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Abstract 
 
Background/Review of literature: The school plays an important part when it comes to 
shape the sexual health of youths. At the same time the school competes with media as a 
channel of information. Research shows that the youths today have bigger risk taking 
behaviour and the sexually transmitted infections are increasing. An evaluation shows that the 
sexual education at school is inadequate and is leaning on a pathogenic perspective. 
Experiential learning is a method that partly is used in teaching. The method is based on that 
the pupils engender experience through active participation in various simulations. Purpose: 
The purpose is to get an increased understanding of experiential learning as a method in 
sexual and coexistence education in senior compulsory school (grade 7-9). Method: A 
qualitative survey with five interviews where made with teaching personnel. Result: The 
need of sexual and coexisting education is great. Experiential learning requires more 
preparations, time, interest and engagement from the teaching personnel than other kind of 
teaching. The method reaches the pupils and gives an overall picture in the process of 
learning. The pupils feel safer and venture more. The method is not experienced as suitable to 
be practiced in classes with different ethnicities and maturity level among the pupils. 
Discussion: Experiential learning aims to reach the pupils in their way of life. This course of 
action avoids decontextualisation. But this does not always succeed because of problems that 
can occur. Time, managing and engagement are a few of them. The method has great 
possibilities for health promoting work. 
 
Key words: Experiential learning, sexual and coexistence education, experiences, Sense of 
Coherence (SOC), simulations, media, salutogenes  
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Sammanfattning 
 
Bakgrund/Litteraturgenomgång: Skolan spelar en viktig roll när det gäller att forma 
ungdomars sexuella hälsa. Samtidigt konkurrerar skolan med media som informationskanal. 
Forskning visar att ungdomar idag tar större sexuella risker och sexuellt överförbara 
infektioner ökar. En utvärdering visar att sexualundervisningen i skolorna är bristfällig och 
vilar på ett patogent perspektiv. Upplevelsebaserat lärande är en metod som delvis används i 
undervisningen. Metoden grundar sig på att eleverna skapar erfarenheter genom aktivt 
deltagande i olika simuleringar. Syfte: Syftet är att få en ökad förståelse för upplevelsebaserat 
lärande som metod i sex- och samlevnadsundervisning i åk 7-9. Metod: En kvalitativ 
undersökning med fem intervjuer genomfördes med undervisande personal. Resultat: 
Behovet av ämnet sex och samlevnad är stort. Upplevelsebaserat lärande kräver mer 
förarbete, tid, intresse och engagemang från den undervisande personalen än annan 
undervisning. Metoden når eleverna och ger en helhetsbild i lärandeprocessen. Eleverna blir 
tryggare och vågar mer. Metoden upplevs ej lämplig i klasser med olika etnicitet och 
mognadsgrad bland eleverna. Diskussion: Upplevelsebaserat lärande syftar till att genom 
simuleringar nå eleverna i deras livsvärld. Detta angreppssätt undviker dekontextualisering. 
Men detta lyckas inte alltid då det kan uppstå problem. Tid, hanterbarhet och engagemang är 
några av dem. Metoden har stora möjligheter för hälsofrämjande arbete.  
 
 
Nyckelord: Upplevelsebaserat lärande, sex- och samlevnadsundervisning, erfarenheter, 
känsla av sammanhang (KASAM), simuleringar, media, salutogenes  
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Förord 
 
När det blev dags att skriva C-uppsats visste vi båda att vi ville fördjupa oss i ett idag aktuellt 
ämne. Det har varit en stor debatt kring sexuell hälsa och undervisning i ämnet de senaste 
åren. Att beröra ett ämne som rör ungdomar var också viktigt för oss. Genom en annons på 
Verket för Högskoleservice hemsida kom vi i kontakt med avdelningen GR Utbildning och 
GRUL. (För beskrivning av GR Utbildning och GRUL, se litteraturgenomgången i 
uppsatsen.) GRUL hade en önskan om att få hjälp med att se närmre på upplevelsebaserat 
lärande inom sex- och samlevnadsundervisning. Vi tyckte att det lät intressant och efter några 
samtal bestämde vi oss för att ingå i ett samarbete med dem. GRUL gav oss stor frihet i 
planeringen av uppsatsen under förutsättning att vi höll oss inom vissa ramar.  
 
När det var klart att vi skulle skriva om upplevelsebaserat lärande som metod i sex- och 
samlevnadsundervisning blev vi inbjudna att delta i en av GRULs grundkurser i just 
upplevelsebaserat lärande. Vi deltog i denna endagskurs i Göteborg 2 oktober 2007. Carl 
Heath, en av GRULs grundare, gav en introduktion i upplevelsebaserat lärande. Korta drag av 
teorier om lärande varvades med praktiska övningar. Kursen gav oss en inblick i hur metoden 
kan användas som ett pedagogiskt verktyg och en god förförståelse för fortsatta studier i 
ämnet. 
 
Upplevelsebaserat lärande genom GRUL är en ny satsning med gamla anor. Arbetet med att 
beskriva upplevelsebaserat lärande som metod i sex och samlevnadsundervisning har därför 
inneburit att vi har fått söka med ljus och lykta efter aktuell information. Processen har 
stundom varit kämpig men samtidigt otroligt intressant. 
 
Carl Heath och Karl Alfredsson från GRUL har bidragit till att vår studie har varit möjlig att 
genomföra. Genom e-post har de gett oss feedback och nya perspektiv. Vi vill tacka dem så 
hjärtligt och hoppas på ett fortsatt samarbete. Vi vill också passa på att tacka de respondenter 
som har gett oss lite av sin dyrbara tid och ställt upp i våra intervjuer. Vi vill även tacka våra 
kära kurskamrater Nina och Hanna för värdefulla kommentarer och ett gediget stöd. Till slut 
vill vi också ge ett stort tack till våra handledare Elisabet Malmström och Ingemar Andersson. 
Elisabet har bidragit med kritiska ögon från den pedagogiska sidan, och Ingemar har gett oss 
betydelsefull feedback från den hälsovetenskapliga disciplinen.  
 
Vi har så gott som det går delat lika på arbetet under utförandet. Inledning, resultat och 
diskussion har vi helt skrivit tillsammans. Bakgrund och litteraturgenomgång har vi ansvarat 
för hälften var. Vi har sedan gått igenom och diskuterat allting tillsammans. Vi har på så vis 
båda varit delaktiga i samtliga delar av uppsatsen. 
 
 
 
 

Lovisa Lindblad och Ida Walther 
4 maj, 2008 
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1. Inledning  
På senare tid har vi märkt av en omfattande diskussion i medier kring sexualitetens patogena 
aspekter, till exempel en ökning av klamydia bland ungdomar. Vi vill gärna se sexualitet ur 
ett större perspektiv där man inte fastnar i ett negativt synsätt utan även ser till möjligheter. Vi 
vill se en undervisning som är mer baserad på friskfaktorer och hur den undervisande 
personalen främjar hälsan hos eleverna. Hur sex och samlevnad behandlas i skolan har fångat 
vårt intresse då barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i denna miljö. Vår åsikt är 
att ungdomar är en viktig målgrupp för det hälsofrämjande och förebyggande arbete inom 
området för sexuell och reproduktiv hälsa. Vi har samarbetat med Götalandsregionens 
avdelning för upplevelsebaserat lärande (GRUL). Då upplevelsebaserat lärande används som 
en metod i sex- och samlevnadsundervisning har det fångat vårt intresse. 

 
2. Bakgrund 
Attityder, värderingar och sexuellt beteende formas redan i barn- och ungdomsåren. De 
modifieras i alla åldrar, genom tidsepoker och samhällsomvandlingar. Sexualiteten påverkas 
av en mångfald av biologiska, emotionella, rationella, sociala och religiösa faktorer (Forsberg 
2006). Under nedanstående avsnitt kommer vi att kort redogöra för hur ungdomarnas syn på 
sex och samlevnad formas utifrån ett samhälle under utveckling samt hur den påverkar deras 
beteende.  
 
2.1 Samhälle under förändring 
Samhällets förutsättningar påverkar enligt Forsberg (2006) människor i sin sexualitet och 
vilka relationer de har. Förutom att människor i allmänhet är mer positiva till sexuella 
kontakter utanför fasta förhållanden än tidigare har också synen på heteronormativiteten, d v s 
synen på heterosexualitet som ett självkart normaltillstånd, ifrågasatts. Detta hänger enligt 
Forsberg ihop med varandra. När sexualiteten frikopplas från sambandet med graviditet och 
barnafödande öppnas också dörrarna för att den enskilde själv kan forma sin sexualitet. Det 
blir då enligt Forsberg det känslomässiga engagemanget som blir avgörande för om två 
personer väljer att vara tillsammans. Detta engagemang legitimerar enligt Forsberg 
sexualiteten på motsvarande sätt som äktenskapet tidigare har gjort. Detta sker i ett samhälle 
som präglas av globalisering bland annat genom internationell migration och ökade 
kommunikationsmedel, bland annat genom Internet. Dagens ungdomar växer upp i ett 
samhälle där de möter många olika tankesystem som påverkar dem när de själva ska finna sitt 
eget sätt att förhålla sig till intima relationer (a.a.). Då sexualitet blivit ett allt mer 
omdiskuterat ämne, inte minst i massmedia, är det av stor vikt att hålla sig a jour kring ny 
vetenskap och trender i samhället (Lewin & Helmius 1986).  

 
2.1.1 Sexualitet och Internet 
Internet har blivit en stor påverkansfaktor beträffande sexuell hälsa. I rapporten Kärlek och 
sex på Internet talas det om Internet som en ny eventuell sexuell revolution (Månsson, 
Daneback, Tikkanen & Löfgren-Mårtenson 2003). Författarna till rapporten menar att det i 
dagens samhälle ställs allt större krav på perfektion och kroppsideal, men att det också genom 
Internet parallellt växer fram en annan ”spelplan” med möjligheter att attrahera och attraheras 
av andra faktorer än de yttre. Personliga egenskaper som till exempel humor samt delade 
intressen och värderingar är ofta viktiga. De menar att det också skapas nya möjligheter att på 
ett rakt och konkret sätt uttrycka sexuella önskemål och/eller att mötas på nätet i s.k. 
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chatrooms. Vidare skriver de i sin rapport att dessa nya möjligheter som Internet öppnar 
troligen också får konsekvenser för det övriga samhällets syn på relationer, kärlek och 
sexualitet. Eventuellt kan detta även bidra till att utseendets betydelse minskar när nya 
relationer inleds (Månsson et. al. 2003).  
 
Idag har den yngre generationen större kunskap om datorer och Internet än den äldre 
generationen vilket innebär att föräldragenerationen har förlorat sin position som mer kunniga 
och lärda (Månsson et. al. 2003). Kommande generation kommer troligen att ha integrerat en 
annan syn på sexualitetens skiftande uttrycksformer. Nya kulturella scenarier uppstår och 
skapas av olika sätt att kommunicera, mötas och utveckla sexuell intimitet, vilket också 
påverkar de mellanmänskliga relationerna på ett tydligt sätt (a.a.).  
 

2.1.2 Media och undervisning 
Media ger en sexualiserad bild som påverkar ungdomars syn på sex och relationer (Ekstrand, 
Larsson, Von Essen & Tydén 2005). Kindeberg (1997) menar att det kan vara bra att ta hjälp 
av media i undervisningen för att nå djupinlärning. Hon nämner att dagstidningen kan fungera 
som läromedel. Hon utgår då från antaganden om att: dagstidningen har en verklighet som 
utgångspunkt, det öppnar för elevernas intressen, behov och förutsättningar, det främjar 
ämnesintegrering, det främjar ett aktivt och utåtriktat arbetssätt, det främjar kunskaper 
inriktade på sammanhang, förståelse och kunskap istället för detaljkunskaper, det främjar 
kritiska medieanvändare, eleverna lär sig söka information på ”vuxenvis” och till slut att det 
främjar demokratiska värden (a.a.). 
 

2.2 Ökat risktagande i sexuella sammanhang 
Forsberg (2006) ger en bild av att människor idag tar större sexuella risker än under de 
närmast föregående årtiondena. Det finns dock en viss skillnad mellan könen och flera 
aspekter som har med sexualitet och intima relationer att göra skiljer dem åt. Flickor och 
kvinnor förväntas agera respektabelt i sammanhang som har med sexualitet och intima 
relationer att göra. Dessa skillnader kan delvis förklaras genom de förväntningar som 
omgivningen lägger på flickor och unga kvinnor respektive pojkar och unga män. Sett över 
tid menar författaren att det går att se att det sker en förändring som tycks ha störst genomslag 
hos just flickorna och kvinnorna och skillnaderna mellan könen blir därför mindre (a.a.).  
 
En bidragande faktor till de ökade riskerna i sexuella sammanhang kan enligt Forsberg (2006) 
kopplas samman med upplösningen av den så kallade kärleksideologin. Flera studier visar att 
sexuella handlingar allt mer blir frikopplade från kärlek (Edgardh 2001; Forsberg 2005; 
Herlitz 2004). Det har skett en ökning av tillfälliga sexuella kontakter, en ökad öppenhet för 
gruppsex och så kallat ”kompissex” och en minskning av antalet människor som anser att 
samlag endast bör förekomma i fasta relationer (a.a). Samtidigt visar undersökningar också 
att kondomanvändandet har minskat betydligt under senare årtionden. Mellan åren 1967 och 
1996 halverades kondomanvändandet (Lalos 1998). Under 1990-talet har samlag utan 
kondom ”första kvällen” blivit allt vanligare bland ungdomar (Forsberg 2006). Användningen 
av andra typer av preventivmedel som skyddar mot graviditet har ökat, men skyddet mot 
sexuellt överförbara sjukdomar (STI) minskar då kondom används allt mindre (Sundström 
2000; Lalos 1998). Herlitz (2004) menar att det inte är avsaknaden av kunskap som påverkar 
ett minskat användande av kondom. Hans studier visar snarare att människor inte alltid 
handlar i enighet med sina kunskaper.  
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2.3 Problemformulering 
I Sverige har ungdomar tillgång till information om sex och samlevnad genom bland annat 
Internet, massmedier och skolundervisning. Kunskap och handling går inte alltid hand i hand 
då många ungdomar utsätter sig för sexuella risker. Sexuella risker medför en ökning av 
sexuellt överförbara infektioner (STI). Undervisningen i sex och samlevnad är ofta 
riskbetonad samtidigt som Skolverket vill att det ska läggas större fokus på att bibehålla 
hälsan. Detta är verkligheten som skolan befinner sig i idag. Hur hanteras detta? 
Upplevelsebaserat lärande är intressant i detta sammanhang då metoden har gamla anor men 
som fortsätter att utvecklas än idag.  
 

3. Syfte 
Syftet är att ge en ökad förståelse för upplevelsebaserat lärande som metod i sex- och 
samlevnadsundervisning i åk 7-9. 
 
Våra frågeställningar är: 

- Vad innebär upplevelsebaserat lärande i sex- och samlevnadsundervisning? 
- Hur fungerar metoden i detta sammanhang? 
- Vilka möjligheter finns med metoden? 
- Vilka begränsningar finns med metoden? 

 
De som främst har nytta av en ökad förståelse enligt ovanstående är de personer som på ett 
eller annat vis engagerar sig i arbetet med sex- och samlevnadsundervisning.   

 

4. Litteraturgenomgång 
Under denna rubrik kommer vi att visa vilka styrdokument som ligger till grund för arbete 
med sexuell hälsa i Sverige. Vi vill sedan beskriva kunskapsläget inom sexuell hälsa. För att 
förklara i vilket sammanhang vår undersökning tar plats vill vi här beskriva vad GRUL är och 
står för. För att underlätta förståelsen för vad upplevelsebaserat lärande är kommer vi att 
förklara vad begreppet erfarenhet innebär för att tillslut belysa tre generella teorier för lärande 
som ligger till grund för uppkomsten av metoden.  
  

4.1 Styrdokument 
Statens Folkhälsoinstitut är ett nationellt kunskapscentrum för folkhälsa. De har till uppgift att 
följa upp den nationella folkhälsopolitiken. På regeringens uppdrag har de arbetat fram 11 
målområden för folkhälsan (Reg.prop. 2002/03:35). Vi kommer nedan att ta upp målområde 7 
och 8 eftersom de är av vikt att känna till som bakgrund till vår studie. 
 

4.1.1 Målområde 7 
Målområde nummer 7 ”Gott skydd mot smittspridning” syftar till att bibehålla och utveckla 
den smittskyddsstandard som finns i Sverige idag. Detta skall enligt regeringen ske genom ett 
ökat internationellt samarbete med bland andra, FN, WHO samt EU. Ett led i strävan att 
skapa ett bättre smittskydd är den modifierade smittskyddslagen som kom att träda i kraft den 
1 juli 2004 (Reg.prop. 2002/03:35).  
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4.1.2  Målområde 8 
Att uppleva en trygg och säker sexualitet har enligt Folkhälsoinstitutet en betydande inverkan 
för att kunna uppnå ett välbefinnande och en god hälsa. Samhället har därför med stöd av 
målområde nummer 8 ”Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa” ett 
omfattande arbete framför sig i form av sex- och samlevnadsundervisning, familjeplanering 
och mödrahälsovård. Detta arbete skall enligt Folkhälsoinstitutet vila på en evidensbaserad 
grund genom att nya metoder prövas, utvärderas och följs upp kontinuerligt. Folkhälsomålet 
ingår i regeringspropositionen 2002/03:35 och syftet ”att värna om en trygg sexualitet” 
innebär att sexualiteten skall vara fri från fördomar, våld och tvång. Målområdet riktar in sig 
på flera samhällsnivåer med betoning på det förebyggande arbetet. Det är därför viktigt att 
analysera, sammanställa och vidareutveckla vetenskaplig litteratur för att få grepp om 
bestämningsfaktorer för den sexuella och reproduktiva hälsan. Detta kan i sin tur uppnås 
genom saklig sexualundervisning och information men även genom metoder som stärker 
individens egen självkänsla och identitet. Aktuella frågor i det förebyggande arbetet kan även 
bestå i att ge individer en förhöjd förmåga att hantera relationer i sitt samliv med andra 
människor. Folkhälsoinstitutet har speciellt betonat hur detta arbete skall vila på ett salutogent 
perspektiv utan att åsidosätta sjukdomar och risker.  
 

