisningsformen inom SeSam varit? 

2. Hur har eleverna upplevt innehållet i undervisningen av SeSam? 

3. Har eleverna upplevt att de varit delaktiga och haft möjlighet att påverka 

undervisningens innehåll? 
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3. Metod 

3.1 Kontext 

Härnösand är en norrländsk stad med omkring 24 600 invånare (Statistiska centralbyrån, 

2011). År 1650 grundades Norrlands första gymnasium i Härnösand. Än idag fungerar skolan 

som gymnasium med cirka 120 personer anställda och omkring 900 elever (Härnösands 

kommun, 2011). Eleverna är fördelade på skolans högskoleförberedande och yrkesutbildande 

program. Utöver dessa finns också det individuella programmet, gymnasiesärskolan samt 

invandrarklasser (M. Sjöström, personlig kommunikation, 10 maj, 2011). 

 

I denna studie har upplevelsen av undervisningen i sex och samlevnad hos elever vid 

yrkesutbildande program undersökts. Vid insamlingen av data hade eleverna haft två pass i 

undervisningen av SeSam, en temadag återstod fortfarande.  

 

Under hela processens gång har skolsköterskan på Härnösands gymnasium, som också är 

samordnare för SeSam fungerat som kontaktperson, och möjliggjort att denna studie har 

kunnat genomföras. Kontaktpersonen har svarat på frågor och funnits till som stöd och hjälp 

under hela processens gång. Kontakten har skett via mail, telefon och personliga möten. 

 

3.2 Metodologi 

Utifrån studiens syfte och frågeställning passade den kvalitativa metoden bäst då det är en 

metod som kan fånga den sociala verkligheten genom människors upplevelser, erfarenheter 

och värderingar såsom de själva upplever den (Trost, 2010, s. 26; Malterud, 2009, s. 29-30). 

Målet med den kvalitativa metoden är förståelsen av ett fenomen snarare än att förklara det 

(Malterud, 2009 s. 32). Studien har inspirerats av den fenomenologiska ståndpunkten vilket 

innebär att man som forskare skapar en förståelse av deltagarnas subjektiva erfarenheter, utan 

att ta in sina egna erfarenheter och värderingar (ibid., s. 50, 99). Studien har dock inte 

tillämpat en fenomenologisk analys. 
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3.3 Deltagare  

Deltagarna i studien bestod av sju elever varav två tjejer och fem killar, som alla gick i årskurs 

ett vid något av de praktiska programmen el, energi och hotell och restaurang på Härnösands 

gymnasium.  

  

3.4 Genomförande 

Vid ett besök på Härnösands gymnasium den 14 april 2011 informerades elever i två av de tre 

klasser som hittills haft undervisning av SeSam. På grund av en miss i kommunikationen 

mellan kontaktpersonen och en lärare för de yrkesutbildande programmen, uteblev 

informationen i den tredje klassen. En kort muntlig presentation genomfördes där bland annat 

syftet med studien togs upp samt etiska aspekter kring frivillighet och konfidentialitet. För att 

ge eleverna möjligheten till ett frivilligt och konfidentiellt deltagande delades ett 

informationsbrev (bilaga 1) ut med kontaktuppgifter och en kort information kring studien. De 

elever som valde att ställa upp anmälde trots detta sitt deltagande inför övriga klassen. Elever 

i den klass som inte fick informationen vid informationstillfället, fick en presentation av 

studien dagen då de första intervjuerna skulle genomföras. Tre elever från klassen valde att 

ställa upp för intervjuer.  

 

Inför datainsamlingen framställdes en intervjuguide (bilaga 2) innehållande relevanta teman 

och frågor för studien med utgångspunkt i SeSams mål och syfte. Kvale (2009, s. 150-153) 

och Brymans (2011, s. 422-423) beskrivning av olika typer av intervjufrågor har också varit 

till hjälp vid utformningen. Intervjuguiden bestod av följande fyra teman: Undervisningsform, 

Effekt, Innehåll samt Framtid. Det kan många gånger vara värdefullt att ta sig tid att 

genomföra en testintervju för att bland annat se hur intervjuguiden fungerar och för att skapa 

en trygghet hos författaren inför en studies riktiga intervjuer (Bryman, 2011, s. 422). En 

testintervju med en elev i årskurs tre vid Sundsvalls gymnasium gjordes, för att prova 

intervjuguidens teman och frågor.  

 

Under hela uppsatsprocessen har dagbok skrivits. Dagboksanteckningarna har inte varit en del 

i analysen av insamlad data, utan har syftat till att finnas till som ett stöd med information och 

detaljer som annars lätt glöms bort. 

 



13 
 

3.5 Datainsamling 

Insamling av data skedde genom individuella semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

intervjun utgår från en intervjuguide där frågornas ordningsföljd kan variera. Intervjuaren har 

vid denna typ av intervju möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman, 2011, s. 206). Fördelen med 

individuella intervjuer är att de kan göra att deltagarna känner sig tryggare än vid 

gruppintervjuer, särskilt när det gäller ett ämne som upplevs som känsligt eller laddat 

(Malterud, 2009, s. 131). En annan fördel är att man får deltagarens egna erfarenheter, 

upplevelse och värderingar kring ämnet, något som inte alltid kommer till sin fulla rätt vid till 

exempel fokusgrupper/gruppintervjuer eftersom deltagarna då kan påverkas av de andra 

deltagarna (Malterud, 2009, s. 131; Bryman, 2011, s. 464). Sju elever vid yrkesutbildande 

program vid Härnösands gymnasium intervjuades. Intervjuerna genomfördes den 18 april 

2011. Tanken var att dessa skulle vara uppdelade på två dagar men av praktiska skäl var det 

inte genomförbart. Till varje intervju var det en timme avsatt, men samtliga intervjuer pågick 

mellan tio och tjugofem minuter. Enligt rekommendation i metodlitteraturen (Trost, 2010, s. 

