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Inledning
I denna skriftliga återkoppling presenteras de enkätresultat och utvecklingsområden som
Skolinspektionen bedömer är relevanta för Saltåskolans gymnasiesärskolas arbete med sexoch samlevnadsundervisningen. Denna återkoppling syftar till att vara ett stöd för hur
skolan kan utveckla sitt arbete vad gäller rektorns styrning och undervisningens
genomförande.
Ett flertal bestämmelser i skollagen relaterar till sex- och samlevnadsundervisningen, till
exempel syftet med utbildningen (1 kap. 4 § och 5 §), ledningen av utbildning (2 kap. 9 §),
reglerna om systematiskt kvalitetsarbete (4 kap.), kompetensutvecklingsbestämmelsen (2
kap. 34 §) och elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete (2 kap. 25 §). Dessutom
har rektorn enligt läroplanerna ett särskilt ansvar för sex och samlevnad som
ämnesövergripande kunskapsområde (SKOLFS 2013:148, avsnitt 2.6).
Återkopplingen grundar sig på en webbenkät till rektor och lärare samt ett
verksamhetsbesök där Skolinspektionen genomförde dokumentstudier och intervjuer med
rektor, lärare, elevhälsans personal och elever i årskurserna 2-4 som går på programmen
fastighet, anläggning och byggnation, estetiska verksamheter samt samhälle, natur och
språk. Intervjuerna genomfördes den 24 och 26 oktober 2017 av utredarna Jane Strandberg
och Marita Bergman.

Fakta om Saltåskolans gymnasiesärskola
Saltåskolans gymnasiesärskola är en fristående gymnasiesärskola belägen i Järna i Södertälje
kommun. Huvudman för skolan är den ideella Föreningen Saltå by med
organisationsnummer 915600-2389. Skolan leds av en rektor. Huvudmannen erbjuder
följande program: individuella programmet, estetiska verksamheter, fastighet, anläggning
och byggnation samt samhälle, natur och språk. Vid tillfället för granskningen har skolan 33
elever varav 11 elever på de nationella programmen. Lärarna är organiserade i ett
gemensamt arbetslag på 12 personer. Elevhälsans personal består av skolsköterska,
skolläkare, specialpedagog och en studie- och yrkesvägledare.
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Enkätresultat

Nedan sammanfattas Saltåskolans gymnasiesärskolans enkätresultat och jämförs med
resultaten från den bredare kartläggningen av sex- och samlevnadsundervisningen på 450
slumpmässigt utvalda grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.
På Saltåskolans gymnasiesärskola

Kartläggningens resultat

dokumenterar skolan sitt arbete med sex- och samlevnadsundervisningen
har skolan kartlagt vem som gör vad 1 sex- och samievnadsundervisningen
har skolan satt upp mål för arbetet med sex- och samlevnadsundervisningen

42 70 anger detta
36 70 anger detta
25 % anger detta

används elevhälsan inte i planering av sex- och samlevnadsundervisningen
används elevhälsan inte 1 genomförande av specifika sex- och samlevnadslektioner
används elevhälsan i lärarnas kompetensförsörjning kring sex och samlevnad

59 % använder
45 To använder
45 0/0 anger detta

bedömer 64 70 av lärarna att avsatt tid för samverkan räcker 1 hög utsträckning
samtalar 82 % av lärarna med andra lärare om erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisningen

24 70 anger detta
62 % anger detta

har lärarnas kompetens inom sex och samlevnad följts upp
har lärarna erbjudits kompetensutveckling inom sex och samlevnad

22 70 anger detta
39 % anger detta

anger rektorn att skolan inte har lärare som är utbildade i hbtq-frågor
arbetar 36 % av lärarna med hbtq-frågor i sitt/sina ämnen

58 % har lärare
36 % anger detta

låter 82 % av lärarna eleverna påverka sex och samlevnads innehåll i hög utsträckning
låter 36 0/0 av lärarna eleverna påverka sex och samlevnads arbetsmetoder 1 hög utsträckning
låter 64 70 av lärarna eleverna tycka till om sex- och samlevnadsundervisningen i hög utsträckning

35 70 anger detta
27 % anger detta
45 70 anger detta

bedömer rektorn att sex- och samlevnadsundervisningens kvalitet på denna skola är hög
51 % anger detta
bedömer 82 To av lärarna att sex- och samlevnadsundervisningens kvalitet är hög
52 % anger detta
Resultaten ltabellen baseras på svar från 300 skolor av 450 slumpmässigt utvalda skolor (67 0/0) när det gäller rektorsenkäten
och svar från 3982 lärare av 8084 registrerade lärare (49 0/0). Resultaten för Saltåskolans gymnasiesärskola baseras på svar
från rektorn i rektorsenkäten och svar från 11 av 12 registrerade lärare (92 0/0)1 lärarenkäten.

