
62 Sykepleien nr. 07 2015

finner en jevnaldrende jente, fin
ner seg sjelden en yngre jente som 
også er moden. Dette kan resulte
re i at gutter som ønsker samleie
erfaring må benytte anledninger 
som byr seg uten at det innebærer 
en forelskelse. Dette medfører sto
re kjønnsforskjeller som viser seg 
gjennom seksuelle erfaringer fra 
to mønstre: Jenter har færre sek
sualpartnere og hyppigere samlei
er, og gutter har flere seksualpart
nere og færre samleier (2). Dermed 
har kvinner gjennomgående færre 
seksualpartnere enn menn gjen
nom livsløpet.

OVERGREP. Unge jenter er poten
sielt utsatt for uønsket seksual
atferd i kraft av at de er yngre enn 
sine seksualpartnere, er i et uba
lansert maktforhold og ofte ikke er 
mentalt modne nok til å forstå sek
suelle tilnærmelserog hvilke konse
kvenser det kan få. Midt i tenårene 
oppgir 6 prosent av jentene og mel
lom 1–2 prosent av guttene at de 
har vært utsatt for seksuelle over
grep (3). Jevnaldrende gutter står 
bak det store flertallet av de seksu
elle overgrepene som begås mot 
jenter i tenårene (3). Mossige og 
Stefansen beregner at jevnaldren
de gutter står for cirka 49 prosent 
av overgrepene (4).

LÆREPLAN. Seksualundervisnin
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være kjønnsdelt.  Det er i 
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VIL HA KJØNNSDELT 
SEKSUALUNDERVISNING 
Læreforhold. Kjønnsdeling eller oppdeling i
mindre grupper kan gi bedre læring i seksualitet. 

rtikkelen er basert på 
en undersøkelse som 
viser at en kjønnsde
ling kan gi forutset

ninger for bedre læring i seksuali
tet. Løsninger for å imøtekomme 
dette må man diskutere ved utfor
ming av den lokale læreplanen for 
den enkelte skole.

SPENNEDE TEMA. Seksualunder
visning i skolen er et spennende og 
utfordrende tema. Temaet er foran
kret i læreplanverkets generelle del, 
i prinsipper for opplæringen og i 
kompetansemål for ulike fag. Det er  
et krav at opplæringen skal gi all
menndannelse. God allmenndan
nelse innebærer å vise respekt for 
egne og andres grenser, og å få kom
petanse til å tolke andres grenseset
ting (1). God opplæring om seksuali
tet anses som et tiltak for å 
forebygge seksuell trakassering og 
seksuelle overgrep. Ungdommer kan 
ha opplevd blant annet mobbing og 
trakassering på grunn av kjønn, etni
sitet og seksuell legning, og seksual
undervisningen er en måte å arbei
de med egne holdninger og valg på.

KJØNNSFORSKJELL. Det er for
skjell på kjønn i seksuell helseat
ferd. Dette viser blant annet debut
alderen for seksuelt samleie, som 
for jenter er 17,1 år og for gutter 17,9 
(2). Gutter i 17årsalderen som kjen
ner seg modne for sex og ikke 

A
og det er den enkelte skole som av
gjør hvordan den skal foregå. Ofte 
er det gjennom samarbeid mellom 
lærer og skolehelsetjeneste. I 92 
prosent av alle Norges kommuner 
deltar skolehelsetjenesten i sko
lens prevensjons og samlivsunder
visning på ungdomstrinnet (5). Når 
skolehelsetjenesten er delaktig i 
undervisning, vil krav om et mer 
formaliserende samarbeid rundt 
lokal læreplan sikre at kompetan
semål for seksualundervisningen 
blir ivaretatt. 

UNDERSØKELSE. For å undersøke 
seksualundervisningen i skolen, 
gjennomførte jeg en mindre under
søkelse i 2013. Intensjonen var å 
sette søkelys på praktisk seksual
undervisning. Studien tok tak i det 
kjønnsdelte perspektivet; om 
kjønnsinndelte klasser er en fordel 
for elevenes læringsutbytte. Pro
blemstillingen var om en kjønnsdelt 
klasse kunne gi bedre læringsutbyt
te enn ved ordinær klasseinndeling 
for undervisning i skolens kompe
tansemål for seksualitet.