4.1.3 Smittskyddslagen 
I Sverige har Socialstyrelsen det yttersta ansvaret för samordning av smittskyddet på nationell 
nivå. I enlighet med smittskyddslagen (SFS 2004:168) ska de därför arbeta effektivt med 
insatser som krävs för att upprätthålla ett framgångsrikt smittskydd. Däri ingår 
utvecklingsarbete och ett aktivt engagemang. Smittskyddsinstitutet skall följa och analysera 
den globala sjukdomsbilden för att i sin tur kunna föreslå åtgärder. Varje landsting skall med 
stöd i lagen framstå med de resurser som behövs för att förebygga smittspridning. Detta 
innebär att det skall finnas en smittskyddsläkare som tillsammans med övrig hälso- och 
sjukvårdspersonal inom vårdsektorn ska bedriva ett aktivt samarbetande med samhällets olika 
myndigheter. Detta skall bestå av goda råd och information om hur gemene man undviker att 
bli smittad samt hur en smitta kan upptäckas och lindras. Gonorré, hepatit A-E, Hiv-infektion, 
klamydiainfektion samt syfilis räknas till allmänfarliga sjukdomar som måste anmälas enligt 
bestämmelser i smittskyddslagen. Nedan beskrivs smittskyddslagens (SFS 2004:168) 
definition av allmänfarliga sjukdomar. 
 

Med allmänfarliga sjukdomar avses smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, 
innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga 
konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder 
som riktas till den smittade (SFS 2004:87, paragraf 3) 

 

4.2 Sex- och samlevnadsundervisning i skolan 
För att ge en inblick i vilken kvalitet sex- och samlevnadsundervisningen håller idag kommer 
vi nedan att sammanfatta Skolverkets granskning av sex- och samlevnadsundervisningen. 
Sedan följer några internationella undersökningar som studerar sambandet mellan 
sexualundervisning och ungdomars beteende. Vi kommer även kort att beröra sex- och 
samlevnadsutbildning för lärarstudenter i Sverige. 
 
Alla barn mellan sju och sexton år är skolpliktiga i Sverige (Skollagen 1985:1100). Skolan 
spelar en avgörande roll i arbetet med att bearbeta elevers värderingar inom sex och 
samlevnadsämnet. Ungdomars förhållningssätt till sexualitet påverkas i hög grad av deras 
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kunskapsnivå. Begränsade och otillräckliga kunskaper kan i sin tur skapa förvrängda 
föreställningar, ängslan samt en benägenhet att sätta sig själv i risksituationer. Om skolan 
bidrar med tillräcklig kunskap motverkas såväl mytbildningar som otrygghet och dålig 
självtillit (Lewin & Helmius 1986).  
 
Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) menar att Sverige har ett internationellt gott 
rykte och ses ofta som ett föredöme beträffande sex och samlevnadsundervisning i skolan. 
Trots detta är det viktigt att denna undervisning ligger under ständig utveckling. På senare tid 
menar RFSU att det har pågått en het debatt kring skolans brister inom sexualundervisningen 
(RFSU 2004). Redan så tidigt som 1986 framhöll Lewin hur svårt det är att finna rätt 
sexualpedagogik, i strävan att förmedla sex- och samlevnadskunskap till ungdomar. I en 
studie om svenska 17-åriga tjejer var övervägande del av deltagarna missnöjda med kvaliteten 
på sexualundervisningen i skolorna (Ekstrand, Larsson, Von Essen och Tydén 2005). Enligt 
Säljö (2000) kan många av de problem att lära som vi idag kan se exempel på i skolan 
härledas från begreppet dekontextualisering. Dekontextualisering innebär ett lösgörande av 
lärande från de miljöer i vilken människor agerar och producerar i vardagliga verksamheter. 
 

4.2.1 Skolverkets utvärdering av sex- och samlevnadsundervisning i grund- och 
gymnasieskolan 
Sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan har länge varit ett debatterat ämne.  
År 1999 granskade 13 utbildningsinspektörer 80 skolor med syfte att se närmare på 
elevinflytande, förekomsten av olika delar av kunskapsområden samt synen på lärande och 
lärandemiljöer i sex- och samlevnadsundervisning. Detta resultat analyserades sedan mot den 
aktuella läroplanen och dess målområden (Skolverkets 1999). Kontentan av granskningen var 
att det fanns en stor variation mellan skolor men även inom skolor. Elever fick generellt olika 
kunskaper med sig från grund- och gymnasieskolan beroende på vilken undervisning de hade 
fått och vilken skola de tillhörde. En annan insikt var att det fanns obefintliga mål för hur 
undervisningen skulle bedrivas. Rektorn har ett särskilt ansvar att se till att kunskapsområdet 
(sex och samlevnad) integreras i olika ämnen. I många fall var det oklart kring vem som hade 
ansvar att planera undervisningen i sex och samlevnad. 
 
I hälften av de grundskolor skolverket granskade ingick sex- och samlevnadsundervisningen i 
biologiämnet och var förlagd till årskurs 8. Fokus förlades på kropp och biologi och endast en 
mindre del i hur samspel mellan flickor och pojkar går till samt kvinnlig/manlig identitet. 
Ofta var undervisningen skapad med en negativ och problematisk underton där det fanns 
många ”inte-budskap”, ”Say No”-kampanjer och varningssignaler för allt som kunde hända. 
Andra skolor hade istället skapat ett främjande perspektiv där fokus var att stödja den 
växande individen i sin tonårsutveckling. Arbetssättet i den senare undervisningen baserades 
på samtal i små grupper, engagemang samt ett samspel mellan flertalet lärare. Där 
undervisningen var tillfredställande visade det sig ofta att det låg en ”eldsjäl” bakom 
undervisningen. Med andra ord fick eleverna lärare med olik intressegrad för ämnet vilket 
resulterade i skiljaktig kvalitet på undervisning. 
 
Att ha en tydlig styrning av ämnet samt att mellan elever och lärare ha en medveten 
diskussion kring begreppen sexualitet, jämställdhet och samlevnad är enligt skolverket viktiga 
faktorer att granska då sex- och samlevnadsundervisning utvärderas. Speciellt viktig är 
reflektionen. Det visade sig som tidigare nämnts att sex- och samlevnadsundervisningen var 
mer informativ än utforskande och att den traditionella kunskapsförmedlande rollen 
tillämpades. Det fanns mindre förståelse för hur kunskap kan skapas i ett samtal.   



 12

 
Innebörden i begrepp som identitet, sexualitet, kärlek och jämställdhet växlar över en 
tid, medan behovet av att få reflektera är tidlöst. Idag, när det i informationsutbudet 
finns många anspelningar på sexualitet, utgör skolan en viktig plats för reflektion. Flera 
skolor bör utveckla ett arbetssätt som möjliggör detta och vara mötesplatser för goda 
samtal (Skolverket 1999, s 53). 

 
Att låta pojkarna och flickorna mötas i samtal och diskussion kan medverka till att lösa upp 
gamla och stela tankespår om det motsatta könet som ofta bottnar i en okunskap och 
omedvetenhet om vad flickor respektive pojkar tycker och tänker. I ett historiskt perspektiv 
har flickorna alltid varit den grupp som sex- och samlevnadsundervisningen har riktat sig 
mot. Tjejerna skall lära sig att säga nej för att kunna skydda sig mot killarna. Att fokusera 
undervisningen enbart på kön kan leda till negativa stereotypier om varandra och ej sällan 
negativa uppfattningar. Eleverna behöver enligt skolverket få ta del av sina egna 
erfarenhetsvärldar i ett ”dialogiskt klassrumsklimat”. Med ett mera främjande synsätt i 
undervisningen kan ett samspel mellan pojkar och flickor skapas. Även utanför skolan 
bombarderas eleverna dagligen av ett informationsflöde som kräver att de tar ställning i 
diverse olika påstående, attityder och värderingar. Detta flöde är enligt skolverket viktigt att 
skapa utrymme i skolan för att hantera då det kan ses som skolans konkurrent. I läroplanen 
skrivs att eleverna skall tillägna sig förmågan att aktivt kunna ta ställning i frågor som rör 
attityder och värderingar. Eleverna bör därför ha tillgång till ett forum där den osäkerhet som 
skapas av diverse olika budskap i media kan lyftas upp på ett mera förståeligt plan där den 
ytliga mediavärlden ifrågasätts och problematiseras. 

 
…skolans möjlighet och skyldighet är att vara en mötesplats för ”goda samtal”, att ge 
möjligheter att reflektera och bearbeta alla de budskap och bilder som möter 
barn och ungdomar (Skolverket 1999, s 97). 

 
Undersökningsgruppen uppgav att de önskade mera samtal i sex- och 
samlevnadsundervisningen. Men det fanns många skäl såsom lokalbrist, osäkerhet i metoden, 
rädsla, ny organisation som inte riktigt landat ännu, samt brist på samarbete som talade emot 
detta arbetssätt. 
 
Av erfarenhet kan fastslås att verksamhet där informationen präglas av ett riskperspektiv ofta 
ger elever kunskap, men förändrar sällan deras beteenden. Riskinformation har således inte 
alltid fått en positiv konsekvens hos ungdomarnas beteenden. Skolverket vill understryka att 
denna sorts information kan vara kontraproduktivt och öka tonåringens självdestruktivitet. I 
en utvecklande tid av bitvis kaotiska känslor kan det bli en trygghet och skyddsfaktor för 
eleven då han/hon inspireras att ta fasta på det positiva i sin utveckling och framhäva det goda 
i sig. En del av sex- och samlevnadsundervisningen bör enligt skolverket vara att ge goda 
förväntningar på tillvaron och framtiden. 
 

Inom preventionsforskningen är man idag enig om att goda effekter uppnås genom att 
utgå från det som är positivt och stärka detta för att den unge inte skall utveckla olika 
problembeteenden. Att bejaka och understödja ”växandet” blir på så sätt en viktig 
skyddsfaktor för både barn och tonåringar (Skolverket 1999, s 59). 

 
Som förslag nämns därför att hälsofrågorna i läroplanen bör revideras, och att målen skrivs 
med fokus på det friska perspektivet. De nuvarande läroplanerna präglas av ett traditionellt 
synsätt där ett riskperspektiv fortfarande är påfallande. 
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Det behövs ett skifte från fokus på risker (sexualitet och våld) till ett mer främjande 
perspektiv, där både flickor och pojkar får möjlighet att integrera sexualiteten som en 
god kraft i sig (Skolverket 1999, s 93). 

 

4.2.2 Sexualundervisning och sexuellt risktagande 
En undersökning utförd i Skottland visade att en särskild satsning på sexualundervisning för 
elever i åldrarna 13-15 år, där aktivt lärande i form av arbete i små grupper, rollspel och 
interaktiva filmer användes, inte minskade sexuella risktaganden bland ungdomar. 
Utbildningen tycktes däremot bidra till sundare sexuella relationer (färre av eleverna i 
interventionsgruppen ångrade sitt första samlag med den senaste sexuella partnern) samt till 
bättre kunskaper om sexuell hälsa (Wight, Raab, Henderson, Abraham, Buston, Hart & Scott 
2002). 
 
Mueller, Gavin och Kulkarni (2007) har studerat sambandet mellan sexualundervisning och 
första samlaget och resultatet visade följande. Då sexualundervisningen riktades till 
ungdomar som inte haft sitt första samlag ännu resulterade detta i att ungdomarna generellt 
längre avstod från att ha sex. Det dröjde också längre för dem att ta initiativ till sex. Studien 
visade också att de skyddade sig bättre vid sin samlagsdebut. Resultatet varierade dock 
beroende av socioekonomisk status. En annan studie av Kohler, Manhart och Lafferty (2007) 
redovisas ett liknande resultat. Deras resultat visar att ungdomar som får en mera mångsidig 
undervisning i sex- och samlevnad rapporterade färre tonårsgraviditeter. Samma 
undervisningsform gav även upphov till minskat engagemang i sexuell aktivitet. 
Undervisningsformer som inriktade sig på att direkt uppmuntra ungdomar att helt avstå från 
sex visade sig inte ha någon betydelse för elevernas utövande av sexuella aktiviteter. I en 
annan doktorsavhandling behandlar Sugahara (1995) hur skolan kan gå tillväga för att uppnå 
så effektiva strategier för ett främjat sexuellt beteende som möjligt. Författarens konklusion 
var att det mest effektiva tillvägagångssättet för att minska klyftan mellan kunskap och 
handling var att låta jämnåriga kamrater undervisa om deras egna erfarenheter. Detta 
tillvägagångssätt visade sig påverka eleverna mer än informationskampanjer från lärarnas 
sida. Detta berodde enligt Sugahara (1995) på att de generella normer som finns mellan 
eleverna väger starkt i förhållande till traditionell undervisning. 
 

4.2.3 Sex- och samlevnadsutbildning på Sveriges lärarutbildningar 
I en kartläggning år 2004 av Sex- och samlevnadsundervisningen på Sveriges 
lärarutbildningar utförd av RFSU visade det sig att knappt hälften av lärarutbildningarna 
hade en kurs i sex och samlevnadsundervisning. Kurserna var i dessa fall valbara och 
omfattade i genomsnitt 4,8 poäng. I kartläggningen fann RFSU att ämnet oftast framställdes 
komplicerat och problematiskt. Inte sällan hanterade kursansvarige problem kring 
sexualiteten, likt sexuella trakasserier, homosexuella elever eller graviditeter. På de 10 skolor 
(av 23) som erbjöd kursen var det ca 13 procent som läste kursen (RFSU 2004). 
 
 
4.3 Sexuell hälsa i Sverige 
I detta avsnitt ges en inblick i hur sjukdomsbilden ser ut idag i Sverige beträffande sexuellt 
överförbara infektioner. Vi har valt att belysa klamydia, kondylom, herpes, gonorré och Hiv 
eftersom dessa infektioner ökar märkbart, framförallt hos ungdomar. Gemensamt för STI är 
inte bara att de sprids genom samlag, utan att de ofta saknar ett symtom till en början. De 
flesta utvecklas efter en tid att ge allvarliga besvär som på ett eller annat vis kan påverka 
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fortplantningen och samlivet. Folkhälsoinstitutet framför därför hur viktigt det är att förmedla 
kunskap om sexuellt överförbara sjukdomar, då ett test ofta uteblir om individen saknar 
kunskapen hur en sjukdom sprids (Johnsson 2008). 
 
Under år 2006 anmäldes 32 518 fall av klamydia i Sverige (Johnsson 2008). Det har skett en 
stor ökning de senaste tio åren. 1997 anmäldes 13 905 fall (Smittskyddsinstitutet 2006). I 
Sverige är klamydia den vanligast förekommande infektionen bland unga och åldersgruppen 
17-29 år står för 87 procent av alla anmälda fall år 2004 (Forsberg 2006). Risken att smittas 
av klamydia har enligt Socialstyrelsen (2008) aldrig varit så stor som den är idag. Klamydia 
orsakas av en bakterie som kan finnas i könsorgan eller ändtarm. Bakterien överförs via 
oskyddat samlag och en obehandlad klamydia kan leda till komplikationer som 
äggledarinflammation och livmoderhalsinflammation hos kvinnor, bitestikelinflammation hos 
män samt sveda, klåda och ögoninflammation hos båda män och kvinnor. Kvinnor kan även 
drabbas av sterilitet (Smittskyddsinstitutet 2006). Infektionen är lätt att behandla med 
antibiotika men ett vaccin mot sjukdomen saknas. Om den drabbade behandlas kort efter det 
att hon/han insjuknat är risken för följdsjukdomar liten. Oftast märker inte den smittade att 
hon/han har fått klamydia då symptom ofta uteblir. Att inte ha uppmärksammat sin klamydia 
kan därför medföra långtgående konsekvenser. Det bästa sättet att förebygga klamydia på är 
att praktisera skyddat samlag, med hjälp av kondom. Klamydia klassas enligt 
smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och alla fall är pliktade att anmälas till 
smittskyddsläkaren i landstinget samt till smittskyddsinstitutet. Sjukdomen är 
smittspårningspliktig och samlagsförbud råder till antibiotikakuren är genomförd. Med 
smittspårningsplikt menas att den smittade måste informera eventuella sexpartners som kan 
ha blivit smittade (Smittskyddsinstitutet 2006). 
  
Kondylom och herpes är även de vitt utbredda i Sverige (Forsberg 2006). Kondylom kan 
överföras via samlag, petting och andra sexuella kontakter. Oftast ger kondylom inga 
symptom men om så gör, kan den drabbade få klåda, sveda, flytningar, småblödningar, 
sprickor och infektioner i underlivet. Efter en tid med kondylomvirus kan det bildas vårtor 
vilka kan sitta inne i ändtarmen och kring analöppningen. Vårtorna kan behandlas med en 
metod där läkaren fryser eller bränner bort dem. Kondylom kan även ge förändringar i 
livmoderetappen. Infektionen kan förebyggas med hjälp av kondomanvändning vid samlag 
men den drabbade bör iaktta yttersta försiktighet då vårtorna kan smitta via petting (Johnsson 
2008).   
 