65; Bryman, 2011, s. 421) är det viktigt att en intervju genomförs i en miljö som deltagarna 

känner sig trygga i, varför intervjuerna genomfördes på Härnösands gymnasium. För att 

säkerställa att deltagarna skulle kunna känna sig trygga i miljön genomfördes intervjuerna i 

två olika rum på skolan. Dessa platser var lugna och utan risk för att störas av andra elever 

eller oljud, vilket också är viktigt att tänka på vid genomförandet av intervjuer (Bryman, 

2011, s. 421). För att undvika tekniska problem med inspelningsutrustningen testades denna 

innan intervjuerna påbörjades (ibid., 2011, s. 420-421). För att skapa en lite behagligare och 

mer avslappnad stämning i rummet ställdes frukt, dryck och snacks fram på ett bord. 

 

Vid intervjuerna i studien följdes frågorna i intervjuguiden på ett liknande sätt vid varje 

intervju men frångicks ibland för att bland annat förklara frågor som var oklara, ge utrymme 

för följdfrågor eller utveckling av svar från deltagaren. Varje intervju blev unik eftersom 

deltagaren själv hade möjligheten att utforma svaren på sitt eget sätt vilket medförde att en del 

frågor kom fram i andra frågor (Widerberg, 2002, s. 16; Bryman, 2011, s. 415). När samtliga 

frågor var avklarade gavs deltagaren möjligheten till tillägg utöver intervjuguidens frågor, 

därefter stängdes bandspelaren av och deltagaren tackades för sitt medverkande.   
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3.6 Dataanalys 

När samtliga intervjuer hade transkriberats påbörjades en analys av materialet i form av en 

kvalitativ innehållsanalys. Analysen har utgått från vad texten handlar om, det vill säga det 

manifesta innehållet, där fokus ligger på det synliga och uppenbara i texten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Analysen genomfördes i fyra olika steg, 1) ett helhetsintryck skapades, 2) 

meningsbärande enheter identifierades, 3) innehållet i de enskilda meningsbärande enheterna 

abstraherades och 4) betydelsen av detta sammanfattades (Malterud, 2009, s. 100). Varje 

intervju skrevs ut i pappersformat och lästes sedan igenom var för sig för att skapa en 

helhetsbild av materialet. Därefter plockades meningsbärande enheter som var av relevans för 

frågeställningen ut, detta gjordes genom anteckningar och understrykning av olika 

textstycken. Vidare kondenserades/abstraherades de meningsbärande enheterna det vill säga 

att texten minskades ned och koder bildades, samtidigt som kärnan bevarades (Graneheim & 

Lundman, 2004). Koderna färgkodades och klistrades senare in i ett dokument där koder med 

liknande innehåll placerades tillsammans. Utifrån de koder som bildats av innehållet skapades 

de två kategorierna En positiv upplevelse med subkategorierna Undervisningsform, Lärarens 

roll och Möjligheten att påverka och Undervisningens innehåll med subkategorierna Nya 

kunskaper? och Luckor och önskemål. Hur dessa kategorier växte fram presenteras i 

nedanstående tabell.  
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Tabell 1 – illustration av analysprocessen 

Meningsbärande enheter Kondensat Subkategorier Kategorier  

Jag tycker att det har varit 
jättebra och det här är viktigt 
egentligen även om det ibland 
kan vara lite svårt att förstå det. 
 
Vi fick kolla på film, man fick 
ha ordet fritt, ”lekar”. 
 
Vi fick sitta i en ring och det 
var bra eftersom det skapade en 
bra stämning i klassen. 
 
Jag tror de flesta har tyckt att 
det varit kul. Jag har bara hört 
att det har varit positivt. 
 
Jag tycker att lärarna har varit 
jättebra de har varit väldigt 
öppna . 
 
Vi fick en lista med olika 
punkter där vi fick fylla i vad vi 
ville veta mer om. 

Undervisningen har varit bra 
och viktig. 
 
 
 
 
Nytt i form av film, 
värderingsövningar, satt i en 
ring. 
 
 
 
Undervisningen uppfattas som 
positiv bland klasskamraterna. 
 
 
Lärarna har varit bra och 
öppna. 
 
 
Möjlighet att påverka 
innehållet genom att fylla i en 
lista med olika områden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undervisningsform 
 
 
 
 
 
 
Lärarens roll  
 
 
 
Möjligheten att påverka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En positiv upplevelse  
 
 

Jag skulle säga att det har varit 
bra, lite repetition och bra att 
veta. Vi har inte gått in på 
något stort förutom lite på 
könssjukdomarna. 
 
Vi har pratat om 
preventivmedel, det finns fler 
än vad jag trodde att det fanns. 
 
Vad det finns för symptom för 
alla sjukdomar, det visste jag 
inte så mycket om innan. 
 
Filmerna var inte så roliga att 
kolla på, de var inte så bra. 
 
Vissa saker skulle man kunna 
gå ned mer på djupet på som 
till exempel alkohol, media, 
sådant som man inte tänker så 
mycket på. 

Det har varit både repetition 
och ny kunskap. 
 