METODE. Metoden var triangule
ring; observasjon, intervju og  
spørreskjema. Målgruppen var 
ungdomsskoleelever, med tverr
snittsdata av elever i niende og ti
ende trinn. Datamaterialet besto 
av 212 elever; 109 i tiende trinn og 
103 i niende trinn. Tabell 1 viser 
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mer klasseromsaktivitet, dialog og 
diskusjonsforum i kjønnsdelt klas
se. Fra intervjuene var hovedkon
klusjonen at helsesøster opplevde 
kjønnsdeling som best, fordi eleve
ne på den måten fikk best lærings
miljø, konsentrasjon og bedre mu
ligheter for å lære.

IKKE GAMMELDAGS. Det var 
overvekt av jenter som ønsket 
kjønnsdelt klasse (p=0,001). Det 
var elever som bekreftet at det 
ikke betydde noe om den var 
kjønnsdelt eller ikke. Funnene til
bakeviser at kjønnsdeling er gam
meldags. Tvert imot viser under
søkelsen at en stor del av 
ungdommene synes det er greit å 
deles i grupper etter kjønn.

Funnet underbygges også av at 
Helsedirektoratets filmer som er 
kjønnsdelt, fremdeles er aktuel
le og at disse blir akseptert av sko
leelevene. Jeg benyttet filmene i 9. 
trinn, og resultatene viste at det 
var jentene i 9. trinn som i størst 
grad ønsket en kjønnsdeling.

Kjønnsdelte klasser er i tråd med 
individuell tilpasning i læringsfel
lesskapet hvor det stilles krav til 
at opplæringen skal differensier
es. Det er en erkjennelse at det er 
forskjeller for kjønn i seksuell hel
seatferd (2–4), og en differensiert 
undervisning åpner opp for et ut
videt læringsrom i seksualitet. Ved 
en differensiering blir seksualun
dervisningen tilpasset kjønn, hvor 
helsesøstre eller lærere har mulig
het til å utdype temaet med bak
grunn i ulik seksuell helseatferd 
mellom kjønn.

For jenter vil det være utvidet 
behov for prevensjonsveiledning, 
og for gutter å få mer kunnskap 
som begreper om samtykkekom
petanse for seksuelle tilnærmel
ser. Felles mål er god kunnskap om 
seksuell helse.

DISKUSJON. Et hypotetisk spørs
mål som «forskjell i læringseffekt 
for kjønnsinndelte undervisnings
timer», lar seg vanskelig besvare 
med tverrsnittsdata. Undersøkel
sen viste en signifikant forskjell 
mellom gutter og jenter, hvor jen
ter ønsker kjønnsdelt seksual 

kjønnsfordeling og klasser. To sko
ler ble inkludert, derav en kasus og 
en kontrollgruppe. Kontrollgruppa 
var liten, bare 19 elever, så resulta
tene må derfor vurderes i under
visningens kontekst.

Elevene fikk seksualundervis
ning og besvarte deretter spørre
skjemaet. Svarprosenten ble alle 
elever som var til stede i undervis
ningstimen (N= 212).

Spørreskjemaet var anonymi
sert og inneholdt fem korte spørs
mål: 1) Klassetrinn 2) Kjønn 3) Til
bakemelding på undervisning 4) 
Kjønnsdelt klasse eller ikke? 5) 
Hvorfor kjønnsdelt klasse eller 
ikke?

Opplysningene ble sam
let inn under Datatilsynets ka
tegori 3: ikkesensitive og ano
nyme opplysninger (6). Til 
analysene av spørreskjemaet  
benyttet jeg dataverktøyet SPSS.  
Samtlige undervisningstimer  
(ti timer) ble observert, med ho
vedvekt på elevaktivitet. I til
legg intervjuet jeg to helsesøstre i 
skolehelsetjenesten.