Herpes orsakas av ett virus som ger besvär i form av vårtor och sårbildning. Viruset är idag 
mycket vanligt i Sverige och det finns både en form som angriper könsorganet och en form 
som angriper läpparna. Den drabbade bör undvika kyssar och samlag då båda ger upphov till 
en smitta. Herpes på könsorganet kan smitta till läpparna och vice versa. 75 % av dem som 
får herpes märker inga symptom medan andra kan få vätskefyllda sår, få feber och känna 
ömhet i lymfkörtlarna. Viruset kan även i samband med förlossning överföra en livshotande 
infektion till det nyfödda barnet. Infektionen kan mildras men inte botas. Den ligger kvar 
latent och återfall är vanligt under olika tidsintervall (Johnsson 2008). En god personlig 
hygien kan förebygga smittspridningen. Även hälsoupplysning ses som en främjande åtgärd 
mot smittspridningen (Smittskyddsinstitutet 2006). 
  
Från 2004 till 2005 ökade fallen av gonorré med 21 procent i Sverige (Smittskyddsinstitutet 
2006). Från 2005 till 2006 anmäldes enbart 677 fall vilket var en minskning med 2 % från 
föregående år. Gonorré ses dock fortfarande som en av de vanligaste sexuellt överförbara 
sjukdomarna i Sverige. Gonorré orsakas av en bakterie som kan finnas i svalg, könsorgan och 
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ändtarm. Bakterien kan överföras via samlag. Om den smittade inte behandlar sin gonorré kan 
det leda till komplikationer i form av äggledarinflammation hos kvinnor och inflammation i 
bitestikel och prostatakörtel hos män. Vanliga komplikationer är också sveda, klåda, smärta i 
urinrör och underliv samt flytningar. Vid smitta är det vanligt att den drabbade känner sig helt 
besvärsfri, men annars brukar symptomen uppkomma efter en vecka (Johnsson 2008). 
Gonorré förebyggs lättast med hjälp av kondomanvändning under samlag 
(Smittskyddsinstitutet 2006). 
 
7500 personer har anmält sig smittade av Hiv fram till år 2006 i Sverige, men det finns också 
ett mörkertal. År 2006 anmäldes 390 nya fall i Sverige (Johnsson 2008). Hiv är mycket 
ovanligt bland ungdomar och det är mycket sällsynt att de som är drabbade blivit smittade i 
Sverige (Forsberg 2006). Hiv är ett retrovirus med ganska låg smittsamhet som ger upphov 
till Hiv-infektion och Aids. Ett retrovirus lagras i kroppens arvsmassa och stannar livet ut då 
kroppen inte själv kan läkas från infektionen. Smittan överförs vid samlag. En moder kan föra 
över smittan till sitt barn via förlossning. Även blod och annan vävnad kan ge upphov till 
smitta. Den smittade behöver inte märka några symtom men många drabbas av feber, ont i 
halsen, svullna lymfkörtlar, samt utslag enbart några veckor efter det att de har smittats. Det 
kan dröja flera år från smittotillfället tills det att den smittade blir sjuk. Infektionssjukdomar 
som kommer med sjukdomen beror ofta på det nedsatta immunförsvaret. Det är diverse 
sekundärinfektioner som kan leda till Aids. Aids behöver inte uppkomma som en följd av 
Hiv. I dagens läge finns ingen medicin som eliminerar infektionen från kroppen. Det finns 
dock bromsmediciner som fördröjer sjukdomsutvecklingen och minskar cirkulation av 
infektioner i kroppen. Dagens bromsmediciner har en hel del biverkningar. För att förebygga 
att få Hiv krävs att sexuellt aktiva människor använder kondom. Sjukvårdspersonal bör även 
ha skyddsutrustning då de handskas med blod. Hiv är reglerad i smittskyddslagen som en 
allmänfarlig sjukdom och varje fall måste anmälas till landstingsläkare (a.a.). 
  
Sedan Sverige började föra statistik över aborter år 1975 har frekvensen av aborter varierat 
mellan 30 000 och 38 000 per år. År 2006 utfördes 36 045 aborter i Sverige vilket var en 
femprocentig ökning från år 2005. Aborterna ökar främst i åldersgruppen 20-29 (Johnsson 
2008). Sverige har det högsta antalet aborter av de nordiska länderna (Ekstrand, Larsson, Von 
Essen & Tydén 2005). En studie av 17-åriga svenska tjejer visar att det finns negativa 
attityder till tonårsgraviditet och positiva attityder till abort. Huvudorsaken till att aborterna 
ökar bland svenska tonåringar påstås vara riskbeteenden så som slarvig användning av 
preventivmedel samt samlag under alkoholpåverkan (a.a.). 
 

4.4 GR – Upplevelsebaserat Lärande (GRUL) 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i 
Västsverige. Den fungerar som ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen och 
verkar för samarbete över kommungränserna. GRs högst beslutande organ är 
förbundsfullmäktige. En avdelning inom organisationen är GR Utbildning (GR 2008). 
 
GR Utbildnings arbete leds av Utbildningsgruppen som utgörs av politiker. De har utarbetat 
regionalpolitiska utbildningsmål som har förankrats i kommunerna (GR 2008). 
Utbildningsgruppen har satt upp mål för det livslånga lärandet i sin vision för framtidens 
läroprocesser (Nilsson 2001). De kvalitativa målen som sattes upp år 2001 är följande: 
 
Utbildningen i Göteborgsregionen skall vara av mycket hög kvalitet och stå sig väl vid 
fördjupade internationella jämförelser.  
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• Alla som studerar, skall erhålla kunskaper och insikter som gör dem mycket väl 

rustade för kommande yrkes- och vardagsliv. 
• All utbildning och dess institutioner skall vara utvecklingsbenägna och mottagliga för 

impulser från arbetslivet. 
• Utbildningen i Göteborgsregionen skall i sin inriktning och form ta sin utgångspunkt i 

relevanta och verkliga förhållanden och problem. 
• Utbildningen skall främja goda kunskaper och ge förutsättningar för högkvalitativ 

forskning, inte minst inom områdena pedagogik / didaktik, matematik, naturvetenskap 
och teknik (Nilsson 2001). 

 
GRUL skapades 2005 som en del av GR Utbildning (Heath 2008-01-25). GRUL syftar till att 
utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som 
verktyg och förhållningssätt. GRUL sätter i enighet med utbildningsgruppens mål det 
livslånga lärandet i fokus och vänder sig till alla verksamheter inom utbildningssektorn. 
Pedagogisk personal inom grundskolans senare år, gymnasieskolan, vuxenutbildning samt 
högskola är den primära målgruppen. De kvalitativa målen med GR – Upplevelsebaserat 
Lärande är att: 
 

• utveckla pedagogik för en skola i interaktionssamhället 
• bidra till utveckling av det livslånga lärandet (a.a.). 

 
Sedan 2003 pågår ett samarbete mellan GR Utbildning och Smittskyddsenheten i Västra 
Götaland kring olika delprojekt inom sexuell hälsa i skolan (Heath 2008-10-15). Bakgrunden 
till detta samarbete är att de har uppfattat att det finns ett behov av ett nära samarbete mellan 
hälso- och sjukvården och kommunerna för att stärka sex- och samlevnadsundervisningen i 
skolorna. GRUL har under 2007 bland annat genomfört temapass på skolor där lärare har 
deltagit för att sedan själva kunna arbeta med de pedagogiska metoderna. Utbildningen har 
även innehållit diskussioner och information kring sexuell hälsa (a.a.). 
 

4.4.1 Upplevelsebaserat lärande 
Myndigheten för Skolutveckling har tagit fram ett utbildningsmaterial som stöd för lärare att 
handleda spel, rollspel och simuleringar i klassrummet. Materialet riktar sig till 
gymnasieskolan och grundskolan år 7-9 (Myndigheten för Skolutveckling 2006). Nedan 
kommer vi att ge en kort beskrivning av vad materialet lyfter fram för att sedan konkret 
behandla de typer av upplevelsebaserat lärande som vi sedan återkommer till i resultat och 
diskussion. 
 
Upplevelsebaserat lärande är ett samlingsnamn för all pedagogik som skapar 
lärandesituationer genom deltagarnas medverkan i aktiviteter av något slag. Det kan ta sin 
form genom rollspel, storyline, simuleringar, ”case studies”, forumspel och andra typer av 
spel som är svårare att kategorisera. Metoderna strävar efter ett lärande genom att deltagarna 
ofta får behandla verkliga problem i en simulerad miljö. Problemställningar kopplade till 
värdegrundsfrågor eller andra frågor utan ett specifikt svar ingår ofta i metoden. Deltagarna 
får samtala, resonera, förhandla och i grupp eller individuellt fatta beslut utifrån den givna 
problemställningen. För att lättare byta perspektiv i frågan får deltagarna ofta iklä sig en roll i 
den simulerade miljön. Tanken är att möjliggöra för deltagarna att nå en djupare insikt genom 
att reflektera över en frågeställning utifrån någon annans perspektiv (Myndigheten för 
Skolutveckling 2006). 
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Simuleringar 
Simuleringar kan se olika ut beroende på vad de syftar till att beskriva. Alla simuleringar 
innehåller däremot de olika faser i lärandeprocessen som beskrivs i det följande. 
Simuleringen syftar pedagogiskt sett främst till att skapa en fiktiv kontext som återkopplar till 
verkligheten. Deltagarna har då möjlighet att utifrån den gemensamma upplevelse som 
simuleringen ger diskutera och analysera det verkliga sammanhang som simuleringen syftade 
till. Efter simuleringen hålls en efterdiskussion där deltagarna kan göra jämförelser, 
tolkningar och generaliseringar mellan simuleringen och verkligheten. Ökad förståelse för 
situationens sammanhang, dess aktörer och system kan på så vis skapas hos deltagarna 
(Myndigheten för Skolutveckling 2006). 
 
Rollspel 
Det som karaktäriserar rollspel är att deltagaren utifrån en roll upptäcker och upplever ett 
skeende. Rollspelet har en på förhand bestämd ram som deltagarna sedan gestaltar genom att 
levandegöra olika roller. Alla deltar på samma villkor och spelet har varken åskådare eller 
publik. Historien förs framåt utifrån att deltagarna fritt inom den bestämda ramen agerar 
utifrån sina givna rollkaraktärer. Vad som händer under spelets gång beror alltså till stor del 
på hur spelarna väljer att agera. Detta ger deltagarna möjligheter att se skeenden och uppleva 
händelser ur nya perspektiv. Ofta väcks en nyfikenhet och ett engagemang hos dem. Denna 
process skapar många förutsättningar för lärande (Myndigheten för Skolutveckling 2006). 
 
Ett rollspel eller en simulering kan ses som en del i en större process där målet är att 
deltagarna ska tillägna sig nya kunskaper, insikter och sedan eventuellt även ett förändrat 
beteende. Genomförandet av dessa spel består av fyra faser: förberedelser, instruktioner, 
aktivitet och diskussion (figur 1). Det är viktigt att alla faser fungerar bra för att spelet ska bli 
lyckat. Det är under diskussionen som en stor del av deltagarnas nya kunskap erövras. Det är 
under denna fas frågeställningar, tankar och funderingar som framkommit under spelet kan 
lyftas upp till ytan och utforskas i grupp. Efter diskussionen bearbetas och generaliseras 
kunskaper individuellt hos varje deltagare och landar sedan i nya kunskaper och ett nytt 
beteende (Myndigheten för Skolutveckling 2006). 
 
 

 
 
Figur 1: Process i upplevelsebaserat lärande efter Heath (2007-10-02), egen bearbetning 
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Heath (2008-03-10) menar att upplevelsebaserade övningar och spel är bra metoder för att 
med öppna sinnen och känslor tillgodoräkna sig fas ett och därmed uppleva, härma och 
känna. För att uppmärksamma, reflektera samt betrakta kan föreläsningar komma till god 
användning i fas två då eleverna får observera. I den tredje fasen kan textanalys, 
problemlösning och skrivet material hjälpa eleven att analysera, sammanfatta och 
generalisera. Som sista fas menar Heath att laborationer, rollspel och simuleringar bidrar till 
det aktiva experimenterandet då eleven på så vis får tillämpa, riskera samt prova sina vingar 
för att på nytt återigen uppleva nya situationer i det livslånga lärandet (a.a.). 
 

4.4.2 Upplevelsebaserat lärande, historik  
Under mitten av 1990-talet kom ett ökat samarbete mellan svenska pedagoger och forskare 
från Storbritannien att stimulera nya lärandeformer i Sverige. Upplevelsebaserat lärande var 
ett pedagogiskt verktyg som blev alltmer framträdande i den svenska skolan genom att främst 
simuleringar började användas. Från början var utbudet av simuleringar begränsat då 
materialet översattes från engelska. Idag har produktionen tagit fart och Sverige äger ett eget 
relativt välförsett och omfattande material. Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 
(LSU), Svenska scoutförbundet och Röda korsets ungdomsförbund är några exempel på 
organisationer som utarbetat övningar och verktyg som kategoriseras in under 
upplevelsebaserat lärande. Metoden har inte enbart fått genomslag i skolan utan även SIDA 
har genom LSU använt sig av värderingsövningar, rollspel och simuleringar i syfte att skapa 
ökat medvetande i demokratifrågor, konflikthantering och mänskliga rättigheter på Sri Lanka. 
Metoden används även förebyggande i Hiv/Aids-arbetet kring regionen söder om Sahara 
(Afrika) med mål att lyfta fram och belysa vikten av unga individers delaktighet samt 
generella demokratiska frågor. Upplevelsebaserat lärande har därför sin spridning även i en 
internationell kontext med både forskningsnivå och praktisk nivå som utgångspunkt. Parallellt 
med upplevelsebaserat lärande skapades även 1989 Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 
(Sverok) som med sitt syfte att främja sällskapsspel med tonvikt på roll- och konfliktspel kom 
att bli Sveriges största ungdomsförbund med över 100 000 medlemmar. Sammanfattat skulle 
utvecklingen från 1970 -1990-talet beskrivas som ”en ny spelande generation” där mötet 
mellan ungdomsrörelsen och IT-utvecklingen även gynnade användandet av 
upplevelsebaserat lärande i skolan (Heath 2008-03-10). 
 

4.4.3 Teorier bakom upplevelsebaserat lärande 
Upplevelsebaserat lärande har sitt ursprung i teorier från Abraham Maslow, Mihály 
Csíkszentmihályi, David Kolb, Kurt Lewin, Jean Piaget och John Dewey. Vi kommer inte att 
gå in på alla dessa teorier (den intresserade hänvisas till speciell litteratur) utan avgränsa oss 
till dem som vi finner mest intressanta för detta arbete.  
 
”Du lär av dina erfarenheter” är ett uttryck som länge brukats i vardagsspråk. Erfarenheter 
beskrivs enligt Illeris (2001) som något betydligt djupare och mer värdefullt än ”vanligt” 
lärande. Då människan får lära av egna erfarenheter skapas en insikt som skiljer sig betydligt 
från den indirekta kunskap som lärs i skolan. För att kunna tala om erfarenheter menar Illeris 
att lärandets samtliga dimensioner måste vara involverande. Med det menas att individen 
tillägnar sig och förstår något som uppfattas som värdefullt för henne/honom. Individen visar 
också upp ett känslomässigt och motiverat engagemang i sin lärandeprocess. Det sista 
elementet som involveras är då individen lär sig något av betydelse utanför sitt ego. Hon eller 
han lär något som ändrar förhållandet mellan henne/honom själv och världen runtomkring. 
Dessa element kan även beskrivas som det innehållsmässiga/kunskapsmässiga (kognitiva)  
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elementet, det psykodynamiska elementet samt det sociala och samhälleliga elementet (Illeris 
2001). 
 
Från Kolb (1984) har vi kunnat läsa hur lärande beskrivs som en cirkel, då fyra faser skildrar 
den process där ett lärande har sitt ursprung.  För att få ut bästa möjliga effekt ur ett lärande 
menar Kolb (1984) att alla fyra inlärningsstilar måste i större eller mindre grad vara 
representerade. De inlärningsstilar eller faser som han då pratar om är konkret upplevelse, 
reflekterande observation, abstrakt begreppsbildning samt aktivt experimenterande.  
 
GRULs egen definition av begreppet upplevelsebaserat lärande lyder i enighet med Kolbs 
lärocykel: 

att lära genom att experimentera, reflektera, analysera och konstruera kunskap genom 
direkta upplevelser (Heath 2007-10-02). 

 
Kurt Lewin var en tysk professor i psykologi och filosofi (Illeris 2001). Författaren är idag 
bland annat känd för sin modell för erfarenhetsbaserat och upplevelseförankrat lärande. Den 
modell som idag kallas Kolbs (1984) inlärningscykel är inspirerad av Lewins modell (figur 
2).  
 