 
Innehållet i undervisningen har 
haft fokus på könssjukdomar 
och preventivmedel. 
 
 
 
 
 
 
 
Filmerna var inte så bra. 
 
 
Önskan om en mer grundlig 
information kring områden som 
man inte tänker så mycket 
kring. 

 
 
 
 
 
 
 
Nya kunskaper 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luckor och önskemål 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undervisningens innehåll  

 

För att undvika att det som sagts under intervjuerna tagits ur sitt sammanhang jämfördes 

koderna och citaten då och då med originalmaterialet (Malterud, 2009, s. 104). Utifrån 

kategorierna började resultatet formuleras i form av en beskrivande text med tillhörande citat 

för att bekräfta det som nämnts i texten (Malterud, 2009, s. 109; Graneheim & Lundman, 

2004). Fördelen med den kvalitativa innehållsanalysen är att metoden går att utföra på olika 

svårighetsgrader, därför lämpar sig metoden bra för nybörjare (Granehiem & Lundman, 

2004).  
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3.7 Etiska överväganden 

Fältet för forskningsetik är stort och som forskare finns det många olika lagar, direktiv och 

riktlinjer som ska beaktas under genomförandet av hela arbetet (Vetenskapsrådet, 2011, s. 13). 

Problem kring etik är något som kan uppstå under hela genomförandet av en studie, särskilt 

svårt kan det vara vid intervjuer då det är en svårighet att forska om privata liv (Kvale, 2009, 

s. 78). Denna studie har utgått från fyra olika etiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 131-132). 

Samtliga elever som haft undervisning av SeSam informerades både skriftligt och muntligt 

om studiens syfte, upplägg, vad deltagande innebar och att det var frivilligt samt att de när 

som helst hade möjlighet att avbryta sitt deltagande, hoppa över eller välja att inte svara på 

frågor (Bryman, 2011, s. 131; Kvale, 2009, s. 87). Eftersom sex och samlevnad kan uppfattas 

som ett känsligt och personligt ämne tydliggjordes det både i den muntliga och skriftliga 

informationen, att det var elevernas upplevelse av undervisningen och inte deras egna 

erfarenheter som skulle studeras. Samtycke har i denna studie inhämtas muntligt från samtliga 

deltagare. Vidare har eleverna informerats om att det material och uppgifter som samlats in 

från deltagarna kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att data som kan avslöja 

deltagarnas identitet inte kommer att avslöjas, att materialet endast får användas för denna 

studie samt att alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och inte ska kunna kopplas ihop 

med den enskilde individen (Bryman, 2011, s. 132; Kvale, 2009, s. 87-88; Malterud, 2009, s. 

202-203).  För att inte avslöja deltagarnas identiteter har intervjuerna i resultatet bara 

benämnts med intervjunummer. 

 

Citaten från intervjuerna är delvis bearbetade på så sätt att utfyllnadsuttryck som till exempel 

”typ”, ”liksom” och avbrutna meningar har tagits bort. Trost (2010, s. 129) menar att det är 

okej att göra det så länge inte innebörden av citaten förvrängs. Även om deltagarna i studien 

inte kommer att ta del av resultatet kan det ändå ur etisk aspekt vara bra att omvandla dessa 

slanguttryck för att undvika att det sårar eller kränker en individ (ibid., s. 129). 
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4. Resultat  

Analysen av insamlad data resulterade i de två huvudkategorierna En positiv upplevelse och 

Undervisningens innehåll. Kategorin En positiv upplevelse innehåller subkategorierna 

Undervisningsform och Lärarens roll samt Möjligheten att påverka. Kategorin 

Undervisningens innehåll består av subkategorierna Nya kunskaper? och Luckor och 

önskemål.  

 

4.1 En positiv upplevelse   

Intervjuerna visade att elevernas upplevelse av SeSam överlag var positiv. De tyckte att 

undervisningen hade varit bra, rolig och viktig. Eleverna upplevde också att undervisningen 

varit uppskattad bland klasskamraterna även om det inte var något de hade pratat med 

varandra om utöver lektionstid, men uppfattningen var att de flesta tyckte att det hade varit 

positivt och roligt. 

 

”Jag tycker att det har varit jättebra och det här är viktigt egentligen, även om det ibland kan 

vara lite svårt att förstå det men det är viktigt på ett eller annat vis” (intervju 7). 

 

”Jag har bara hört att det varit positivt att de tycker det varit kul och så det är inget vi har 

pratat om utanför lektionstid mer än att det var kul... bara positivt” (intervju 5). 

 

4.1.1 Undervisningsform  

Eleverna upplevde att undervisningsformen hade varit nytänkande och lite annorlunda jämfört 

med andra ämnen, något som bara sågs som positivt. Det hade varit nytt i form av film, 

värderingsövningar och lärarna hade inte stått framme vid tavlan på samma sätt som under 

andra lektioner. ”Det var bra att det inte bara var att läraren stod framme vid tavlan och 

ritade utan vi fick göra lekar och sådär också fick vi ju kolla på film... det var inte sådär strikt 

utan det var mer ett lugnt samtal” (intervju 4). 

 

Eleverna påtalade att de under lektionerna, som skedde vid specifika tillfällen, fick sitta 

tillsammans i en ring i stället för i bänkarna, vilket upplevdes som väldigt positivt då det 

skapade en avslappnad stämning och gemenskap i klassen. 
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”Vi har fått fråga saker, haft ordet fritt, sett på film och vi pratade om det mesta inom sex och 

sådant sen satt vi i en ring också och det var allmänt bra det skapade en bra stämning i 

klassen” (intervju 2). 