Saltåskolans gymnasiesärskolas arbete med sex- och
samlevnadsundervisning

Rektorns ansvar för att skolans sex- och samlevnadsundervisning är av god kvalitet
Av inkomna dokument och intervjuer med rektor och lärare framgår att det finns planering
för kunskapsområdet sex och samlevnad inom alla relevanta ämnen och ämnesområden.
Planeringen löper under fyra år för att säkerställa progression och fördjupning. Det finns
också nedskrivna mål för sex- och samlevnadsundervisningen inom ämnena och
ämnesområdena med syfte, mål och arbetssätt beskrivna. Enligt lärare och rektor följs dessa
mål upp och utvärderas. Lärarna berättar att målen följs upp individuellt med varje elev och
rektorn tar del av de utvärderingar varje lärare gör.
Det finns nedskrivna mål i sex och samlevnad med syfte, mål och arbetssätt beskrivna för
ämnesområdena natur och miljö, språk och kommunikation samt individ och samhälle och
ämnena naturkunskap 1, svenska 1, samhällskunskap 1, religionskunskap 1, historia 1. Som
exempel kan nämnas från naturkunskap 1 där ett syfte är att "eleverna ska kunna reflektera över
sexualitet och relationer". Ett av målen är att "eleverna har samtalat om dejting, kärlek, hångel och
sex. Om att säga Ja respektive Nej".
Rektorn följer upp lärarnas kompetens inom sex- och samlevnadsundervisning och lärarna
kan ge flera exempel på kompetensutveckling inom sex och samlevnad som erbjudits
personalen. Lärarna har exempelvis haft en föreläsning från skaparen av appen Privatliv och
lärarna uppger att föreläsningen var mycket givande och att de och eleverna använder
appen i undervisningen. Rektorn och lärarna beskriver också ett motivationsarbete med
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kollegialt lärarande som ägnats åt undervisning om normer och relationer. Rektorn uppger
att detta arbete medfört att "arbetsgruppen har blivit mer medveten, större engagemang, bra samtal
med fokus och reflektion kring den pedagogiska rollen". Trots detta säger lärare och personal vid
intervjuerna att det finns ett behov av mer kunskaper för att kunna hantera och bemöta svåra
frågor. Ett sådant område som både rektor och personal tar upp är den snedvridna syn på
sexualitet som eleverna exponeras för genom tillgång till porr på nätet. Några lärare nämner
andra frågor som blir speciellt kontroversiella för elevgruppen som fosterdiagnostik, rätt till
abort och alla människors rätt till att bilda familj.
Personalen ger vid intervjuer exempel på hur lärare samverkar med varandra och med
elevhälsan vad gäller planering av sex- och samlevnadsundervisning. Det framgår också av
intervjuer att lärarna har ett bra samarbete med elevhälsans personal i sex- och
samlevnadsfrågor när det gäller enskilda elevärenden. Elevhälsan uppger också att deras roll
främst är stödjande och främjande när det gäller sex- och samlevnadsundervisningen.
Representanter från elevhälsan planerar och deltar i temaveckor med anknytning till sex och
samlevnad tillsammans med lärare. Skolans studie- och yrkesvägledare deltar på lektioner i
samhällskunskap med undervisande lärare och förmedlar även information till läraren om
vad som har hänt elevgruppen på arbetsplatserna som berör sex- och samlevnadsområdet så
att detta kan tas upp i undervisningen. Studie- och yrkesvägledaren berättar att "På så sätt
blir undervisningen mer relevant och konkret för eleverna och lättare att förstå". Studie- och
yrkesvägledaren organiserar också besök från Arbetsförmedlingen som berättar för eleverna
"om tjej- och killjobb och om vad som gäller beträffande diskriminering på en arbetsplats". Besöken
från Arbetsförmedlingen är återkommande varje termin.
Elevernas möjligheter att utveckla kunskaper inom hela det område som ryms inom
begreppet sex och samlevnad.
Av inkomna dokument och intervjuer med elever, lärare och rektor framgår att
kunskapsområdet sex och samlevnad ingår i den planerade ämnesundervisningen och i det
ämnesövergripande värdegrundsarbetet. Eleverna berättar att de haft som arbetssätt att
samtala, titta på bilder och film samt att anteckna när de arbetade med sex- och
samlevnadsfrågor. Läraren beskriver i intervjun att hen har en låda där eleverna kan lägga
lappar med frågor som läraren sedan kan använda sig av i undervisningen. Läraren uppger
även att de haft olika värderings- och integritetsövningar och rollspel som arbetssätt. Sexoch samlevnadsfrågor diskuteras även utifrån aktuella händelser och elevernas
frågeställningar. Flera av lärarna uppger att utöver det som är planerat i undervisningen så
uppstår ofta spontana ideer som är fruktbara. Ett exempel som nämns av lärare är ett julspel
där man utifrån Maria, Josef och Jesusbarnet plötsligt diskuterade andra
familjekonstellationer. Vidare framgår i intervjuer med lärare och rektor att skolan
regelbundet har temadagar som har anknytning till sex och samlevnad. Förra läsåret hade
skolan en temadag kring "Sexuella olikheter", med en extern föreläsare som pratade med
eleverna om sexuell läggning och könsidentitet. I november planeras en temadag kallad "alla
är vi lika och olika".
Elever och lärare kan ge flera exempel på hur både risker och det främjande med sex och
samlevnad tas upp. Lärare berättar hur de arbetar mycket med att tydliggöra för eleverna
vad som är tillåtet i relationer och var gränserna kan gå i sociala interaktioner med andra
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människor. En lärare berättar hur en elev som tidigare hade för vana att smyga upp bakom
märmiskor och kramas nu lärt sig att ta ögonkontakt och fråga först och därmed vuxit som
människa. Andra elever berättar att de lärt sig om risker med att utnyttjas på nätet och hur
man ska blocka olämpliga avsändare. Men framförallt berättar elever och lärare i
intervjuerna om hur de på olika sätt arbetat med kärlek och vänskap. I svenska 1 har
eleverna samtalat om vänskap och kärlek som visats på film och TV och eleverna har arbetat
med känsloord, bildbeskrivningar och skrivit egna dikter. Personalen berättar om hur de på
olika sätt hjälper eleverna hur man knyter vänskapsband och även hur man fortsätter att
vara värmer. En lärare säger att "Våra elever har oftast inga vänner när de kommer hit men efter
fijra år har de vänner". Vid rektors- och lärarintervjuerna ges flera exempel på hur personalen
peppar och stödjer elever som är osäkra och undrar över hur de ska kunna finna kärlek och
en partner.
Vid intervjuerna med rektor och personal framgår att det finns en plan för progression och
fördjupning i lärandet. Allt arbete är upplagt i fyraårsperioder och tema som bygger på sex
och samlevnad kommer vartannat år. Allt centralt innehåll som rör sex och samlevnad är
inplanerat i ämnena och ämnesområdena men lärarna säger att det kan vara svårt att styra
undervisningen ibland då många elever inte förstår innebörden av sex och samlevnad förrän
det blir en realitet för dem själva. Därför arbetar lärarna mycket med repetition och en
beredskap att svara på frågor när de kommer.
Det framkommer vid intervjuerna med elever och lärare att den sex- och
samlevnadsundervisning som bedrivs är normkritisk och inkluderande för alla elever.
Rektorn har initierat ett motivationsarbete som tagit upp hbtq-frågor och pornografi. Utöver
föreläsningen som tidigare nämnts så har lärarna visat filmen "Född i fel kropp" för eleverna
som sedan diskuterats.
Lärarna uppger att det oftast är svårt att få eleverna att uttrycka sina synpunkter på
undervisningens innehåll och form men att de oftast följande lektion frågar eleverna vad de
minns från föregående lektion och vad eleverna har tyckt om lektionen för att på sätt få en
utvärdering av lektionerna. Detta bekräftas vid elevintervjun. Lärarna uppger att de även
gör skriftliga utvärderingar.