 
 
 
Figur 2: Kolbs lärocykel (Kolb 1984), egen bearbetning 
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lyssnande på lektioner och inläsande av texter. Både Kolb (1984) och Lewin (Egidius 1999) 
tog starkt avstånd till lärosituationer där läraren uppmuntrar eleven att läsa böcker. De 
menade att eleven inte kommer att kunna applicera denna lärobokskunskap i en senare 
livssituation. Människan befinner sig här och nu och på samma vis skall undervisningen 
bedrivas, i sin konkreta situation. Lewin menar att den konkreta upplevelsen ger mer mening 
åt eleverna. När undervisningen kräver att eleven gör något med det hon lär sig får hon mer 
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förståelse för abstrakta begrepp. Dess nyanserade och livfulla tillvägagångssätt ger eleverna 
möjlighet att sedan testa dessa begrepp i sin egen verklighet. Inlärningscirkeln följer fyra 
steg; en konkret upplevelse ger observationer som i sig skapar en bredare förståelse för det 
upplevda. Eleven kommer härifrån att reflektera utifrån det hon upplever med sina sinnen. 
Med hjälp av observationen och reflektionen kan eleven sedan göra en egen generalisering för 
att till slut bilda begrepp. Då har eleven sorterat in det hon känner igen i gamla begrepp samt 
bildat nya för det hon inte har erfarit tidigare. Dessa begrepp blir sedan föremål för handling 
hos eleven. Författaren myntade även begreppet spegling och feedback vilket syftar till att 
eleven bäst kan lära sig vem hon är och vad hon gör då hon gör det i ett sammanhang med 
andra elever som kan observera henne och ge henne feedback. Lewin understryker att 
modellen inte ska ses som en statisk process, utan istället skall en helhetssyn eftersträvas. 
Momenten finns ständigt och praktiseras mot varandra. Människan arbetar ständigt med att 
reflektera och lösa uppgifter i verkligheten Det är därför motsägande att dela in 
undervisningen i 20 minuter upplevande, 15 minuter observation osv (Egidius 1999). 
 
Dewey utvecklade en teori om lärande och kunskap som kan sammanfattas i begreppet 
”learning by doing” (Egidius 1999). Dewey (2004) var en motståndare till den tydliga 
ämnesindelningen i skolan och menade att vad barnen lär sig på det viset tas ur sitt 
sammanhang. Han menade istället att teori och praktik hänger samman och att kunskap 
uppstår när människor prövar sig fram i arbete och handling. Han menade också att erfarenhet 
leder till att handlingar införlivas i människor som vanor (a.a.). 
 
Enligt Dewey (2004) tillägnar sig människan alltid erfarenheter men av olika kvalitet. Med 
god kvalitet menade han erfarenheter som är positiva och samtidigt ger ett gott inflytande på 
kommande erfarenheter. Pedagogens roll är därför enligt honom att försöka få till stånd 
erfarenheter som vädjar till elevernas aktivitet, utan att vara motbjudande, men som inte 
heller endast är roliga för stunden. Målet är att de också leder till att önskvärda erfarenheter 
kan göras i framtiden. Han menade att erfarenheten alltid lever vidare i nya erfarenheter 
oberoende av önskningar eller avsikter. Vidare menade han att erfarenheter inte endast pågår i 
en persons inre, utan den lever också vidare genom de människor och ting som finns runt 
individen eftersom dessa till stor del är vad de är på grund av tidigare mänsklig aktivitet 
(a.a.). 
 
Dewey (2004) betonar att all mänsklig erfarenhet är social och inbegriper kontakt och 
kommunikation. Den vuxnes roll blir då, genom att han/hon har en högre grad av mogen 
erfarenhet, att följa och utvärdera de ungas erfarenheter för att se vilken riktning de tar. Enligt 
Dewey måste därför den vuxne kunna bedöma vilka attityder som främjar fortsatt växande 
och vilka som är negativa och sedan styra de unga i en positiv riktning. Lärarens roll blir inte 
att överföra kunskap till eleverna, utan kunskapen skapas istället genom kontakten mellan 
elever och lärare då läraren kan ge förutsättningar för att bygga vidare utifrån de erfarenheter 
eleverna har sedan tidigare (a.a.). 
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5. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen kommer att utgå från en folkhälsovetenskaplig ansats och en 
pedagogisk ansats.  
 
5.1 Folkhälsovetenskapligt perspektiv 
I följande stycke kommer vi att lyfta fram några folkhälsopedagogiska begrepp som resultatet 
delvis kommer att tolkas utifrån. 
 

5.1.1 Salutogenes  
Aaron Antonovsky har till stor del bidragit till utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet 
(Pellmer & Wramner 2003). Enligt Antonovsky (1991) bör det hälsofrämjande arbetet inte 
enbart betona frånvaro av sjukdom utan även lyfta fram de faktorer i vår miljö som främjar 
hälsa. Dessa salutogena faktorer kan vara en stödjande umgängeskrets, en uppmuntrande chef 
eller en undervisning som betonar det friska och positiva istället för enbart det sjuka och 
negativa. Aaron Antonovsky myntade begreppen salutogenes och patogenes utifrån sitt 
begrepp KASAM. Patogenes innefattar läran om sjukdomarnas ursprung och orsaker och med 
denna inriktning benämns främst riskfaktorer och riskförhållanden. Salutogenes däremot 
avser istället läran om hälsans ursprung. I denna inriktning är det enligt Antonovsky istället 
viktigt att analysera vilka frisk- och skyddsfaktorer som kan komma att påverka hälsan i 
positiv riktning (a.a.). Enligt Pellmer och Wramner (2005) är båda begreppen lika viktiga att 
ha med i folkhälsoarbete. 
 

5.1.2 Känsla av sammanhang (KASAM) 
Antonovsky (1991) såg hälsa och sjukdom som ett kontinuum, d v s att de är varandras 
motpoler och att det ena inte nödvändigtvis utesluter det andra. Människorna befinner sig 
någonstans utefter denna linje. Antonovsky var intresserad av att ta reda på och försöka förstå 
vad som gjorde att människor drogs mot den ena eller andra polen. Om individen har ett 
starkt KASAM borde den befinna sig långt mot hälsopolen och om individen har ett lågt 
KASAM borde den befinna sig långt mot sjukdomspolen. Antonovsky hade den psykiska 
hälsan i fokus och var intresserad av hur människor i olika sammanhang bemästrar 
påfrestningar i livet (a.a.). 
 
Antonovsky (1991) såg tre viktiga komponenter som i samspel med varandra bidrar till om 
man har ett högt eller lågt KASAM. Dessa tre komponenter är begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Med begriplighet menade han om man har stor eller liten förståelse för vad 
som händer i livet, med hanterbarhet menade han hur man handskas med situationen och med 
meningsfullhet huruvida man kan se det som händer har någon mening eller inte. Om en 
person skulle utsättas för en situation som hon inte alls förstår sig på och inte han förklara, 
där hon inte ser en lösning på problemet och därmed inte ser en möjlighet att komma ur 
situationen, då har hon enligt Antonovsky ett lågt KASAM. Om denna person istället kan se 
en förklaring till det som sker, ser en möjlighet till förändring av situationen samt tycker att 
det är värt att göra någonting åt problemet, då har hon ett högt KASAM. Olika grad av dessa 
komponenter i kombination med varandra bidrar till ett högt eller lågt KASAM (a.a.). 
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5.1.3 Empowerment 
Empowerment är ett begrepp som ofta används i hälsofrämjande sammanhang. Begreppet står 
för den vardagsmakt och tillgång på resurser människor behöver för att kunna hantera sitt liv 
på ett hälsofrämjande sätt. Hanson menar att det är starkt kopplat till delaktighet när det 
handlar om att få och kunna påverka och att det är en fråga om makt och inflytande (Hanson 
2004). Empowerment kan ses som en motsats till paternalism. Paternalismen står för en 
handling då en yttre aktör riktar sig mot individen för att gynna henne, medan 
empowermentstrategier istället tar sin utgångspunkt i individen och hennes egen förmåga att 
bemästra situationen (Medin & Alexanderson 2000). 
 
 
5.2 Pedagogiskt perspektiv 
Under följande avsnitt kommer vi först att redogöra för den process ett barn går igenom för 
att växa in i samhället och dess kultur där skolan har en framträdande roll.  Ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande är vår utgångspunkt.  
 

5.2.1  Lärande i ett sociokulturellt perspektiv 
Varje dag spenderar drygt en miljon elever i Sverige sin tid i skolan. Komparativt finns det 
ingen annan daglig verksamhet som engagerar så många människor. Ca 20 000 timmar 
spenderas normalt i skolan per individ. Under denna tid formas barn till ungdomar och 
ungdomar formas till vuxna individer. Tiden i skolan är därför betydelsefull, inte minst för att 
forma välmående elever med en god personlig hälsa (Bremberg 2004). Att formas som 
människa är en produkt av lärande (Säljö 2000).  
 

Lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet. Det finns i varje trivialt samtal, 
handling eller händelse en möjlighet att individen eller gruppen tar med sig någonting 
som man kommer att använda i framtiden (Säljö 2000, s.13). 

 
I ett sociokulturellt perspektiv kan människan i sampel med andra människor (i kollektiva 
verksamheter) utveckla sin intellektuella kapacitet och sin hantering av praktiska redskap för 
att på ett mera effektivt sätt utnyttja de begränsade förutsättningar som naturen har gett henne. 
Enligt ett sociokulturellt perspektiv präglas lärande mindre av de biologiska faktorerna och 
mer inom ramen för sociokulturella förhållanden (Säljö 2000). Det sociala samspelet baseras i 
hög grad på kommunikation. Kommunikation kan ses som en länk mellan det inre (tänkandet) 
och det yttre (interaktionen med omgivningen). I kommunikationen äger lärande och 
utveckling rum. Barnet agerar inte ensamt utan hon kan snarare ses som en lärling i det 
sociala samspel som vuxna redan bedriver. Hon kan där bli delaktig och förstå hur 
omgivningen uppfattar och förklarar olika företeelser. Säljö (2000) menar att en 
kunskapstradering sker genom att omvärlden förtolkas (medieras) åt barnet. Medaktörer 
uppmuntrar barnet att uppmärksamma, beskriva och agera på det vis som kulturen och 
kollektivet tillåter. Många av de färdigheter och insikter individen ackommoderar hämtas 
således inte sällan från familjemedlemmar, i vänskapskretsen, på arbetsplatsen och i diverse 
aktiviteter där det främsta syftet ingalunda är att förmedla kunskaper. Att växa upp innebär 
därför enligt Säljö (2000) att barnet, från flertalet olika interaktionsprocesser, lär sig att bli en 
socialiserad varelse. Denna process benämns som primär och sekundär socialisation. 
Socialisation är enligt Helkama, Myllyniemi och Liebkind (2000) den process under vilken 
människan tar åt sig de kunskaper, attityder, uppfattningar och regler som gör det möjligt för 
henne att fungera som medlem i samhället. Processen benämns som primär när den sker i 
hemmet och som sekundär när den sker i samhället (skola, föreningsliv etc.).  
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Kunskaper är enligt det sociokulturella perspektivet inte något som individen har färdigpackat 
och lagrat som i ett förråd. All information som individen har tagit till sig är därför inte 
kunskap i sig. Steget är långt från besittande av information till kunskap. Kunskap kan ses 
som något man dagligen använder som resurs för sitt handlande. Man löser problem, hanterar 
kommunikativa och praktiska situationer på ett bra sätt. Att ha kunskap innebär att människan 
kan se en företeelse eller ett problem som något bekant och som något hon tidigare har haft 
erfarenhet av (Säljö 2000). 
 
Vi har tidigare i litteraturgenomgången nämnt John Dewey som en skapare av begreppet 
Learning by doing och en bakgrundsgestalt beträffande upplevelsebaserat lärande. Han 
företräder även ett sociokulturellt perspektiv och vi kommer därför delvis även att diskutera 
utifrån hans tankar. 
 

6. Material och metod 
I detta avsnitt redovisas vilka metoder som har använts för insamling och analys av data. Vi 
kommer även att redovisa studiens kvalitetssäkring och de etiska överväganden vi har tagit 
hänsyn till i undersökningen. 
 
6.1 Val av metod 
För att nå vårt syfte valde vi att göra en kvalitativ undersökning. Kvale (1997) menar att en 
intervju har möjlighet att lyfta fram respondentens upplevelser, åsikter och synpunkter på ett 
djupare plan än vad enkäten har möjlighet till. En intervju ger också möjlighet att ställa 
följdfrågor för att uppnå en mer nyanserad förståelse av respondentens livsvärld (Lazenbatt 
2002). Vi valde därför att göra intervjuer i vår undersökning.  
 
6.2 Val av undersökningsgrupp 
För att kunna beskriva hur upplevelsebaserat lärande fungerar som metod i en 
inlärningssituation inom sex och samlevnad kunde vi välja mellan att rikta oss mot dem som 
undervisar i ämnet eller mot eleverna. Vi resonerade kring huruvida vi skulle välja elever 
eller lärare som målgrupp. Eftersom ämnet sex och samlevnad kan vara känsligt för eleverna 
skulle det kunna ha betydelse för resultatet. Det fanns också behov av godkännande från 
elevernas föräldrar samt rektor på skolan för att kunna intervjua eleverna. Vi funderade också 
kring huruvida eleverna skulle kunna komma ihåg de inlärningssituationer som baserats på 
upplevelsebaserat lärande då vi inte vet hur ofta de exponeras för metoden. Det skulle 
möjligen kunna vara så att det gått flera månader sedan eleverna fick delta i upplevelsebaserat 
lärande. Det hade å andra sidan varit intressant att ta del av elevernas åsikter då vi inte funnit 
tidigare studier av liknande typ. Lärarna å andra sidan skulle vara lättare att kontakta. Vi 
antog också att metoden upplevelsebaserat lärande skulle vara mer aktuell bland lärarna då de 
själva sökt upp och valt att arbeta med metoden, dels med hjälp av GRULs hemsida, 
inspiration från andra skolor samt genom det egna intresset. Det vi tyckte skulle vara 
intressant med att intervjua lärarna var att få en inblick i hur det är att använda sig av en 
alternativ undervisningsmetod. Med tanke på detta samt begränsat med tid och resurser valde 
vi därför att intervjua lärare. 
 
Det visade sig via intervjuerna att det var flera olika professioner, till exempel skolsköterskor, 
fritidspedagoger och lärare, som undervisar i sex och samlevnad varför vi har valt att kalla 
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intervjupersonerna för undervisande personal hädanefter. Då vi ingick i ett samarbete med 
GRUL hade de som ett krav att undersökningsgruppen också haft någon form av kontakt med 
dem i utbildningssyfte. Målgruppen blev därför undervisande personal i sex och samlevnad i 
årskurs 7-9 som på ett eller annat sätt varit i kontakt med GRUL.   
 
 
6.3 Datainsamlingsmetod 
GRUL hjälpte oss med att lägga ut en förfrågan på deras webbsida om att medverka i en 
intervju. Där fanns kontaktuppgifter till oss så att intresserade kunde ta kontakt med oss. Vi 
fick genom denna förfrågan kontakt med en person som uppfyllde kraven för att kunna vara 
med i undersökningen. GRUL hjälpte oss sedan med att skicka en förfrågan (se bilaga 1) till 
möjliga respondenter utifrån deras register. Genom att GRUL vidarebefordrade vår förfrågan 
togs hänsyn till Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Detta gav oss ytterligare ter 
respondenter. Då det visade sig finnas begränsad tillgång till möjliga respondenter samt 
brister i GRULs register kunde vi inte få tag i fler personer att intervjua på detta sätt. Vi valde 
därför i samråd med GRUL att intervjua en av deras konsulenter. Totalt utfördes fem 
intervjuer. Innan vi gjorde intervjuerna till undersökningen provintervjuade vi en lärare i sex- 
och samlevnadsundervisning för att se om intervjuguiden behövde justeras. Förutom 
intervjuerna hade vi även kontakt med Carl Heath och Karl Alfredsson både genom samtal 
och genom e-post där vi ställde frågor om GRUL.  
 
I de fall det var möjligt besökte vi respondenterna på deras respektive skolor. Respondenterna 
fanns på olika orter. Intervjuerna bokades in under två veckor i januari 2008. De respondenter 
vi besökte intervjuades under en och samma vecka för att vi skulle spara tid på att resa fram 
och tillbaks till Västsverige. Intervjuerna skedde i ett avskilt rum som respondenten själv 
valde. Intervjuerna spelades in efter ett muntligt godkännande av respondenten. Vi var båda 
närvarande vid samtliga intervjuer. Den ena av oss intervjuade medan den andra medlyssnade 
och ibland ställde kompletterande frågor. Vi bytte roller efter varje intervju. I två av fallen var 
det inte möjligt att träffas för en intervju varför intervjuerna istället gjordes via telefon. Även 
dessa intervjuer spelades in. Intervjuerna var mellan 35 och 65 minuter långa. Vi utgick från 
vår intervjuguide (se bilaga 2) men ställde även följdfrågor och spann vidare på intressanta 
vinklingar. 
 

6.4 Bearbetnings-/analysmetod 
Idag finns det mängder av böcker som ger en inblick i olika metoder för att analysera 
kvalitativa data. I vår analys har vi inspirerats av Kvales (1997) teori om kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
Vi delade upp intervjuerna och transkriberade hälften var. Råmaterialet kom att bestå av 42 
sidor med enkelt radavstånd. Vi läste först igenom transkriberingarna i sin helhet för att som 
Kvale (1997) menar få en känsla av dess innehåll och vad det var respondenterna generellt 
pratade om. Nästa steg var att ta ut meningsbärande enheter ur texten. Enligt Kvale (1997) är 
dessa enheter ord eller mindre meningar vars innehåll säger något viktigt eller speciellt för 
studiens syfte. Vi tog även ut meningskoncentreringar, d v s vi sammanfattade vissa längre 
utlägg i texten till några få ord. Detta gjorde vi var och en för sig för att sedan jämföra och 
sammanställa det till ett 14 sidor långt utkast. Vi hade i stort sett kommit fram till samma 
resultat. Vi markerade de meningsbärande enheterna och meningskoncentreringarna med 
olika färger för att särskilja vilken respondent som sagt vad. Det var då också lättare att 



 25

kontrollera att materialet representerade samtliga respondenter och att ingen intervjuperson 
skulle bli över- eller underrepresenterad. Tillsammans kategoriserade vi materialet och 
placerade de meningsbärande enheterna och meningskoncentreringarna under subkategorier. 
Till slut skapade vi i enighet med Kvales (1997) modell övergripande kategorier som 
subkategorierna i sin tur placerades under. 
 