 

”Vi satt i en ring och bara det tycker jag gör att det känns som alla sitter med och sen så 

ställde vi massa frågor och man skulle sitta kvar om man höll med och flytta på sig om man 

inte höll med... så det tycket jag var roligt också fick man ju se vad alla andra tyckte och inte 

så att man behövde förklara varför och det var bra” (intervju 5). 

 

4.1.2 Lärarens roll  

Lärarnas roll upplevdes som positivt bland eleverna. De ansåg att lärarna haft ett öppet 

förhållningssätt och varit naturliga och avslappnade i sin roll, och fått undervisningen att 

kännas som vilket ämne som helst. ”Jag tycker att lärarna har varit jättebra de har varit 

väldigt öppna eller vad man ska säga... så jag tror inte att det var någon som kände att det 

var jobbigt... det var ungefär som vilket ämne som helst” (intervju 5). Något som också 

upplevdes som positivt bland eleverna var att det under dessa lektioner rådde tystnadsplikt, 

vilket gjorde att eleverna kände att de kunde öppna sig mer. ”Bra, rolig stund och eftersom 

lärarna sa att man hade tystnadsplikt och det alla sa skulle stanna i rummet så kändes det 

som att man kunde öppna sig lite mer” (intervju 4). 

 

4.1.3 Möjligheten att påverka 

Eleverna upplevde att de haft möjligheten att påverka innehållet i undervisningen av SeSam. 

Det gjordes genom att de fick en lista där de fick fylla i vilka områden de ville veta mer kring. 

Flera av eleverna tyckte att det var ett bra tillvägagångssätt, för att undervisningen skulle bli 

så tilltalande som möjligt. Det ansågs också positivt att denna lista var anonym så ingen visste 

vem som ville veta vad. 

 

”Vi fick en lista med olika punkter med vad vi skulle vilja prata om som könssjukdomar, 

preventivmedel och lite sådana där grejer... och är du normal och sådär” (intervju 2). 

 

”Först så fick vi skriva på ett papper vad vi ville gå igenom och veta mer om och det var bra, 

jag undrade om aborter och det fick jag lära mig mer om och jag känner att jag fick veta det 

jag hade kryssat i” (intervju 5). 
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4.2 Undervisningens innehåll  

Innehållet i undervisningen av SeSam var något som upplevdes som bra och positivt bland 

eleverna, där ny kunskap var blandat med repetition. Det centrala i undervisningen var 

könssjukdomar och preventivmedel, men även andra områden hade berörts på grunden.  

 

”Vi  snackade om vad man kan kalla för sex ungefär, att det kan vara olika... vad man själv 

kallar för sex och om sjukdomar och sådär också har vi pratat om preventivmedel” (intervju 

2). 

 

”Det har innehållit det mesta samspel, könssjukdomar, allmänt grunderna bara… vi har inte 

gått in på något stort förutom lite på könssjukdomarna då” (intervju 7). 

 

4.2.1 Nya kunskaper 

Könssjukdomar var något som upplevdes som lite tjatigt bland eleverna, men de var ändå 

överens om att det var viktigt och bra att det togs upp. I intervjuerna framkom det att eleverna 

faktiskt hade lärt sig en del nytt kring både könssjukdomar och preventivmedel, även om de 

ansåg sig veta en hel del om detta och tyckte att dessa områden mest innehöll repetition. Det 

framkom dock att det bland annat fanns både fler sjukdomar och preventivmedel än de visste 

sedan tidigare. 

 

”Könssjukdomar och att man ska kolla sig efter man haft sex om man inte haft skydd... också 

preventivmedel det finns mer än vad jag trodde att det fanns (intervju 2). 

 

”Vad det finns för symptom för alla sjukdomarna det visste jag inte så mycket om innan även 

om jag visste innebörden med det var lite mer brett om det… och hur man ska gå tillväga om 

man blir gravid... de gav väldigt mycket tips om hur man ska gå tillväga och hantera olika 

situationer” (intervju 4).  

 

”Jag har lärt mig mer om sjukdomarna att man kanske ska ta mer seriöst på det hela jag 

trodde inte att det var lika mycket som det finns... alltså det finns mer sjukdomar än vad jag 

visste” (intervju 6). 
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4.2.2 Luckor och önskemål 

Eleverna var nöjda med det som hade tagits upp i undervisningen men uttryckte samtidigt att 

de hade velat ha mer grundlig information kring områden som de inte visste lika mycket kring 

som till exempel alkohol och sex, jämställdhet, könsroller och relationer. ”Vi har väl pratat 

lite om det men inte så mycket, att alla är lika mycket värda, att det är bådas ansvar att 

skydda sig och att man inte ska ta för givet att tjejen eller killen har med sig kondom” 

(intervju 2).  För att kunna gå in mer på djupet inom dessa områden ansåg eleverna att det 

skulle behövas mer tid för att hinna med det i undervisningen. I övrigt tyckte eleverna att 

tiden som var avsatt för undervisningen var lagom. 

 

”Jag tycker att det har varit lagom med tid men vissa saker skulle man kunna gå ned mer på 

djupet på kanske inte just könssjukdomar utan mer om sådant som man kanske inte vet eller 

hört så mycket om som sex och alkohol eller det här med media, ja sådant som folk inte tänker 

så mycket på och då kanske man måste ha lite mer tid för det... jag skulle gärna ha haft det 

vid fler tillfällen för jag tycker det var kul” (intervju 5). 