Utvecklingsområden
I syfte att höja skolans kvalitet i sex- och samlevnadsundervisningen behöver ett
utvecklingsarbete genomföras inom följande prioriterade områden:
-

Rektorn behöver följa upp att personalen har den kompetens, till exempel i hantering
av kontroversiella frågor, och erbjuder möjligheter till den kompetensutveckling, som
krävs för att undervisa om sex och samlevnad.

Utifrån vad som har framkommit i granskningen av Saltåskolans gymnasiesärskola arbete
med sex- och samlevnadsundervisningen kommer ingen uppföljning att genomföras.
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Information om granskningen
Skolinspektionen genomför under hösten 2017 en kvalitetsgranskning av sex- och
samlevnadsundervisningen i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan. Syftet med granskningen är att undersöka om elever får en undervisning
i sex och samlevnad av god kvalitet. För att ta ställning till det undersöker granskningen dels
hur rektor genom sin styrning skapar förutsättningar för en god undervisning i sex och
samlevnad, dels sex- och samlevnadsundervisningens innehåll och genomförande.
Kvalitetsgranskningen kombinerar en bredare kartläggning i form av en enkätstudie av 450
skolor med en närmare granskning av 28 skolor inom aktuella skolformer. Granskningens
slutrapport kommer att publiceras våren 2018.

I bedömningen har även Jane Strandberg deltagit.

På Skolins ektionens vägnar

Gabr Bran
Enhetschef

Marita Bergman
Undervisningsråd
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