RESULTATER. Det var stor grad 
av tilfredshet med seksualunder
visningen, og mest fornøyde var ti
ende trinn for begge kjønn (figur 1). 
Spørsmålet kjønnsdelt eller ikke, 
fikk statistisk signifikans for for
skjell mellom kjønn, hvor jenter 
ønsket kjønnsdelt undervisning. 
For niende trinnjenter ønsket 67,9 
prosent undervisning i jentegrup
pe, mens det for guttene spilte en 
mindre rolle (figur 2). For kontroll
gruppen (kun tiende trinn) som 
ikke fikk kjønnsdelt undervisning, 
var det tvert imot en overvekt av 
at det ikke spiller noen rolle om 
det var kjønnsdeling eller ikke.

For kontrollgruppa settes det 
spørsmål om den var for liten for 
å gi valide svar. Dette er vanskelig 
med utvalg under 25 prosent (7). 
80 elever besvarte individuelt på 
spørsmålet hvorfor klassen burde 
kjønnsdeles eller ikke, hvorav 58 
prosent ønsket kjønnsdelt under
visning mot 32,5 prosent som øn
sket felles klasse (tabell 2).

Jeg observerte mer elevaktivi-
tet i kjønnsdelte grupper; det vil si 

Tabell 1: Kjønnsfordelingen angitt i prosent, n = 109/103

Klasse Jenter Gutter Totalt

10. trinn 58,7 (64) 41,3 (45) 100 (109)

 9. trinn 51,5 (53) 48,5 (50) 100 (103)

Tabell 2: Oversikt over individuelle svar fra elevne, samlet trinnvis.

Kategori

• • • • 

Forskjell 
i moden-
het,  
ønsker 
kjønns-
deling

Flaut 
med 
begge 
kjønn

• 

Felles 
under-
visning

gjør in-
genting

Tåpelig 
å 
kjønns-
dele

• 

Lettere 
å snakke 
ved  
deling

• 

Bedre 
under-
visning 

ved  
deling 

 Totale 
antall

• • 
10. trinn 4 6 11 4 13 2 40

9. trinn 6 11 15 0 12 4 48

Totale  
antall

10 17 26 4 14 6 80

Figur 1: Tilbakemelding på undervisning, klassevis og i prosentandel.

Figur 2: Spørsmål om kjønnsdelt klasse eller ikke, n =213
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S

undervisning. Svaret blir likevel 
ikke entydig, da det også kan vise 
til at mindre grupper har samme 
positive læringseffekt som kjønns
delin. Dette gir rom for videre 
forskning.

Konklusjonen blir derfor at 
kjønnsdeling eller oppdeling i min
dre grupper kan gi bedre læring 
i seksualitet, og at løsninger for å 
imøtekomme dette må diskuteres 
ved utforming av den lokale lære
planen ved den enkelte skole.

IMPLIKASJON. Hvis helsesøs
ters undervisning er vurdert inn i 
læreplanen, kan den medbereg
nes i timetall. Dette vil både fri
gjøre timer for læreren til annen 
undervisning og gjøre at helse
søsters undervisning ikke blir 
 tilfeldig, men anerkjennes som 
pensumundervisning. For at slik 
anerkjennelse skal finne sted må 
helsesøster delta på samarbeids
møte eller planleggingsmøte, og 
inkluderes i skolens lokale 
læreplan.

Elevsammensetningen kan væ
re et utgangspunkt for undervis
ningen, hvor man kan vurdere klas
semiljø og individuelle elevbehov. 
Læreren kjenner elevenes kunn
skap og behov og vet hvordan klas
sen fungerer i gruppe. Helsesøster 
kan ha kjennskap til andre forhold 
som sosiale eller psykologiske fak
torer som påvirker elevene eller 
læringsprosessen. Til sammen gir 
dette et godt utgangspunkt for å 
legge lokal læreplan for seksualun
dervisning og fremme gode lære
prosesser hos elevene. Det er un
der slikt nært samarbeid man kan 
vurdere om kjønnsdelt, ordinær 
klasse eller mindre gruppeopp
deling er det rette for klassene og 
for lokal læreplan ved den enkel
te skole.

Siste forslag er å benytte elev
medvirkning i læringsprosessen; 
elevene kan selv få delta i avgjørel
sen om de skal kjønnsdeles eller 
ikke. En slik fremgangsmåte kre
ver en anonym, skriftlig og demo
kratisk valgdeltakelse i klassen. •

→

«Jenter ønsket 
kjønnsdelt 
undervisning.» 
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