Nedan följer ett exempel på hur vi under analysfasen kategoriserade materialet (tabell 1). En 
av de slutliga kategorierna blev Begränsningar med upplevelsebaserat lärande. Tabellen 
läses lodrätt. Den ena subkategorin är Elevernas tilltro till upplevelsebaserat lärande och är 
skapad utifrån de meningsbärande enheterna kämpa, knepigt, konservativa och nytt, samt 
meningskoncentreringen Få deras engagemang. Tabellen är ett exempel vilket är taget ur sitt 
sammanhang i vår resultatbearbetning. Det finns fler meningsbärande enheter och 
meningskoncentreringar som hör till dessa subkategorier.  
 

Kategori 
Begränsningar med upplevelsebaserat lärande 

Subkategorier 
Elevernas tilltro till 
upplevelsebaserat 

lärande 

Elever med olika 
etnisk bakgrund 

Elevernas 
mognadsgrad 

Svårigheter att kliva 
ur en roll 

 
Meningsbärande enheter 

Kämpa 
Knepigt 

Konservativa 
Nytt 

Värderingar är 
stenhårt präglade 

Kränker dem 
 

Inte någon koll alls 
Mognad 

Gymnasienivå 

Utpekade 
Handla om den 

personen personligen 
 

Meningskoncentrering 
Få deras engagemang Invandrare är en 

svårare grupp 
 

Eleverna befinner sig 
på olika nivåer 

Svårt att frikoppla 
rollerna från sig 

 
Tabell 1: Exempel av innehållsanalysen, inspirerad av Kvale (1997) 
 

6.5 Validitet och reliabilitet 
För att nå resultatet av en undersökning menar Kvale (1997) att steget då forskaren för över 
talad information till en text för med sig en rad bedömningar och avgöranden. Detta har i sig 
betydelse för utskriftens validitet och reliabilitet. Med validitet menas att 
intervjuundersökningen undersöker vad som är avsett att undersökas, d.v.s. hur forskaren 
ställer frågorna till respondenten. Med reliabiliteten menas att forskningen når en viss 
kvalitet, vilket uppnås av att det transkriberade resultatet överrensstämmer med det 
respondenten verkligen har sagt. Denna process försvåras då vi tolkar information på olika 
vis. Det kan t.ex. handla om att en forskare skriver ordagrant, skriver ner fler ord och gissar 
mer till skillnad från en annan forskare som skapar en mera sammanhängande stil genom att 
skriva tydligt och klart. På detta vis kan samma intervju få olika innebörd vilket påverkar 
slutresultatet. Kvale menar även att utskriftens kvalitet kan förbättras då forskaren har klara 
instruktioner om utskriftens syfte och om utskriftsförfarandet (a.a.).   
 
För att uppnå en så god validitet och reliabilitet som möjligt diskuterade vi redan innan 
intervjuerna hur vi skulle ställa frågorna samt på vilket vis vi skulle transkribera resultatet. Vi 
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ställde öppna frågor och försökte att undvika ledande frågor. Vi lät tystnaden få sin plats 
under intervjuerna för att få möjlighet att reflektera över följdfrågor. Inför transkriberingen 
bestämde vi oss för att skriva ordagrant vad respondenterna och intervjuaren sagt. Vi 
bestämde även att skriva ner det emotionella så som pust, suck, paus, skratt, ironi och 
obekväma signaler i den mån vi uppfattade detta. Då vi inte hörde vad respondenten sagt på 
grund av dålig inspelningskvalitet valde vi att markera detta med ett x i stället för att gissa oss 
till vad som sagts.  
 

6.6 Etiska överväganden 
Den 1 januari 2004 upprättades en etiklag (SFS 2003:460) i Sverige. Denna lag omfattar all 
forskning knuten till människor. Då lagen gäller enbart doktoranders arbeten och högre 
forskning har Institutionen för hälsovetenskaper på Högskolan Kristianstad inrättat ett etikråd 
som innefattar även C- och D-uppsatser. I planeringsstadiet av uppsatsarbetet fick vi därför 
genomgå denna etikansökan för att få tillstånd att fortsätta arbetet med uppsatsen. Denna 
ansökan tar hänsyn till följande etiska överväganden: relation till deltagare, risk-nytta, 
tillgodoseende av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. I vårt fall finns ingen relation mellan handledaren å ena sidan och deltagarna 
(respondenterna) å andra sidan. Däremot skriver vi som tidigare nämnts i samarbete med 
GRUL varför vi var tvungna att ta relationen mellan respondenterna och GRUL i beaktande 
vid genomförandet av undersökningen. Den eventuella risk som vi såg i genomförandet av 
intervjuerna var att respondenterna möjligen skulle känna sig utvärderade då vi undersökte 
den metod de praktiserar. Vi försökte därför att förebygga detta obehag genom att snarare 
föra en dialog med intervjupersonerna än att göra en utfrågning. Vi betonade att det var 
respondentens uppfattningar vi var intresserade av, inte deras prestationer.  

 
7. Resultat 
Vi kommer först att ge en bild av vad våra intervjupersoner har för bakgrund för att sedan 
övergå till att redovisa vad det talades om i intervjuerna.  
 
Intervjupersonerna har kommit i kontakt med upplevelsebaserat lärande på olika vis:  
Några har av eget intresse fördjupat sig i litteratur kring upplevelsebaserat lärande för att 
sedan anmält sig till grundkurs/fördjupningskurs genom GRUL. Andra har enbart hämtat in 
information från GRULs hemsida samt inhämtat inspiration från andra skolor som praktiserat 
upplevelsebaserat lärande. Någon har fått inspiration genom Sida som bland annat använder 
sig av simuleringar i sitt arbete. En annan har gått en kurs där pedagoger använder sig av 
olika upplevelserum med fokus på barn som mår dåligt.  En av intervjupersonerna har haft 
rollspel som intresse sedan ung ålder och har arbetat med upplevelsebaserat lärande inom 
skolan och i företag en längre tid. Tre av intervjupersonerna har tagit del av GRULs 
grundkurs. Enbart en av intervjupersonerna har läst en högskolekurs i sex- och samlevnad 
(motsvarande 7,5hp). 
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7.1 Innebörd, behov och intresse i undervisningsämnet sex- 
och samlevnad 
I respondenternas utsagor finner vi olika uttryck som visar att de fokuserar på samlevnad eller 
sex, alternativt både och. Utmärkande är att innehåll i undervisningen är beroende av vilken 
innebörd respondenten lägger i undervisningen. Respondenternas utsagor visar deras syn på 
behovet av ämnet och vilket intresse de upplever att eleverna har för ämnet. Sedan tar vi upp 
vilket behov av ämnet som den undervisande personalen upplever finns, samt vilket intresse 
de upplever att eleverna har för ämnet. 
 
7.1.1 Fokus i respondenternas sex- och samlevnadsundervisning: Sex eller 
samlevnad? 
Innebörden av att fokusera på samlevnad är att innehållet fokuserar på samlevnads-, relations- 
och känslofrågor. Samlevnadsfrågor innebär att ge uttryck för respekt mot varandra och tipsa 
varandra om eventuella förhållningssätt i samlevnadssituationer. De intervjuade upplever att 
undervisningen i sex och samlevnad främst riktar sig mot samlevnad. Det som utmärker 
respondenterna är att de själva tar ansvar för samlevnads-, relations- och känslofrågor, medan 
de främst lämnar de bilogiska frågorna kring sex till NO-undervisningen eller till externa 
resurser så som ungdomsmottagning som bjuds in till skolans vid begränsade tillfällen.  
 

...det blir mest samlevnadsfrågor så, absolut. Det är nog våran önskan också mest. Sen 
brukar vi ta in, våran sjuksköterska brukar vara här och prata om lite mer anatomi, 
preventivmedel och sen även från personal från ungdomsmottagningen ibland som 
kommer och pratar om hur det ser ut, lite mer statistik och vad det finns för 
könssjukdomar och så. (Lotta) 

 
...så NO har kanske haft mer de biologiska bitarna och på SO:n har vi pratat mer om 
lagstiftning och både kring, alltså kring abort och kring äktenskap /.../ och sen har vi 
jobbat med tidningsartiklar i svenskan har de skrivit kärleksdikter och skrivit noveller 
och sådana saker. (Per) 

 
Det finns även ett annat tillvägagångssätt som lyftes fram där fokus helt ligger på den 
sexuella delen i sex- och samlevnadsundervisningen. Det gavs uttryck för att det ändå finns 
utrymme för samlevnadsfrågor under diskussionerna i det upplevelsebaserade lärandet.  
 
Respondenterna betonar elevens behov av sammanhang när de ger undervisningen 
innebörden av både samlevnad och sexualupplysning. 
 

…samlevnad är en viktig bit då. Och då tror jag som vuxen att jag försöker nog lägga 
mera fokus på det, även om man naturligtvis självklart pratar om sex och sexuella 
känslor och så men att man /.../ alltid försöker få in det i ett sammanhang, det tror jag 
är den biten man saknar /.../ att man får med hela biten och så i sammanhanget. (Eva) 

 

 
7.1.2 Elevens behov av ämnet sex och samlevnad 
Flera av respondenterna lyfter fram hur snäv kunskapen är hos eleverna inom området sex 
och samlevnad. Eleverna uppfattas som okunniga om sin egen kropp och hur de ska skydda 
sig mot sjukdomar, kränkningar samt oönskade graviditeter. De uppfattar också att eleverna 
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har bristfälliga kunskaper kring hur en sexuellt överförbar infektion ter sig, vilka lagar som 
finns samt hur man beter sig för att få tag i olika skydd kopplat till sexuell hälsa. Eleven har 
även behov av att ventilera relationer kopplat till ämnet samt att lära om media. 
 

... kunskapen är bedrövlig ibland, tycker jag, konstigt nog. Så är det, att många tjejer 
vet oändligt lite om sig själv. Hur de ser ut, och varför de funkar som de gör och så, det 
är beklämmande egentligen, när man vet hur mycket information som finns och så vet 
man egentligen så otroligt lite. (Karin) 

 
...det är ett ämne som är väldigt viktigt och jag tror att det är viktigt att ämnet inte bara 
handlar om att ja nu ska du våga gå och köpa kondomer på macken och så här ser 
syfilis ut, utan att man liksom kopplar in hela det här med relationsbiten också... (Lotta) 

 
Respondenterna är överens om att det idag finns ett oändligt flöde av information genom 
media som på ett eller annat sätt når eleverna. De uppfattar att vissa elever hanterar detta 
flöde genom att ta till sig allt, medan andra har en större förmåga att sålla informationen. 
Samtidigt uppfattar de att viss information, så som infektionsstatistik och riskinformation, 
helt passerar eleverna. Respondenterna uppfattar att undervisningen behövs som ett forum för 
eleverna där de kan få hjälp att lyfta upp de viktiga delarna och för att få hjälp att sålla 
informationen. En av de intervjuade menar att eleverna till stor del får sin kunskap genom 
kompisar och media. Media betonar överdrivet sex och mindre relation och förhållningssätt 
vilket ungdomar har behov av att lära om.  
 

...det är ju mer och mer anspelningar på sex oavsett vilket media det är... att man ska 
vara så avancerad oavsett hur ung man är och så. Och det är inte lätt för ungdomar att 
tackla det utan att veta var man ska hamna i det när man ändå är osäker. (Per) 
 

7.1.3 Elevernas intresse för ämnet sex och samlevnad kräver mer tid 
De intervjuade är eniga om att eleverna har ett stort intresse för ämnet sex och samlevnad. 
Respondenterna uppfattar att eleverna har en nyfikenhet och vilja att veta mer vilket gör att 
diskussionerna i det upplevelsebaserade lärandet oftast skulle behöva mer tid för att hinna 
med allt som eleverna har behov av att reflektera över. 
 

...och jag tror att, framför allt finns det ett stort intresse bland unga att prata om den 
här typen av frågor och jag tror att går du ut och pratar på en skola så kan jag nog 
garanterat säga att de vill ha mer. Det är ett ämne som, som det finns ett väldigt stort 
sug av att prata kring. (Per) 

 
 
7.2 Pedagogens erfarenhet, engagemang samt kunskap om 
undervisningens didaktik 
I intervjuerna framkom två aspekter av undervisningen som är avgörande för huruvida 
respondenterna väljer att använda upplevelsebaserat lärande eller ej i undervisningen; den 
undervisandes engagemang/intresse samt hanterbarheten. 
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7.2.1 Pedagogens engagemang/intresse 
Respondenterna har sökt upp metoder kring upplevelsebaserat lärande på egen hand. Att vara 
intresserad och engagerad i metoden ligger därför till grund för om metoden används eller ej. 
En annan grund är ett didaktiskt intresse. 

 
...det hänger väldigt mycket på att man är en engagerad lärare som vill använda det, 
som tror på idén. Och då fungerar metoden också. Men tycker man att det är så där 
liksom att nej det är nog mest flum eller så, då fungerar det ju inte heller. Men så är det 
ju med just sådana metoder. För de lärare som anser att det är bättre att jag står och 
berättar om allting, de kan inte jobba i en annan form heller. De trivs inte i den rollen 
och då blir det inte bra. (Lotta) 

 

7.2.2 Hanterbarhet innebär tid och samarbete 
Respondenterna tar upp tidsperspektivet som en komponent för att hantera upplevelsebaserat 
lärande. Metoden kräver tid för att resultatet skall bli bra och i många fall är en lektionstimme 
inte tillräcklig. Den undervisande personalen uttrycker att då tiden är knapp kan det vara svårt 
att hinna med metodens olika moment, vilket kan upplevas som frustrerande. 
 
De intervjuade uttrycker att ett samarbete med annan undervisande personal gör det lättare att 
använda sig av upplevelsebaserat lärande. Samarbete kan dels användas för att integrera olika 
undervisningsämnen, dels för att bolla idéer och hjälpas åt rent praktiskt. En stödfunktion gör 
arbetet mer hanterbart. Samarbete kan också innebära att använda sig av lokala resurser i 
form av t.ex. ungdomsmottagning och skådespelare. Respondenterna ger även uttryck för 
uppfattningen att arbetet med upplevelsebaserat lärande även fungerar bra utan samarbete 
med annan undervisande personal. En uttryckt uppfattning som också finns representerad är 
att andra lärare inte bör vara närvarande vid upplevelsebaserade övningar. 

 
...vanlig hederlig katederundervisning om man säger kräver inte oftast samarbete på ett 
sådant sätt som just de här metoderna kräver. För man behöver ha någon att bolla med 
på ett helt annat sätt som just de här metoderna kräver. Det blir mycket roligare om 
man är fler än bara en. (Lotta) 

 
En av de intervjuade ger uttryck för att den som undervisar behöver ha upplevt och fått 
erfarenhet av metoden för att kunna behärska och tillämpa den. En annan respondent menar 
att de som inte har lika mycket erfarenhet istället kan känna sig osäkra och välja någon annan 
undervisningsform. De andra utgår mer från sin inre känsla som baseras på nyfikenhet och 
spontanitet. 

 
Man behöver testa det själv, för annars gör man det inte. Man behöver ha varit med om 
det. (Lotta) 

 
 
7.3 Det upplevelsebaserade lärandets didaktik  
Respondenterna uppfattar att denna undervisningsmetod skiljer sig från den vanliga 
undervisningen. Respondenterna tar upp didaktiska aspekter och frågan om metodens effekter 
räcker till för att nå de kunskaper som är önskvärda. De menar att det krävs ett helt annat 
förarbete och ett nytt sätt att tänka som kräver att man får börja om på noll. Samtidigt 
uttrycker vissa att de utgår från tidigare erfarenheter och modifierar det till kommande 
undervisningstillfälle. En annan uppfattning är att respondenterna känner att det är lättare att 
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ta undervisningstillfällena som de kommer. Det belystes också att vissa har ett bestämt 
upplägg som alltid följs. De flesta menar att metoden kan uppfattas som ostrukturerad och 
oplanerad, samtidigt som det egentligen ligger mycket planering bakom. En annan fundering 
som kom fram under intervjuerna är osäkerheten kring om undervisningen ger vad som krävs 
för att eleverna ska uppnå de kunskapsmål som finns i läroplanen. 
 

...det egentligen är så himla välplanerat, fast det verkar inte så, det kan uppfattas som 
något flum som någon har sagt att vi skall prova, men det är ju liksom varje moment, 
det är ju så att nu ska det här hända, så här och du kommer in och berättar om det här 
nej så det var ju verkligen otroligt strukturerat egentligen. (Per) 
 
Många gånger så kräver det mer förarbete. Nej, jag ska inte säga mer förarbete, men 
ett helt annat förarbete, men däremot så kräver det mer under tiden än någonting som 
du håller på och gör år efter år så att säga. (Lotta) 

 
7.4  Möjligheter med upplevelsebaserat lärande  
Många olika tankar om möjligheter med metoden kom fram under intervjuerna. Nedan följer 
en sammanfattning av de olika områden där respondenterna ser möjligheter. 
 

7.4.1 Att nå fram till eleverna 
Respondenterna uttrycker att då metoden skiljer sig från traditionell ”katederundervisning” 
ger den en annan sorts intryck på eleverna vilket bidrar till att de kommer ihåg det som tas 
upp bättre. Av samma anledning tycker de också att det är bra att varva upplevelsebaserat 
lärande med katederundervisning för att undvika att det ena blir normen. Uttryck ges för en 
mångfald av sätt att lära sig på och att upplevelsebaserat lärande kan vara en metod som kan 
fånga de elever som inte lär på de traditionella sätten. Vissa upplever att feedbacken från 
eleverna blir bättre med upplevelsebaserat lärande än i annan undervisning.  
 