 

En av eleverna påpekade flera gånger under intervjun att undervisningen bestått av för mycket 

film och att dessa både var långtråkiga och inte särskilt bra.  ”Filmerna var inte så roliga att 

kolla på, jag tycker inte att de var så bra, de var långtråkiga” (intervju 1). En annan elev 

tyckte att det kunde ha varit bra med någon form av studiebesök som till exempel på en 

ungdomsmottagning, och att det då kunde vara uppdelat mellan tjejer och killar. ”Jag tycker 

att det skulle ha varit bra att hitta på någonting där till exempel tjejerna går till en 

ungdomsmottagning och kollar hur en gynekologstol ser ut... det hade varit kul och se så man 

inte blir så rädd den dagen man ska gå dit för då vet man redan hur det är” (intervju 4). 

 

Eleverna upplevde inte att undervisningen hade berört områden som normer, ideal och medias 

påverkan så grundligt. Det fanns en önskan om att gå in mer på djupet på dessa områden hos 

en del av eleverna medan andra inte ansåg det vara så viktigt. 

 

”Kanske prata lite mer om det här med internet som är så stort och att det finns folk som vill 

göra saker på internet och sådär och hur man ska göra för att akta sig” (intervju 4). 
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”Vi fick se en film där de visade hur det går till när de gör en porrfilm så den handlade väl 

lite om det här med normer, media och ideal men det var inte så mycket och jag tror det kan 

vara bra att prata mer om det” (intervju 5). 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Sammanfattning av resultat 

Resultatet i studien visade att elevernas upplevelse av undervisningen av SeSam var positiv, 

de tyckte att undervisningen varit bra, rolig och viktig. Jämfört med andra ämnen hade 

undervisningsformen varit lite nytänkande i form av film och värderingsövningar, vilket 

upplevdes som positivt bland eleverna. Undervisningens centrala delar var preventivmedel 

och könssjukdomar men det fanns en önskan bland eleverna att gå in mer grundligt på 

områden som till exempel jämställdhet, relationer, normer och ideal. Eleverna var överens om 

att det skulle krävas mer tid för att hinna med detta. Lärarens förhållningssätt hade varit 

avslappnat och naturligt, och eleverna upplevde också att de haft möjligheten att påverka 

innehållet i undervisningen. Nedan diskuteras studiens resultat i relation till såväl tidigare 

forskning som SeSams syfte, mål och vision. 

 

5.1.2 Sexuell hälsa och undervisningens innehåll  

Trots att Sverige ur ett internationellt perspektiv har en gynnsam position när det gäller 

sexuell och reproduktiv hälsa, har ungdomars sexuella beteende under de senaste decennierna 

blivit allt mer riskfyllt (Makenzius et al., 2009; Ekstrand, 2008). Risker var inget som kom på 

tal under intervjuerna men däremot berättade eleverna att de lärt sig mer om både 

könssjukdomar och preventivmedel, och att det fanns fler typer av sjukdomar och 

preventivmedel än de visste sedan tidigare. Det är något som ändå kan kopplas ihop med 

risker eftersom ungdomar enligt Abel och Fitzgerald (2006) i undervisningen av sex och 

samlevnad ska få möjligheten att reflektera kring kondomanvändning. Eleverna har 

informerats om vilka olika könssjukdomar som finns samt vilka konsekvenser det kan 

medföra att ha oskyddat samlag.  

 

Tidigare studier (Larsson et al., 2006; Marston & King, 2006; Makenzius et al., 2009) har 

visat att ungdomar idag överlag har en negativ attityd till kondomanvändning och i Sverige är 

användandet av kondom lägre än övriga europeiska länder. Risken att inte använda kondom 

utgör inte bara en risk för att smittas av STI utan också en ökad risk för oönskad graviditet. En 

av eleverna hade önskat veta mer kring aborter vilket hade hörsammats i undervisningen av 
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SeSam. En av eleverna påpekade att båda parter bär ansvaret för att skydda sig och att man 

inte kan ta för givet att den andre ska ha med sig kondom. Eftersom Sverige står för den 

högsta andelen tonårsaborter bland de nordiska länderna (Ekstrand, 2008), är detta ett område 

som är viktigt att beröra i gymnasieskolans sex- och samlevnadsundervisning. 

 

I SeSams beskrivning av undervisningens mål ska eleverna ges möjlighet till fördjupade 

kunskaper om könssjukdomar och preventivmedel (SeSam läsårsplan, s. 4). I intervjuerna 

framkom det att fokus i undervisningen hade varit på könssjukdomar och preventivmedel, och 

att eleverna faktiskt hade lärt sig en del nytt om dessa. SeSams mål är också att ge utrymme 

till frågor om till exempel könsroller, jämställdhet, jämlikhet och alkohol och sex (ibid., s. 4). 

För att främja den sexuella hälsan bland ungdomar är det viktigt att ta upp frågor som rör 

dessa områden eftersom det är under denna tid som individens framtida syn på sexualitet 

formas (Regeringens proposition, 2007/08:110, s. 85-86). Det fanns en önskan hos eleverna 

att veta mer kring dessa ämnen eftersom de ansåg att det var viktiga att prata om. Enligt 

Tolman et al. (2003) har undervisningen ofta en snäv inriktning på könssjukdomar och 

preventivmedel. Dessa ämnen är naturligtvis viktiga men även områden som relationer, 

kroppsuppfattning, identitet, normer och värderingar är också viktiga (Tolman et al., 2003; 

Centerwall, 2000, s. 46 ). För att SeSam ska uppfylla målen om till exempel jämställdhet, 

normer och värderingar samt att sex och samlevnad ska integreras i olika ämnen krävs mer 

fokus kring områden utöver preventivmedel och könssjukdomar.  Att frågor om sex och 

samlevnad bör integreras i fler ämnen understryks även av Nilsson (2005, s. 172). 