...i den andra metoden [katederundervisning] blir de helt trötta och omotiverade på tio 
minuter, de gäspar och börjar busa och vet inte riktigt var de skall ta vägen medan i 
den andra metoden [upplevelsebaserat lärande] så måste de vara aktiva, och jag 
brukar faktiskt gå på dem som är mest trötta så att de vaknar, eller de tysta som har 
svaren men som aldrig ger dem, vad tycker och tänker de. (Karin) 

 
De intervjuade är överens om att sex och samlevnad kan vara ett känsligt ämne. De ser 
upplevelsebaserat lärande som ett sätt att avdramatisera det tabubelagda vilket ger den 
effekten att fler vågar komma till tals. De menar att då eleverna antar en roll är det lättare att 
prata om ämnet än om de skulle prata om sig själva. Den undervisande personalen upplever 
att eleverna då blir mindre blyga och mer trygga i sig själva. Det upplevs också att eleverna 
genom metoden lär sig att se ur andras perspektiv och ur nya synvinklar genom att anta en 
roll.   
 

Och en grej som också är med upplevelsebaserat lärande är att den metoden passar 
oftast, alltså det är väldigt många som kommer till sin rätt i den metoden som kanske 
inte kommer till sin rätt annars i klassrum liksom, de tycker det är kul att ha så där så 
att det är en väldigt vanlig kommentar man får från lärare. Oj, så här mycket har jag 
inte sett Kalle prata på hela terminen. Eller Oj vad du fick igång dem att prata mycket, 
de brukar inte alls vara så här diskussionsvilliga. (Tomas) 
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Respondenterna uppfattar att med hjälp av upplevelsebaserat lärande går det att komma lite 
närmare elevernas egen verklighet vilket föder ett intresse och fördjupad förståelse hos dem. 
En av de intervjuade påpekar vikten av att diskutera med eleverna vad det är man gör och 
varför man gör det, för att de ska se kopplingen till deras egen verklighet.  
 

...många gånger är det också så att skolan är ju skolan, och det är inte så roligt, men 
många gånger kan man ju väcka ett intresse och komma lite närmre deras egen 
verklighet, och då blir de genast mycket mer intresserade... (Per) 

 
Intervjupersonerna uppfattar att eleverna tycker att upplevelsebaserat lärande är roligt. Vidare 
menar respondenterna att det som är roligt föder ett intresse och engagemang. Utifrån den 
utgångspunkten menar vissa att det är lätt att smyga in faktakunskaper under övningarna då 
eleverna redan är aktiva och mottagliga. Några av respondenterna menar att även de som tar 
minst plats tar med sig kunskap från övningarna.  
 

Det är helt okej om man liksom inte är med jättemycket, för bara genom att de är med 
och lyssnar och ser sina klasskamrater så är han ändå med liksom, man lär sig ändå. 
/…/ det är så mycket aktivitet att lärandet liksom lockas in i dem oavsett om du har 
väldigt hög aktivitetsgrad eller inte. Så därför kan en kille eller tjej som har suttit tyst 
under hela lektionen kan ändå ha fått med sig jättemycket. (Tomas) 

 
Intervjupersonerna belyser hur viktigt det är att alla elever känner sig delaktiga. 
 

Det är den viktigaste faktorn, att verkligen känna att alla är vi resurser till denna 
lektion. (Karin) 

 

7.4.2 Att hantera mediapåtryckningar 
Som vi tidigare har nämnt upplever de intervjuade att media är en del av den sekundära 
socialisationen som inte alltid reflekteras över. Det ges även uttryck att upplevelsebaserat 
lärande kan användas för att lära eleverna att hantera mediapåtryckningar. 
 

... att man liksom får någon form av hjälp att sålla kring det /.../ då är det klart att 
eftersom media är med och påverkar eleverna på olika sätt, så klart att då kan ju 
upplevelsebaserat lärande kan ju vara ett sätt att kategorisera och lyfta upp det till ytan 
och prata om det. (Tomas) 

 
 
En annan synpunkt som kom fram är att upplevelsebaserat lärande inte går att använda i 
sammanhang som har med media att göra. 
 

…då har de redan en bild av vad som är rätt och vad som är  fel, så då använder jag 
mig istället av en metod där jag berättar för dem  /.../ de tror starkt på media. (Karin) 

 

7.5 Begränsningar med upplevelsebaserat lärande 
De intervjuade uppfattar att det finns situationer då det är svårt att använda upplevelsebaserat 
lärande i sex- och samlevnadsundervisningen. Ofta handlar det då om att eleverna på olika 
sätt skiljer sig åt och att det på så vis är svårt att nå fram till dem alla utan att det uppstår 
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problem på vägen. Nedan följer en kort sammanfattning av de olika faktorer som enligt 
respondenterna har betydelse för detta. 
 

7.5.1 Elevernas tilltro till upplevelsebaserat lärande 
Respondenterna uttrycker att det kan vara svårt att få eleverna att ta det upplevelsebaserade 
lärandet på allvar. Enligt dem kan det bero på att metoden av eleverna uppfattas som flummig 
och inte ser vad denna undervisningsform kan ge dem varpå de antingen inte vill samarbeta 
och vara delaktiga, eller så förstår de bara inte vad de gör och varför. De menar att det kan 
vara svårt för eleverna att tänka på ett nytt sätt då denna undervisningsform skiljer sig från 
den undervisning som de annars är vana vid. Respondenterna uttrycker att det är av vikt att få 
med eleverna på noterna för att metoden över huvud taget ska fungera. I ett fall fungerade det 
upplevelsebaserade lärandet bra för flickorna medan pojkarna inte verkade förstå någonting 
alls.  
 

Det gäller att verkligen kämpa för att få deras engagemang för finns inte det då går det 
inte heller att bedriva upplevelsebaserad lärandeundervisning. (Karin) 

 
...för trots vad man läser och hör och det som skrivs så är faktiskt våra elever ganska 
konservativa. Nytt är konstigt och varför ska vi göra såhär... (Per) 

 
7.5.2 Elever med olika etnisk bakgrund 
De intervjuade uttrycker att det kan vara svårt att använda upplevelsebaserat lärande i klasser 
där det finns många elever med utländsk bakgrund, främst när det gäller tjejer. 
Respondenterna upplever att dessa har en bild av könsroller och sexualitet som skiljer sig från 
den bild eleverna med svensk bakgrund har och att det är svårt att kombinera de två. 
Respondenterna menar också att risken att kränka eleverna med utländsk bakgrund är större 
med upplevelsebaserat lärande varför katederundervisning lämpar sig bättre i dessa fall. Det 
ges också uttryck för att respondenter inte ser någon skillnad mellan att använda sig av 
upplevelsebaserat lärande i klasser med elever som har enbart svensk bakgrund eller i 
mångkulturella klasser. 
 

...känner jag att jag kränker dem mer, när jag tar fram deras vänners upplevelser än att 
få dem att förstå. Deras värderingar är redan stenhårt präglade. (Karin) 

 
...jag kan inte dra slutsatsen att det är svårare eller lättare att ha med invandrare att 
göra. ... jag kan inte se att det är någon skillnad faktiskt. (Tomas) 

 
7.5.3 Elevernas mognadsgrad 
Respondenterna upplever att en svårighet med upplevelsebaserat lärande kan vara att eleverna 
är på olika nivå i mognaden och att de därför pratar om saker på olika sätt. De menar också 
att elevernas erfarenhetsgrad är vitt skilda vilket kan göra att det är svårt att veta på vilken 
nivå de upplevelsebaserade övningarna ska läggas. Det belyses även att det inte behöver vara 
ett problem, utan att det snarare blir så att eleverna med deras olika erfarenheter kan hjälpa 
varandra framåt. 
 

Ibland kan man sitta i en grupp där tjejerna är lika gamla men där erfarenhetsgraden 
är helt otroligt skild, och då kan det vara svårt tycker jag, att få en grupp till att flyta 
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eller att det skall hända något. Det kanske är några som sticker ut, som inte vill vara 
med och samarbeta och då får man ju bryta och göra något helt annat och bli denhär 
auktoriteten istället, lite det här att nej, nu lägger vi ned det här så berättar man något 
eller kör lite mera föreläsningsform eller tar hjälp utav en annan vuxen och det gör jag 
ofta när jag har tjejgrupper... (Karin) 

 
Alltså, skulle du prata sex och samlevnad med en årskurs åtta så kan du ha några som 
liksom ligger väldigt långt fram och vissa som liksom inte har någon koll alls. (Tomas) 

 
En uppfattning är också att eleverna kan tycka att det upplevelsebaserade lärandet är så roligt 
att de inte kan hålla koncentrationen, och övningarna kommer då inte riktigt till sin rätt. 
Respondenterna menar att det i vissa sammanhang kan vara svårt att styra upp en övning då 
eleverna inte nått den mognadsgrad som krävs för att klara av övningarna och de efterföljande 
diskussionerna. 
 

Då kan det spåra ut just av den anledningen, för att det är kul… (Per) 
 

Det finns ju platser där man, där man måste styra mycket mer och där det inte skulle 
fungera… (Lotta) 

 

7.5.4 Svårigheter att kliva ur en roll 
De intervjuade lyfter fram att det kräver mycket förarbete och eftertanke innan det går att 
genomföra vissa upplevelsebaserade övningar med eleverna. Respondenterna upplever att det 
kan vara svårt för eleverna att ikläda sig en roll under övningen och att sedan lägga den åt 
sidan när de lämnar klassrummet. Även om övningarna inte ska handla om eleverna 
personligen menar respondenten att eleverna kan ha svårt att frikoppla rollerna från sig själva 
eller sina klasskamrater varpå de kan bära med sig egenskaper från övningarnas roller även 
utanför klassrummet vilket kan ställa till med problem. Respondenterna uppfattar att vissa 
elever kan känna sig utpekade om de får anta en roll som har mindre positiva egenskaper. 
 

Ja det är väl just det att en del kan känna att de är utpekade, kanske att man även om 
man inte, det ska inte handla om den personen personligen. Men det blir det ändå 
oftast. När de är i den åldern har de svårt att bara klä på sig en roll och klä av sig den 
sen. (Lotta) 

 

7.6 Diskussionen som en fas i upplevelsebaserat lärande 
Diskussionen är som tidigare nämnts en viktig del av det upplevelsebaserade lärandet. Nedan 
följer de intervjuades tankar kring dessa diskussioner. 
 

7.6.1 Hur eleverna motiveras till att vara delaktiga i diskussionerna  
Respondenterna menar att övningarna i upplevelsebaserat lärande automatiskt sätter igång 
diskussioner och att det inte är några större problem att få eleverna att prata. I vissa fall menar 
de att det t.o.m. kan vara svårare att avsluta diskussionerna än att starta dem. 
 

För när de är med och diskuterar så lyssnar de liksom väldigt bra med, så att jag 
upplever inte att det är alls svårt att motivera dem att komma igång och prata om det. 
Jag tycker snarare att de har ett väldigt behov att göra det. (Tomas) 
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Det kan vara svårare att få dem att avsluta en diskussion! (Eva) 

 
Respondenterna använder sig av olika knep för att få igång eleverna om de är tysta. Ofta 
väljer de att låta eleverna sitta i ring för att alla ska ha samma utgångsläge, alla kan se 
varandra och ingen kan gömma sig bakom någon annan. De uppfattar att eleverna på så vis 
känner sig tryggare vilket är en viktig komponent för att de sedan ska bli delaktiga och vilja 
vara med och diskutera. Vissa belyser även vikten av att i början av lektionstillfället skapa ett 
förtroende mellan den som undervisar och eleverna för att alla ska känna sig trygga.  
 

Det handlar ju mycket om att bygga förtroende i början för att liksom lita på mig, det 
här kommer att bli tre riktigt bra timmar. Liksom, jag kör alltid någon form av 
motivationstal i början och det är aldrig några problem. (Tomas) 

 
De intervjuade belyser att då områden som ligger nära elevernas egen verklighet behandlas är 
speciellt lätt att få igång diskussioner. Ett sätt som lyfts fram är att börja diskussionen med att 
ta upp något från övningen där den undervisande personalen uppfattar ett särskilt intresse från 
elevernas sida. I början av diskussionerna används ibland positiv förstärkning i form av att 
alla som på något sätt över huvud taget bidrar till diskussionen får tydliga positiva 
kommentarer för att motivera honom/henne och andra att fortsätta.  
 

...det är väl enda gången man kan få någon sånär diskussion det är när det är något 
som eleverna har erfarenheter av och vet något om.. (Per) 

 
Man får försöka knyta an till någon tråd där som man upptäckte att de var väldigt 
engagerade i. Det är oftast ett lätt sätt... Sen hänger det ju också jättemycket på vilken 
klass det är och vilken respons man har fått från dem. En del vaknar ju inte alls. Men är 
det några som kommer efter de andra så blir det oftast väldigt bra diskussioner. (Lotta) 

 

7.6.2 Fokus i diskussionen – den undervisande personalens önskan 
Respondenterna lyfter fram vikten av att eleverna ska tycka att det är roligt att delta i både 
övningarna och de efterföljande diskussionerna för att få dem engagerade och motiverade att 
både prata och lyssna. 
 

...de är engagerade och tycker det är roligt. Då vet jag att det kommer att medföra att 
de kommer att prata mycket. Och pratar de mycket så kommer de att vara intresserade 
av att lyssna på varandra. Är de intresserade av att lyssna på varandra kommer de 
garanterat vara intresserade av att lyssna på mig... (Tomas) 

 
De intervjuade ger uttryck för att upplevelsebaserat lärande ofta landar i diskussioner som har 
med samlevnadsfrågor och den känslomässiga delen av sex och samlevnadsämnet att göra. 
Respondenterna menar att även om frågor om sexuellt överförbara sjukdomar behandlas 
kommer ändå den mer känslomässiga delen med i diskussionerna. De intervjuade vill lyfta 
fram sådant som är tabubelagt i diskussionerna för att neutralisera det. De belyser att en viktig 
del också är att eleverna genom diskussionen ska se varandras likheter och olikheter samt att 
lära sig att respektera varandra oavsett om de är lika eller inte. Samtidigt menar de att 
eleverna ska stärka sin egen roll och självkänsla. 
 

De ska läsa sig respekt för varandra och se varandras olikheter och likheter och 
relationen mellan kille och tjej. (Karin)  
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7.7 Risk- och friskfaktorer i upplevelsebaserat lärande 
De intervjuade upplever att det fokus de praktiserar i upplevelsebaserat lärande snarare lutar 
mot den riskbetonade delen i jämförelse med det friska och främjande. Det betonas hur väl 
skräckpropaganda har slagit igenom hos ungdomar och menar att det är det riskbetonade som 
fastnar och leder till ändrade beteenden hos dem. Samtidigt framhäver respondenterna att det 
generellt sett är bättre att framställa undervisning från den positiva sidan. 
 

Jag tror att vi vände det mot riskfaktorer snarare än friskfaktorer /…/ Generellt så är 
det väl alltid bättre att framställa något från den positiva sidan, men ibland kan det 
vara bra att skrämma folk också /…/ se till att göra såhär annars kan det här och det 
här hända, det kan ju ses som skrämselpropaganda sådär, ibland kan det ju faktiskt 
fungera. Men generellt är det bättra att vara positiv och säga, det är bättre att göra så 
här så håller du dig frisk. Men man får alltid lägga till ett men. (Karin) 
 
Det är bara att titta på statistiken, när hade vi minst könssjukdomar, ja det var liksom 
på 80-talet när aids var som störst, men liksom debatten om aids, för då hade man 
liksom skräckpropaganda på bussarna och liknande, och ja, statistiken gjorde ju att det 
gick ned väldigt mycket /…/ det som verkligen går hem det är ju att visa hur kondylom 
liksom ser ut i uppförstorat fem gånger. (Tomas) 
 

En annan uppfattning som det ges uttryck för är att fokus ligger på friskfaktorerna i 
upplevelsebaserad undervisning. Detta kan uttrycka sig på olika sätt: 
Respondenterna riktar in sig på eleven som individualist. De utgår från att stärka självkänslan 
hos eleverna och att lära dem att säga nej. Genom att få eleverna att reflektera över sina egna 
handlingar och få dem att inse att de själva får leva med konsekvenserna av sina handlingar 
menar de sig kunna vända deras eget synsätt till det positiva. De vill få eleverna att må bra 
och se lust och relationer från den ljusa sidan. Vidare menar respondenterna att det är viktigt 
att framhäva att tjejer och killar har lika rätt till lust, samtidigt som de har lika stort ansvar för 
att använda kondom. De poängterar även hur viktigt det är att ha en bra relation och ett bra 
samliv. 
 

 
För tjejer är det speciellt det att allt man gör inom den sexuella relationen har en 
konsekvens och den konsekvensen måste jag ju leva med. Och kan jag då leva med det, 
så är det helt okey.  (Karin) 
 
Det är väl ändå på något sätt så att man vill ju utgå ifrån att det är något friskt och sunt 
så att det inte blir en massa pekpinnar. Istället för akta er och gör inte så, gå inte med 
på det och så utan att man utgår ifrån att /…/ att man ska ha ett bra samliv också. (Per) 
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8. Diskussion 
Nedan följer en diskussion av resultatet av undersökningen. Efter detta följer vår slutsats. 
Sedan kommer vi även att diskutera metoden vi använt oss av i denna undersökning för att till 
slut redogöra för den folkhälsopedagogiska relevans vi kan se. 

8.1 Resultatdiskussion 
Avsnittet behandlar resultatet utifrån lärande i ett sociokulturellt perspektiv samt några teorier 
i hälsofrämjande arbete; den teoretiska referensramen. 

8.1.1 Sex eller samlevnad 
Resultat visar att undersökningsgruppen främst utgår från fokus på samlevnad i sex- och 
samlevnadsundervisningen. Detta skiljer sig mot vad som kom fram i Skolverkets granskning 
av sex- och samlevnadsundervisning (1999) där fokus låg på den sexuella delen. Möjligen har 
det sitt ursprung i de olika målgrupper studierna har haft. Det är möjligt att fokus ändras 
beroende på den undervisande personalens engagemang för nya metoder för undervisningen. 
Detta tycks hänga samman med personalens starka intresse för ämnet. Som tidigare nämnts 
var kontentan av Skolverkets granskning att det finns en stor variation mellan skolor 
beträffande elevernas kunskapsnivå i sex och samlevnad. I efterhand har vi förstått att vår 
undersökningsgrupp med största sannolikhet utgörs av eldsjälar som vill lyfta undervisningen 
till nya nivåer. Dessa nivåer utgörs av en undervisningsform som ingalunda liknar den 
traditionella katederundervisningen.  
 
Det upplevelsebaserade lärandet är i enlighet med Deweys lära om learning by doing, d.v.s. 
eleverna får tillfälle att aktivt delta i undervisningen genom att skapa nya erfarenheter som 
kunskapsmässigt för dem framåt. Genom att behandla känslomässiga ämnen i samspel med 
varandra är tanken att eleverna ska lära sig att respektera varandra, tipsa varandra och 
samtala. Detta undervisningssätt har salutogena möjligheter där relationen kille/tjej främjas. I 
klassrummet kan undervisningen bedrivas på olika sätt. Då undervisningssättet baseras på 
respekt, diskussion och ömsesidigt omhändertagande kan elevernas hälsa påverkas i positiv 
riktning genom att det är frisk- och skyddsfaktorer som är i fokus. Det är i denna riktning 
Skolverket (1999) vill att undervisningen ska bedrivas. Antonovsky (1991) menar att 
undervisning som betonar det friska och positiva istället för det sjuka och negativa kan ge 
goda effekter. Det finns även möjligheter att belysa situationer där den biologiska aspekten av 
undervisningsämnet inte tvunget behöver isoleras utan snarare kan sättas in i ett större 
sammanhang. Det måste finnas en ömsesidig fördelning mellan samlevnaden och det 
sexuella, vilket både respondenterna och Skolverket belyser. Fokus på samlevnad innebär 
däremot inte nödvändigtvis en inriktning på det salutogena och främjande, utan det kan 
snarare vara ett resultat av vilken metod som används och hur. Upplevelsebaserade övningar 
sker i en kollektiv gemenskap där samspelet baseras på kommunikation. Den undervisande 
personalen styr övningarna och finns som stöd för eleverna då någonting behöver förklaras 
eller lyftas till en högre nivå. I ett sociokulturellt perspektiv äger lärande och utveckling rum i 
kommunikationen. Omvärlden medieras åt barnet och det lär sig på så vis att fungera som 
medlem i samhället (Säljö 2000).  
 

8.1.2 Elevernas behov av ämnet sex och samlevnad 
Resultatet visar att den undervisande personalen uppfattade att eleverna har otillräckliga 
kunskaper om mycket som berör sexualitet och samlevnad. Kunskap är en förutsättning för 
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att handla hälsofrämjande över huvud taget varför detta borde vara en självklarhet i skolan. 
Trots att kunskap inte alltid styr ens handlingar, som vi tidigare har nämnt, är det ändå en bra 
början i det hälsofrämjande arbetet. Genom att jobba för att stärka elevernas självmobilisering 
finns det möjligheter att eleverna också använder resurserna för att bättre hantera framtida 
risksituationer.  Ett möjligt sätt att arbeta med hälsofrämjande sexualundervisning är att 
arbeta för elevens trygghet, självkänsla och för att eleven ska ha insikt i den verklighet de 
lever i och inte enbart den virtuella världen. Brist på kunskap är en grogrund för dålig 
självtillit, otrygghet, förvrängda föreställning och mytbildningar vilket kan bidra till att 
eleverna sätter sig själva i risksituationer (Lewin & Helmius 1986). I det sociala samspelet 
skapas kunskap genom kommunikation. Då eleven har fått reflektera över olika situationer 
beträffande sex och samlevnad tillsammans med andra genom rollspel och andra övningar 
kan hon ta med sig detta till de situationer då hon ställs inför prov på agerande ute i 
verkligheten. Enligt Helkama, Myllyinemi och Liebkind (2000) tillägnar sig människan 
kunskaper och attityder, regler och uppfattningar genom socialisationsprocessen vilket gör att 
hon kan fungera som medlem i samhället. Upplevelsebaserat lärande har stora möjligheter 
inom sex- och samlevnadsundervisning, om det används rätt. Med tanke på utvecklingen av 
sexuellt överförbara infektioner ser vi det som en fördel om eleven har fått erfara 
beslutstagande i en simulerad miljö innan de ställs inför beslut utanför skolan.  
 
I resultatet framkom det att eleverna uppfattas ha ett stort intresse för ämnet sex och 
samlevnad. Respondenterna upplever att eleverna har en stor nyfikenhet och vilja att veta 
mer. Den undervisande personalen upplever att tiden inte räcker till och att diskussionsfasen i 
upplevelsebaserat lärande skulle behöva vara mer omfattande. Det upplevelsebaserade 
lärandet erbjuder en lärandesituation där eleven är aktiv i en simulerad miljö vilket bidrar till 
att återknyta till elevens egen livsvärld. Med denna metod kan skolan uppfylla det behov som 
eleven har. Att respondenterna uppfattar att eleverna vill ha mer av ämnet pekar på att 
eleverna saknar verktyg för att kunna hantera sex och samlevnad. Antonovsky (1991) menar 
att begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet är faktorer som i sin fullständighet bidrar till 
en bättre hälsa. Om eleverna har goda kunskaper om sexualiteten och dess konsekvenser 
(begriplighet) blir också undervisningen i skolan mer meningsfull vilket även ger eleverna 
förutsättningar till att hantera risksituationer på ett bättre sätt.  

 

8.1.3 Relationen lärare/elev i upplevelsebaserat lärande 
Vi ser att ett antal komponenter behövs för att den undervisande personalen ska känna att 
upplevelsebaserat lärande är hanterbart och att de över huvud taget ska använda metoden. 
Dessa komponenter är tid, samarbete, erfarenhet samt ett nytt sätt att tänka. Om det upplevs 
att det inte finns tid för den planering som metoden kräver används den inte heller. Detta ger 
metoden en nackdel jämfört med katederundervisning då upplevelsebaserat lärande fordrar ett 
nytt sätt att tänka. 
 
Resultatet visar att upplevelsebaserat lärande kräver pedagogens erfarenhet och engagemang 
samt kunskap om undervisningens didaktik. Det går därför inte bara att fokusera på elevens 
relation till ämnesinnehållet, utan ett klart samband finns också mellan lärare och elev. 
Respondenterna visade på ett engagemang och intresse att vidareutbilda sig samt att hitta nya 
vägar att nå eleverna. Vid brist på engagemang hos den undervisande personalen anar vi att 
metoden inte blir fördelaktig. Enligt Kindeberg (1997) är just mötet mellan lärare och elev av 
betydelse för huruvida en viss metod fungerar eller inte. Lärande i ett sociokulturellt 
perspektiv kräver engagemang från båda parter för att en kunskapstradering ska ske (Säljö 
2000). Då engagemang hos den undervisande personalen saknas blir inte heller eleven 
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motiverad att lära. Omotiverad undervisande personal skulle kunna vara en möjlig förklaring 
till varför undervisningen i sex och samlevnad ofta har ett patogent förhållningssätt likt 
Skolverkets (1999) kontenta. En engagerad personal skulle möjligen ägna mer tid åt hur 
eleven lär på bästa sätt och utgå från eleven. Empowerment har sin utgångspunkt i individen 
och hennes förmåga att bemästra situationer för att hantera sitt liv på ett mer hälsofrämjande 
vis (Medin & Alexandersson 2000). Lärarens roll är enligt Dewey (2004) inte att överföra 
kunskap till eleverna utan att kunskapen istället skapas genom kontakten mellan eleven och 
lärare. Läraren bör ge förutsättningar att bygga vidare utifrån de erfarenheter eleven redan 
har.  
 
Resultatet visar att respondenterna tycker att det är viktigt att skapa ett förtroende mellan den 
som undervisar och eleven. De angav också att positiv förstärkning behövs för att motivera 
eleverna till diskussion. Positiva kommentarer hjälper eleverna att känna sig tryggare och 
våga vara aktiva. Intervjupersonerna menar att upplevelsebaserade övningar automatiskt får 
eleverna att vilja diskutera. Vi anser att de positiva erfarenheterna kan bero på att det är 
eldsjälar som står bakom vårt resultat. Samma goda resultat skulle eventuellt inte ha uppnåtts 
då attityden hos den undervisande personalen hade varit annorlunda. Som tidigare nämnts 
beror resultatet av undervisningen till stor del på relationen mellan lärare och elever. För att 
uppnå detta krävs både tid och engagemang till diskussionen för att nå det resultat som 
respondenterna uttrycker. Dewey (2004) menade att pedagogens roll är att försöka få till 
stånd erfarenheter som vädjar till elevernas aktivitet.  
 

8.1.4 Kunskapsmål i undervisningen 
I resultatet framkom vissa funderingar kring huruvida upplevelsebaserat lärande ger vad som 
krävs för att eleverna ska uppnå de kunskapsmål som finns i läroplanen. En annan åsikt som 
kom fram är att det upplevelsebaserade lärandet istället ger möjligheter att föra in 
faktakunskaper eftersom eleverna är aktiva och intresserade av att veta mer. Respondenterna 
uttryckte att katederundervisning ger upphov till trötta och omotiverade elever som tappar 
fokus efter 10 minuter. I likhet med vad respondenterna säger anser vi att det är bra att varva 
upplevelsebaserat lärande med katederundervisning för att undvika att det ena blir normen. 
Fas två i det upplevelsebaserade lärandet är enligt Heath (2008-03-10) ett bra tillfälle att 
använda sig av föreläsningar för att eleverna ska få tillfälle att uppmärksamma, reflektera 
samt betrakta. Heath utgår då ifrån Kolbs lärocykel. Möjligen kan den undervisande 
personalen hålla elevernas uppmärksamhet lite längre genom variationen i de olika faserna. 
 

8.1.5 Elevernas delaktighet i undervisningen 
I resultatet har det framkommit att den undervisande personalen vill lyfta fram hur viktigt det 
är att alla elever känner sig delaktiga i upplevelsebaserat lärande. Genom delaktighet kan 
elevernas självmobilisering stärkas. Då eleven själv får påverka, samt ha inflytande, under en 
rollspelsövning finns det goda förutsättningar för att det hon verkligen är intresserad av och 
vill veta mer om kommer upp till ytan. Om eleven har fått erfara en simulerad situation där 
hon blir smittad av en könssjukdom kan eleven tar med sig denna erfarenhet (resurs) ut i 
verkligheten. Hon kan då möjligen hantera sitt liv på ett mera hälsofrämjande sätt. 
Empowermentstrategier tar enligt Medin och Alexandersson (2000) sin utgångspunkt i 
individen och hennes egen förmåga att bemästra situationen. Hanson (2004) menar att 
empowerment är starkt kopplad till delaktighet. En studie visar å andra sidan att 
riskbeteenden inte tenderar att minska då aktivt lärande i form av bland annat rollspel har 
praktiserats (Wight et. al. 2002). I det upplevelsebaserade lärandet kan eleven höra 
resonemang och se handlingar som hon så småningom tar till sig för att till slut genomföra 
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själv. En kunskaps- och färdighetstradering fungerar enligt Säljö (2000) så att individen 
exponeras för något som den sedan genomskådar, blir förtrogen med och till slut handlar 
efter. 
 
Resultatet visar även att respondenterna i vissa fall har svårt att få eleverna att ta 
upplevelsebaserat lärande på allvar. Metoden uppfattas som flummig och då eleven inte ser 
vad denna undervisningsform kan ge blir hon negativ till att samarbeta och vara delaktig. 
Respondenterna uttrycker även att det är svårt för eleverna att tänka i nya banor vilket 
metoden kräver. Detta är en svaghet med metoden. Kopplat till KASAM (Antonovsky 1991) 
kan vi se att eleverna då varken känner någon meningsfullhet eller begriplighet med metoden. 
Dessa förutsättningar ger troligen en obefintlig förbättring av elevernas sexuella hälsa. I fall 
där eleven har svårt att knyta an undervisningen till sin livsvärld kan vi tala om en 
dekontextualisering. Upplevelsebaserat lärande skiljer sig i dessa fall inte från annan typ av 
undervisning. Traditionell katederundervisning tenderar att dekontextualisera sex- och 
samlevnadsundervisningen genom att omvandla den till abstrakta uppgifter (Egidius 1999). 
Eftersträvansvärt är en metod som erbjuder en lärandesituation vilken är mera anknuten till 
verkligheten. Dewey (2004) hävdar att kunskaper uppstår när människor prövar sig fram i 
arbete och handling. Erfarenheterna som skapas kan sedan bli till vanor.  
 
Resultatet visar att respondenterna ibland uppfattar att eleverna tycker att det 
upplevelsebaserade lärandet är så lustfyllt att eleverna inte kan behålla koncentrationen. Vi 
tänker att ett känsloengagemang är bättre för inlärningen än att inte vara engagerad alls. 
Hansson (2004) menar att simuleringar är både intellektuellt och emotionellt annorlunda 
jämfört med traditionell undervisning. Att anta en roll skapar ett starkt känsloengagemang 
vilket ger eleverna gemensamma erfarenheter. Metoden hjälper även deltagarna att se och inte 
minst känna företeelser och strukturer som normalt är osynliga (a.a.). 
 

8.1.6 Mångfald hos eleverna i lärandesituationer 
I resultatet framkom att ämnet sex och samlevnad kan vara känsligt och svårt att prata om. 
Respondenterna menar att då eleverna antar en roll är det också lättare att diskutera ämnet då 
de inte ser det lika personligt. Eleverna kan prata fritt utan att det handlar om dem själva 
vilket medför en mindre blyghet och en starkare trygghet. Respondenterna menar att metoden 
ger upphov till att eleverna kan se ur andras perspektiv och upptäcka nya synvinklar. Å andra 
sidan uttryckte vissa av våra intervjupersoner även att det är svårt att använda 
upplevelsebaserat lärande i klasser där det finns många elever med utländsk bakgrund – 
främst när det gäller tjejer. Respondenterna upplever att tjejer med utländsk bakgrund redan 
har en stark bild av könsroller och sexualitet vilken skiljer sig från eleverna med svensk 
bakgrund. Uttryck ges för att det är svårt att kombinera de två. De anser att 
katederundervisning lämpar sig bättre då risken att kränka eleverna är stor med 
upplevelsebaserat lärande i sådana fall. Trots att metoden har de förutsättningar som krävs för 
att eleverna ska få förståelse för varandras olikheter och dra lärdom av varandra så är det inte 
självklart att det fungerar så. Lewin (Egidius 2001) menade att eleverna får tillgång till att se 
sig själva genom andra elevers ögon i form av spegling och feedback. Vi ifrågasätter huruvida 
denna spegling sker då upplevelsebaserat lärande inte praktiseras när olikheter är som 
tydligast. Det är just då det behövs som mest. Frågan är om det är den undervisande 
personalen som inte kan hantera metoden, eller om det är metoden i sig som är bristfällig. 
Resultatet visar även att samma resonemang finns gällande elevernas mognadsgrad. Här har 
vissa respondenter resonerat som vi och uttrycker att olika erfarenheter kan hjälpa eleverna 
framåt i stället för att utgöra ett hinder. Som tidigare nämnts kan detta kräva mer tid både 
under förberedelserna och under lektionstid. Detta kan vara en stor påverkansfaktor om den 
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undervisande personalen väljer att sålla bort metoden på grund av ovanstående 
omständigheter. En del av idén med det upplevelsebaserade lärandet faller om gruppen är allt 
för homogen. Skolverket (1999) har visat undervisningen i sex och samlevnad är bristfällig. 
Om kulturella skillnader och olika mognadsgrad bidrar till sämre undervisning måste detta 
problem särskilt lyftas fram. Kulturella skillnader och olika mognadsgrad kan istället vara en 
fördel om man ser lärandet ur ett salutogent perspektiv. Där kan den undervisande personalen 
ta fördel av olikheterna och vända det till något positivt. Eleverna kan lära sig av varandra 
och få ökad förståelse för varandras olikheter. Attityder, uppfattningar, regler och värderingar 
är inte statiska utan varierar mellan kulturer. Då Sverige är ett mångkulturellt samhälle kan 
det inte skada att eleven känner till inslag av dessa för att kunna fungera som medlem i 
samhället. I kommunikationen äger lärande och utveckling rum (Säljö 2000).  
 