 

5.1.3 Undervisningsformer – hinder och möjligheter 

Naidoo & Wills (2000, s. 285) menar att det är vanligt att skolan och eleverna har olika 

uppfattningar om vad som är viktigt att ta upp i undervisningen. En del i SeSams mål är att 

eleverna i den mån det är möjligt ska ha möjligheten att vara med och påverka innehållet i 

undervisningen (SeSam läsårsplan, s. 4). Resultatet visar att eleverna upplevt att de haft denna 

möjlighet att påverka genom att de fick fylla i en lista med områden som de önskade veta mer 

kring. De upplevde att det var ett bra tillvägagångssätt för att skapa delaktighet och på så sätt 

minskar också klyftan mellan vad som anses vara viktigt att ta upp. I det projekt som 

Kindeberg (2001, s. 149, 151) har granskat visar resultaten att elevernas delaktighet också 
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upplevs som positivt bland lärarna, eftersom det var lättare att möta eleverna efter att ha fått 

tillgång till deras tankar och åsikter.  

 

I resultatet framgår att eleverna upplevde att det funnits ett nytänk i undervisningen av SeSam 

jämfört med andra ämnen. Eleverna berättade att de bland annat sett film, gjort olika 

värderingsövningar och i stället för att sitta vid borden som de i normala fall brukade göra satt 

de nu tillsammans i en ring. Det var något som upplevdes som positivt och skapade en bra 

stämning och gemenskap i klassen. Denna form av undervisning har visat sig haft positiv 

effekt även i andra projekt, där rollspel och värderingsövningar underlättade för både lärare 

och elever vid diskussion kring svåra ämnen (Kindeberg, 2001, s. 149). Samma studie (ibid., 

s. 148) visade också att läraren genom diskussion med både elever och andra lärare blev trygg 

i sin lärarroll vilket underlättade i undervisningen av ämnet. Eleverna i denna studie upplevde 

även att lärarna hade varit naturliga i sin roll vilket fått undervisningen att kännas både 

avslappnad och naturlig. 

 

5.1.4 SeSam – hälsofrämjande potential 

Sammanfattningsvis är undervisningen en viktig del i främjandet av sexuell hälsa. Det är inte 

alltid självklart att personalen på skolan är den lämpligaste sändaren vid förmedling av 

hälsobudskap som till exempel vid undervisningen i sex och samlevnad (Jarlbro, 2010, s. 73). 

Resultaten i studien visar att eleverna inte upplevt något negativt med att det varit lärarna som 

stått för all undervisning. Ett budskaps källa och framförande tas upp som en viktig del i 

Communication-behaviour change model för att det ska accepteras och tas emot av 

mottagaren.  Det som sägs måste vara trovärdigt för att mottagaren inte ska förkasta 

budskapet (Nutbeam, 2004, s. 39-40; Jarlbro, 2010, s. 75). Studiens resultat visar på att 

lärarna har lyckats med det allra viktigaste inom hälsokommunikation, att nå fram med 

budskapen som har förmedlats. Elevernas upplevelse av undervisningen var att den varit bra 

och positiv samt att lärarna haft en naturlig och avslappnad roll, vilket kan ses som en lyckad 

förmedling av hälsobudskap. Hade eleverna ansett att lärarna inte hade lyckats med detta hade 

åsikterna kring undervisningen troligtvis inte varit lika positiva.  
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5.2 Metoddiskussion 

För att beskriva olika aspekter av tillförlitlighet inom kvalitativ forskning används begreppen 

trovärdighet, bekräftelsebarhet (confirmability), överförbarhet och följsamhet (Graneheim & 

Lundman, 2004; Hamberg, Johansson, Lindgren & Westman, 1994). När det gäller 

tillförlitligheten i en text bör det finnas i åtanke att det alltid finns en grad av tolkning vid 

textanalys. En författare gör alltid någon form av tolkning av det material som bearbetas, vare 

sig det är medvetet eller inte då tolkning är en given del i den kvalitativa metoden (Graneheim 

& Lundman, 2004). Även i denna studie har en tolkning gjorts längs vägen men med ett 

försök till ett så naturligt förhållningssätt som möjligt.  

 

5.2.1 Trovärdighet 

För att skapa trovärdighet i studiens resultat måste val av metod och analys vara trovärdiga 

(Trost, 2010, s. 133). Valet av metod utgick ifrån syftet och frågeställningarna där den 

kvalitativa metoden var bäst lämpad. Då syftet med studien var att studera elevernas 

upplevelse av undervisningen lämpade sig den kvalitativa metoden bäst, eftersom det hade 

varit svårt att fånga elevernas upplevelser genom till exempel en enkätstudie. Analysmetoden 

valdes utifrån att det är en metod som lämpar sig bra för nybörjare, då den går att utföra på 

olika svårighetsgrader (Graneheim & Lundman, 2004). Något som kan ha påverkat 

trovärdigheten i denna studie är att deltagarna inte har givits möjligheten att läsa igenom 

intervjuutskrifterna för att ge sitt bekräftande till det som sagts under intervjuerna, vilket 