Resultatet visade att respondenterna uppfattar att det kan vara svårt för eleverna att klä av sig 
rollen från rollspelsövningarna när de lämnar klassrummet. Tanken med det 
upplevelsebaserade lärandet är god eftersom intentionen är att eleverna ska lära sig i ett 
sammanhang som känns verkligt för dem. Detta kan göra att gränserna mellan skola och 
världen utanför flyter ihop. Respondenterna ger uttryck för att eleverna inte kan hantera 
denna sammanflytning. Vi tolkar det som att eleverna inte vet hur de ska hantera den nyvunna 
kunskapen när de lämnar klassrummet. Detta kan leda till mobbing och obehag då vissa 
elever blir utsatta för påtryckningar och anklagelser utifrån den simulerade roll de haft i 
klassrummet. Metoden blir problematisk om man utgår från Lewins tankar om helhet i 
lärandesituationer. Lewin (Egidius 2001) menade att lärandesituationer genom upplevelser 
inte kan tidsbegränsas i de olika faserna. Lewin menade också att lärandeprocessen omfattar 
hela livssituationen och ständigt pågår. För att undvika att eleverna ska få problem på grund 
av rollspelen behöver den undervisande personalen under lektionen verkligen lyfter upp hur 
eleverna ska hantera dessa roller efter lektionstid. Risken finns att metoden skapar mer ohälsa 
än hälsa om eleverna saknar kunskap om hur metoden ska hanteras. Under rasterna är inte de 
vuxnas mediering mot eleverna lika omfattande vilket gör att detta problem måste reflekteras 
kring under lektionstid. Då detta sker med elevernas delaktighet är det också större chans att 
de begriper varför de måste släppa rollerna. Antonovsky (1991) nämner hanterbarhet som en 
viktig komponent för att uppnå en god hälsa.  
 

8.1.7 Hantering av media i upplevelsebaserat lärande 
Respondenterna ger uttryck för att eleverna behöver ett forum där de kan reflektera över olika 
intryck som har med sex och samlevnad att göra. De menar också att det finns ett stort behov 
av att lyfta upp och synliggöra det som media bombarderar ungdomarna med. Några av 
respondenterna hävdar att upplevelsebaserat lärande är en utmärkt metod att använda i detta 
syfte. Andra menar att det absolut inte går att till tillämpa metoden i detta sammanhang. 
Eftersom metoden är uppbyggd kring teorier som förespråkar helhet och sammanhang i 
strävan efter förståelse och kunskap bör upplevelsebaserat lärande kunna vara användbart för 
att hantera mediapåtryckningar. Då media är en del av ungdomarnas vardag, och därmed 
socialisationen, bör det också vara en självklar del att i undervisningen reflektera kring det 
media berör angående sex och samlevnad. Det har tidigare lyfts fram att media ger en 
sexualiserad bild som påverkar ungdomars syn på sex och relationer (Ekstrand et. al. 2005). 
Kindeberg (1997) menar att det kan vara bra att ta hjälp av media i undervisningen för att nå 
djupinlärning. Det öppnar enligt henne upp för elevernas intressen, behov och förutsättningar 
samt att det främjar ämnesintegrering, ett aktivt och utåtriktat arbetssätt, kunskaper inriktade 
på sammanhang, och skapar kritiska medieanvändare (a.a.). Den vuxne agerar som förtolkare 
åt eleven och kan därmed sålla det som inte är passande (Säljö 2000). Dewey (2004) menar 
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att den undervisande personalen måste kunna bedöma vilka attityder som främjar fortsatt 
växande och vilka som är negativa för att i slutändan styra eleven i en positiv riktning.  
 

8.1.8 Risk- och friskfaktorer i upplevelsebaserat lärande 
Vissa av respondenterna betonade att fokus i det upplevelsebaserade lärandet snarare lutar 
mot riskbetoning än mot det friska och främjande. Det uttrycks att olika skräckpropaganda 
väl slagit igenom samt att det är det riskbetonade som fastnar och ändrar elevernas beteende. 
Respondenterna menar samtidigt att det är bättre att framhäva det friska och främjande. 
Andra betonade att de främst använder sig av friskfaktorer i den upplevelsebaserade 
undervisningen. Denna undervisning är enligt respondenterna mer inriktad på att stärka 
självkänslan hos eleverna, lära dem att se konsekvenser av sina handlingar samt att se lust och 
relationer från den ljusa sidan. Från ett hälsofrämjande perspektiv bör det vara mer fokus på 
det friska och främjande än vad det är idag. Det salutogena synsättet betonar frisk- och 
skyddsfaktorer vilka påverkar hälsan i positiv riktning. Detta tillvägagångssätt kan gynna 
elevernas självkänsla och ge dem resurser att hantera livets påfrestningar i strävan mot en god 
hälsa. Trots att Skolverket redan 1999 redogjorde för hur riskbetonad sex- och 
samlevnadsundervisningen var, och att ett framtida mål var att sträva efter det friska och 
främjande, ser vi fortfarande stora tendenser till en riskbetonad undervisning. Det finns även 
en risk med att utgå från riskinformation i undervisningen. Skolverket (1999) menar att alltför 
mycket riskinformation snarare kan leda till självdestruktivitet hos tonåringar än främja deras 
hälsa. Med det sagt behöver inte det ena utesluta det andra. Enligt Pellmer och Wramner 
(2005) är både det salutogena perspektivet och det patogena perspektivet viktigt att ha med i 
folkhälsoarbetet.  
 

8.2 Slutsats 
Ett sätt att förbättra folkhälsan (minska spridningen av STI och oönskade graviditeter) kan 
vara att bedriva upplevelsebaserat lärande i sex- och samlevnadsundervisningen. Detta under 
förutsättning att metoden hanteras utifrån salutogena grunder, att den undervisande 
personalen känner sig trygg med metoden och att eleverna känner att den är knuten till deras 
livsvärld. Med salutogena grunder menar vi att det upplevelsebaserade lärandet i högre grad 
bör utgå från att se till möjligheter, friskfaktorer och skyddsfaktorer än riskfaktorer. Den 
undervisande personalen bör ha de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet i åtanke för att eleverna ska känna en hög känsla av sammanhang. För att 
undervisningen ska kunna skapa resurser för eleven i hennes vardag kan det förväntas att den 
också har den sin utgångspunkt i henne. Upplevelsebaserat lärande förutsätter att eleverna är 
delaktiga vilket är en styrka med metoden.  
 
Personalen som undervisar skall få det stöd och den hjälp som de behöver för att känna sig 
trygga med metoden. Detta hör även ihop med att metoden praktiseras kontinuerligt och att 
undervisningen ska ske även då eleverna i gruppen kommer från olika kulturer och har olika 
mognadsgrad. För att metoden ska komma till sin rätt ska den möta eleverna i deras livsvärld 
och därmed undvika dekontextualisering. För att detta ska bli möjligt är ett större fokus på 
samlevnad passande.   
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8.3 Metoddiskussion 
Vi är medvetna om att vi har gjort få intervjuer. För att få högsta kvalitet på vår undersökning 
valde vi en snäv målgrupp. Kraven var undervisande personal i sex- och 
samlevnadsundervisning i åk 7-9 och som även vid något tillfälle skulle ha haft kontakt med 
GRUL i utbildningssyfte. Detta resulterade i att det var väldigt svårt att få tag i respondenter. 
Målet var att göra minst åtta intervjuer, men vi blev tvungna att nöja oss med fem. Vi hade 
dessutom svårigheter att själva styra över den första kontakten med intervjupersoner då 
GRUL på grund av Personuppgiftslagen var tvungen att ta hand om detta. Då vi var medvetna 
om att intervjuerna blev få valde vi att lägga extra tid på vardera intervjun. Vår intention var 
inte att kunna generalisera resultatet utan snarare att behandla var och ens uppfattningar som 
värdefulla i sig. Med tanke på detta är vi nöjda med vårt resultat då det har gett oss en ökad 
förståelse för metoden och ett svar på vårt syfte.  
 
Som vi tidigare har nämnt uppfattar vi respondenterna som eldsjälar vilket kan ha påverkat 
vårt resultat. Det kan hända att dessa ställer sig mer positiva till metoden och ser mer 
möjligheter än svårigheter än annan undervisande personal. Det är även en begränsning för 
slutsatserna eftersom de endast gäller entusiaster. Huruvida en bredare målgrupp skulle 
beskriva undervisningen kan vi därför inte ge svar på med denna studie. Vid framtida studier 
inom området skulle vi föreslå en bredare undersökning som även innefattar personer som 
inte är eldsjälar. Vi ser också att det skulle vara intressant att göra en kompletterande studie 
med elever som målgrupp för att få en helhetsbild av metoden.  
 
Det finns en medvetenhet hos oss om att GRULs grundkurs som vi deltog i kan ha påverkat 
oss i utformandet av intervjuguiden samt tolkandet av resultatet. Vi har försökt tänka kring 
detta så att vi inte skulle glömma att vara så objektiva som möjligt under arbetet. Vi anser att 
grundkursen ändå var en förutsättning för att vi skulle förstå metoden och kunna 
problematisera den.  
 

8.4 Folkhälsopedagogisk relevans 
Det sker en snabb spridning av hiv och andra STI i världen vilket ses som ett potentiellt hot 
även i Sverige. Att drabbas av STI medför komplikationer som kan ge allvarliga 
konsekvenser för hälsan. Ungdomar är en speciellt sårbar grupp när det gäller spridning av 
STI. Skolans sex- och samlevnadsundervisning är enligt Folkhälsoinstitutet en viktig kanal 
för att skapa möjlighet till en trygg och säker sexualitet (Statens folkhälsoinstitut 2005). 
Bremberg (2004) menar att skolan är en mycket viktig arena för formandet av normer och 
värderingar. Vi menar därför att det är av stor vikt att utveckla arbetet med sex- och 
samlevnadsundervisning i skolan. 
 
Regeringen anger att det är viktigt att värna om de framsteg som görs inom sex- och 
samlevnadsundervisning. I en motion till riksdagen (2007/08:Ub537) skrivs det att det sker 
för lite insatser för att stärka undervisningen. Brist på sex- och samlevnadsundervisning får 
som tidigare nämnt konsekvenser i form av att antalet sexuellt överförbara infektioner ökar i 
Sverige. Regeringen menar att en kvalitativt god undervisning baseras på att lärarna känner 
sig trygga och kompetenta i sin pedagogiska uppgift. Förutsättningarna måste därför 
förbättras i skolan. 
 

Fortbildning, forskning och metodutveckling inom kunskapsområdet sex och samlevnad 
av väldigt eftersatt. Sex- och samlevnadsundervisning är ett kunskapsområde med 
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specifika förutsättningar, precis som andra ämnen i skolan. Verksamma lärare och 
pedagoger måste få tillgång till ny kunskap baserad på vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Det finns idag inte någon sådan samling eller strategi för hur det ska gå till 
(Qarlsson et al 2007). 

 
 
Skolverket (1999) har i sin utvärdering sett att eleven efterlyser mer samtalsbaserad 
undervisning i sex och samlevnad. Att undersöka hur en samtalsbaserad metod som 
upplevelsebaserat lärande kan användas, vilka konsekvenser den medför och hur effektiv den 
är är därför av intresse. 
 
Genom vår undersökning har vi bidragit till lyfta upp begränsningar och möjligheter med 
upplevelsebaserat lärande till ytan. Om detta följs upp kan undersökningen ligga som 
underlag till en framtida utveckling av undervisningen i sex och samlevnad. Undersökningen 
vilar både på ett folkhälsoperspektiv och på ett pedagogiskt perspektiv vilket ger stor relevans 
för framtida hälsointerventioner i skolan. Som folkhälsopedagoger kan vi med vår dubbla 
kompetens bidra med ett nyanserat perspektiv i utvecklandet av en god undervisning i sex och 
samlevnad.  
 
Inför kommande arbete att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen ställer vi oss 
frågorna: Hur kan en undervisningsmetod som främjar ungdomars sexuella hälsa skapas? Hur 
kan skolan bidra med att minska klyftan mellan kunskap och handling? Vi efterlyser också 
mer konkreta förslag från GRUL (som arbetar med att utveckla nya spel inom 
upplevelsebaserat lärande) angående hur den undervisande personalen kan hantera media i 
metoden.  
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Bilaga 1: Förfrågan om medverkan i examensarbete 

 
Hejsan! 
Vi är två studenter som läser vår femte termin på Folkhälsopedagogiska 
programmet på Högskolan i Kristianstad. Vid terminens början påbörjade vi en 
C-uppsats i samarbete med Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet, vilka 
företräds av Göteborgsregionen Upplevelsebaserat Lärande (GRUL). I C-
uppsatsen t ingår det att göra en empirisk studie inom området som vi belyser i 
vårt arbete. 
 
Syftet med vår studie är att öka förståelsen för upplevelsebaserat lärande som 
metod i sex- och samlevnadsundervisning i åk 7 till 9.  
 
Vår förhoppning är att Ni vill delta i en 30-45 minuter lång intervju. Intervju 
kommer att spelas in vid medgivelse av Er. På banden kommer det inte att 
finnas några personuppgifter som gör att det går att spåra Er identitet. Alla 
uppgifter kommer därmed att vara konfidentiella. Under intervjun har Ni rätt att 
när som helst avbryta. 
 
Intervjuerna kommer enbart att användas i vår C-uppsats. Om Ni så önskar 
skickar vi ett exemplar till Er. GRUL kommer att ta del av det färdiga resultatet 
då vi samarbetar med dem. C-uppsatser publiceras numera via Internet.  
 
Om Ni är intresserad av att medverka kommer vi att ta oss till Er arbetsplats, 
eller annan plats efter Er önskan. Vi kan tillsammans välja ett lugnt ställe där 
intervjun tar plats. Om möjligt vill vi gärna träffa Er före jul, men om det inte 
går önskar vi träffa Er så snart det är möjligt i början av det nya året.  
 
Vänligen kontakta oss så snart som möjligt för överrensstämmelse om tid om Ni 
är intresserad, eller om Ni har några frågor. Er medverkan betyder mycket för 
oss då vår uppsats kommer att baseras på resultatet av intervjuerna. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ida Walther:   Lovisa Lindblad: 
Ida_walther@hotmail.com  lilla_lo@yahoo.com 
    0709-71 87 71 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor: 
 

- Hur länge har Ni jobbat som lärare? 
 

- Vilken utbildning har Ni i ämnet sex- och samlevnad?(vilket innehåll ryms i ämnet?) 
 

- Hur länge har Ni undervisat i sex- och samlevnad? 
 

- I vilka årskurser undervisar Ni i sex- och samlevnad? 
 
- Hur långa är elevernas kurser i sex- och samlevnad? 

 
- Hur kom Ni först i kontakt med upplevelsebaserat lärande som metod? 

 
- Har Ni någon fortbildning i upplevelsebaserat lärande? 

 
- På vilket vis tar Ni hjälp av GRULs hemsida?  
 
 
 

Ämnet i sig 
 

- Vad innebär ämnet sex- och samlevnad? 
 

- Vilket är lärandeobjektet? (Innehåll, förhållningssätt) 
 

 
Metoden i sig 

- Hur använder Ni denna metod? 
(I vilka sammanhang inom sex- och samlevnadsundervisningen använder Ni främst 
upplevelsebaserat lärande?) 
(I vilka sammanhang kan Ni inte använda upplevelsebaserat lärande inom sex- och 
samlevnadsundervisning?) 
(Hur organiserar Ni lärandesituationer med denna metod? Hur organiserar Ni 
lärandesituationer utan denna metod?) 

 
- Vilka svårigheter tycker Ni att metoden kan ha?  
 
- Vilken fördjupad förståelse i ämnet tycker Ni att metoden kan ge? 

 
 

- Berätta hur Ni upplever upplevelsebaserat lärande som metod i sex- och 
samlevnadsundervisning...  
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Reflektion 
Många ”övningar” i upplevelsebaserat lärande landar i en diskussion där man talar och 
reflekterar över vilka tankar som kom upp under övningen..  
 

- Hur motiverar Ni eleverna till engagemang i dessa diskussioner?  
 

- På vilka sätt leder Ni diskussionen; vilka är stödfaktorerna? Förklara..utveckla... 
 

- Vilka möjligheter ser Ni med att utgå från elevernas intresse i detta sammanhang? 
 

- Vilka begränsningar ser Ni med att utgå från elevernas intresse i detta sammanhang? 
 

- Ser Ni någon skillnad jämfört med annan typ av undervisning? 
 

- Vilka tyngdpunkter är Era intentioner ska framträda i diskussionerna (innehåll, 
förhållningssätt) ?  
 

- Vilka tyngdpunkter blir det? Förklara..utveckla... 
 

- Hur uppfattar du elevernas intresse för sex- och samlevnad som ämne/fenomen? 
Utveckla....... 

 
 
 
Att hantera mediapåtryckningar 

Dagligen bombarderas eleverna med intryck från media, sjukdomsbilder där klamydia 
ökar, debatt kring könsroller och abortfrågor.. 

 
 

- Vilken bild av sex- och samlevnad upplever du att media ger? 
 

- Vilken bild ger eleverna uttryck för att media ger? 
 

- Hur upplever Ni att det är användbart med upplevelsebaserat lärande när Ni behandlar 
aktuella områden inom sex- och samlevnad?  
 

- På vilket sätt är metoden i så fall användbar? 
 

- Upplever Ni att det kan vara viktigt att lyfta fram hur media framställer sex- och 
samlevnad? På vilket sätt? 
 

 
 
Salutogenes och Patogenes 
 

- Hur pratar Ni om friskfaktorer respektive riskfaktorer inom sex- och samlevnad? 
 

- Hur använder Ni upplevelsebaserat lärande som metod i detta sammanhang? 
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- Hur pratar Ni om friskfaktorer (så som t e x lust, kärlek, njutning etc) inom sex- och 
samlevnad? 
 

- Hur använder Ni upplevelsebaserat lärande som metod i detta sammanhang? 
 

- Hur upplever Ni att upplevelsebaserat lärande som metod främst hjälper eller stjälper 
dig när Ni talar om/arbetar med riskfaktorer? 
 

- Hur fungerar upplevelsebaserat lärande som metod när Ni talar om/arbetar med 
friskfaktorer? 

 
 
 
 
 
 
 