Graneheim och Lundman (2004) menar är en av aspekterna för att skapa ett trovärdigt 

resultat. Genom att använda deltagare med olika erfarenheter ökar möjligheten till 

trovärdighet i en studie (ibid.). I detta fall har det gjorts genom deltagare från de tre klasser 

som haft undervisning av SeSam samt att dessa bestod av både tjejer och killar. Det kan ha 

gett en ökad variation till resultatet då åsikter, tankar och upplevelser kan skilja sig både 

mellan de olika klasserna och mellan tjejer och killar. 
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5.2.2 Bekräftelsebarhet (confirmability) 

En annan del av kvalitetskriterierna för att en studie ska vara tillförlitlig är bekräftelsebarhet 

(confirmability) (Hamberg et al., 1994). Det innebär till exempel att andra kan följa analysen 

och bedöma analys och resultat ihop, vilket har gjorts genom diskussion med handledare och 

kurskamrater (ibid.). Studiens resultat grundar sig i en väl genomförd analys utan förutfattade 

meningar där resultatet är underbyggt med lämpliga citat från intervjuerna. 

 

5.2.3 Överförbarhet 

Överförbarheten i en studie ökar genom en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet, och är en 

förutsättning för att andra ska kunna ta del av kunskapen (Malterud, 2009, s. 62,161). För att 

öka överförbarheten i denna studie har ambitionen varit att så tydligt och logiskt som möjligt 

beskriva datainsamling, analysprocess, deltagare, genomförande och miljö. Målet med den 

kvalitativa metoden är inte att generalisera resultatet men en tydlig beskrivning av 

tillvägagångssättet gör det möjligt för till exempel andra gymnasieskolor att ta del av sådant 

som kan vara relevant i liknande situationer (Hamberg et al., 1994). 

 

5.2.4 Följsamhet 

Följsamhet handlar om att man som forskare ska kunna anpassa studien längs vägens gång 

och förvärva nya kunskaper (Hamberg et al., 1994). En reflektion som uppstod under denna 

studie var att om intervjuerna hade varit fördelade under två dagar hade möjligheten till 

förbättring kunna gjorts. Genom att lyssna på de genomförda intervjuerna hade brister som till 

exempel sättet att ställa frågor kunnat upptäckas och därmed undvikas i resterande intervjuer.  

 

5.2.5 Övriga metodreflektioner 

Det var värdefullt att genomföra en testintervju för att se hur väl frågorna i intervjuguiden 

fungerade och skapa en känsla av hur det kan gå till. Något som också var bra var att få 

respons från någon utomstående och i detta fall upplevde eleven vid testintervjun att frågorna 

var bra och skulle kunna ställas inom vilket ämne som helst. Trots detta märktes en skillnad 

mellan deltagarna i studien och denne elev i sättet att uttrycka sig och förstå frågorna. En 

förklaring till det kan vara att det skiljde två år mellan dessa elever och att de befinner sig i 

olika faser i livet. Det är möjligt att en testintervju med någon som gick i samma årskurs hade 
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bidragit till andra erfarenheter. Genomförandet av intervjuerna fungerade bra och stämningen 

upplevdes som naturlig och avslappnad. Det fanns innan intervjuerna en rädsla hos författaren 

att inte få ihop tillräckligt med deltagare och att uteblivna intervjuer kunde uppstå, men det 

gick över förväntan.  Av etiska skäl var studien upplagd så att eleverna skulle kunna vara 

okända, men trots det så anmälde eleverna sitt deltagande direkt vid informationstillfället 

inför lärare och klasskamrater. Det är därför svårt att uttala sig om huruvida valet för att 

anmäla sitt deltagande var rätt tillvägagångssätt. Det är inte det mest ultimata 

tillvägagångssättet att genomföra sju intervjuer under en och samma dag. I denna studie är det 

inget som har påverkat i negativ riktning, eftersom sju intervjuer gav möjligheten till ett rikare 

material än vad tre stycken hade gjort. 

  

Vid insamling av data var undervisningen av SeSam ännu inte slutförd. Eleverna hade haft två 

pass med SeSam men en temadag återstod fortfarande. Det är möjligt att materialet hade blivit 

mer omfattande och att resultatet hade blivit ett annat om även temadagen varit genomförd. 

 

5.2.6 Framtida studier 

För att nå kunskap kring ungdomars syn på risker inom sex och samlevnad skulle det vara 

intressant att genomföra fokusgrupper. Diskussionen mellan deltagarna i gruppen kan bidra 

med synpunkter och attityder kring ämnet ur deltagarnas olika perspektiv och hur 

interaktionen i gruppen sker och påverkar ämnet (Bryman, 2011, s. 447). Fokus bör kanske 

vara på en allmän uppfattning kring ämnet eftersom egna erfarenheter kan vara svårt att prata 

om, men de behöver därmed inte heller uteslutas. Även en enkät som går ut till många elever 

kan vara ett intressant komplement till kvalitativa data. 

 

En reflektion som gjorts under denna process är att det skulle vara intressant att göra en studie 

kring vilket slags material som används i undervisningen av sex och samlevnad, och på vilket 

sätt det används. Det skulle också vara intressant att undersöka upplevelsen hos lärarna som 

undervisar i ämnet. 
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6. Slutsats 
 

Syftet med studien var att undersöka hur eleverna i årskurs ett på yrkesutbildande program vid 

Härnösands gymnasium har upplevt undervisningen i sex och samlevnad. Elevernas 

upplevelser kan sammanfattas i kategorin En positiv upplevelse innehållande subkategorierna 

Undervisningsform, Lärarens roll samt Möjligheten att påverka och kategorin 

Undervisningens innehåll med subkategorierna Nya kunskaper? och Luckor och önskemål.  

Frågeställningarna besvaras nedan i punktform. 

 

1. Eleverna upplever att SeSams undervisningsform varit positiv och nytänkande i form 

av film och värderingsövningar. En bra stämning och gemenskap har skapats genom 

att elever och lärare under lektionerna suttit tillsammans i en ring. 

2. Undervisningens innehåll upplevs som bra, positivt och viktigt bland eleverna. Det 

centrala i undervisningen har varit könssjukdomar och preventivmedel men det finns 

en önskan hos eleverna att få grundligare kunskaper i områden som till exempel 

jämställdhet, relationer, normer och ideal. För att uppnå detta anser eleverna att det 

skulle krävas mer tid för undervisningen. 

3. Eleverna upplever att de fått vara med att påverka SeSams innehåll genom att fylla i 

en lista med de områden som de önskat ökad kunskap i. Det är något som upplevs som 

positivt bland eleverna. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Informationsbrev 

 
 
 

Vill Du medverka i en utvärdering av SeSam? 
 
 
Jag heter Helena Hallström och har fått i uppdrag av Härnösands gymnasium att göra en 
granskning av SeSam. För att kunna genomföra detta behöver jag Din hjälp för att få reda på 
vad Ni tycker. Detta kommer att genomföras med en intervju som kommer ta max en timme.  
 
 
Syftet är att undersöka upplevelser av SeSam hos Er elever. Fokus är på era uppfattningar om 
undervisningen, inga frågor om era personliga erfarenheter om sex och samlevnad kommer att 
ställas. Resultatet kommer sedan att sammanställas i en uppsats. 
 
 
Datum för intervjun är 18 eller19 april och den sker här på skolan under skoltid. Intervjuerna 
kommer att spelas in, men Du är självklart anonym och inget av det Du säger kommer att 
kunna kopplas till Dig. Du kan välja att inte svara på frågor eller ångra det Du sagt. Det är helt 
frivilligt och Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande.  
 
 
Anledningen till att den här studien är viktig är för att kunna utveckla SeSam, lyfta det som 
varit bra och förändra det som varit mindre bra.   
 
 
Jag hoppas att Du vill ställa upp! 
 
 
Ring, skicka ett sms eller maila  
Uppge: Namn, program och ditt mobilnummer senast fredag den 15/4. 
Det är bara jag som kommer att veta att Du hört av dig! 
 
   
Helena Hallström, studerande vid institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet 
Sundsvall. 
Mobil: 07X-XXX XX XX 
Mail: XXXXXXXX@student.miun.se 
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8.2 Bilaga 2 Intervjuguide 
 
Inledning  
Informera: Det här är ju en utvärdering med fokus på Dina upplevelser av undervisningen så 
utgå från Dig själv när du svarar. Etik (frivilligt, anonymt, inte svara på frågor, hoppa av, 
ångra det man sagt), tveka inte att fråga om du inte förstår frågan eller undrar över något 
annat. Jag kommer spela in ditt namn, program och ålder för min egen skull men sedan 
kommer namn, kön och årskurs raderas. I uppsatsen kommer endast årskurs, program och 
fördelningen av kön att redovisas. Har du några frågor? 
 
Spela in Intervjunummer, namn, program och årskurs 
 
Undervisningsform  

• Kan du berätta lite om SeSam? Vad har det innehållit? 
• Upplever du att undervisningen har känts avslappnad (lärarens förhållningssätt o.s.v.)? 
• Upplever du att ni elever haft möjlighet att påverka undervisningens innehåll och 

upplägg? (Känns det som att de har tagit till sig era önskemål?) 
• Hur upplever du att undervisningsformerna varit? (Nytt och normbrytande eller precis 

som tidigare) 
• Har du upplevt att undervisningen av SeSam haft naturliga inslag i olika ämnen, (varit 

integrerat) Följdfråga: har det varit vid specifika tillfällen? 
 
Effekt  

• Jag tänker inte fråga Vad du lärt dig utan OM du lärt dig något nytt inom sex och 
samlevnad efter SeSam? Du får gärna berätta vad du tagit till dig, vad som varit bra. 

• Hur upplever du att SeSam tagits emot i klassen? Hur går snacket, är det positivt, 
negativt eller säger man inget alls? 

 
Innehåll  

• Ofta förknippas sex och samlevnadsundervisningen med information om 
könssjukdomar och preventivmedel men jag undrar om SeSam tagit upp andra delar? 
(Jag tänker på känslor, identitet, självkänsla, sexuell läggning, relationer osv.).   

• Har man tagit upp frågor som könsroller, jämlikhet och jämställdhet? Följdfråga: Hur 
då? 

• Har man tagit upp/pratat om normer, ideal och medias påverkan? Följdfråga: Hur då? 
• Har ämnet kopplats till alkohol? Följdfråga: Hur då? 
• Upplever du att det är något som varit överflödigt i undervisningen? 
• Upplever du att det är något som saknats i undervisningen? 

 
Framtid  

• Om du skulle berätta för en utomstående person, ex en kompis, hur skulle du då 
beskriva dina upplevelser av SeSam? 

• Vad är ditt tips/råd för att SeSam ska kunna utvecklas och bli bättre i framtiden? 
 
 
 
 


