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1. Resumé
Med henblik på at dels at kvalitetssikre skolernes seksualundervisning, dels at alle elever tilbydes et
minimum af seksualundervisning modtog Holstebro Kommune i sommeren 2009 kr. 989.000,00 i støtte fra
Sundhedsstyrelsens satspuljemidler til projektet: ”Seksuel sundhed for børn og unge i Holstebro Kommune
gennem kvalitetssikring af seksualundervisning”.
Projektet indbefattede udvælgelse af kompetencepersoner på alle skoler; uddannelse af
kompetencepersonerne, bestående af såvel lærere som sundhedsplejersker; tværfagligt samarbejde på såvel
administrativt niveau som professionspraksisniveau; udvikling af kommunal læseplan.
Projektet blev afsluttet i sommeren 2012, hvorefter der gennemførtes en virkningsevaluering af ekstern
aktør med henblik på at undersøge, hvorvidt de ovenfor præciserede projektelementer bidrog til
kvalitetsudvikling og kvalitetssikring skolens seksualundervisning.
Overordnet viser evalueringen, at projektet som helhed har bidraget til kvalitetsudvikling af
seksualundervisningen. I hvilken grad der er tale om kvalitetssikring af seksualundervisningen er et åbent
empirisk spørgsmål, idet en sikring må ses i et fremadrettet perspektiv, hvor projekt endnu på mange skoler
stadig er på implementeringsstadiet. Et af projektelementerne, den kommunale læseplan, rummer dog et
perspektiv for kvalitetssikring, idet omkring tre fjerdedele af kompetencelærerne vurderer, at læseplanen
efter 2 måneder i høj eller nogen grad er integreret i skolen.
Evalueringen specificerer de fire projektelementers bidrag til kvalitetsudviklingen på følgende vis:
Kompetenceudvikling af lærere og sundhedsplejersker vurderes som bidragende til kvalitetsudvikling af
seksualundervisningen, idet uddannelsen har øget deltagernes undervisningskompetencer.
Kompetencepersoner i skolen vurderes som bidragende til kvalitetsudvikling af seksualundervisningen, idet
disse har påvirket især kollegaers kendskab til den kommunale læseplan for seksualundervisning, antallet af
deltagende klasser i Uge Sex-kampagnen, indholdet af seksualundervisningen på skolen og graden af
gennemførsel af seksualundervisningen på skolen i positiv retning.
Det tværfaglige samarbejde mellem sundhedsplejen og skolen vurderes som bidragende til
kvalitetsudvikling af seksualundervisningen. Samarbejdet har især drejet sig om samarbejde om
seksualundervisningen, om udveksling af undervisningsmateriale og inspirationskilder samt om
organisatorisk samarbejde, hvor nøglepersonerne har udviklet kendskab til hinandens kompetencer og
muligheder.
Udvikling af en kommunal læseplan vurderes som bidragende til kvalitetsudvikling af
seksualundervisningen, idet læseplanen i positiv retning bl.a. har understøttet ledelsens og kollegaernes syn
på vigtigheden af seksualundervisning, indholdet af seksualundervisningen på skolen, graden af planlægning
af seksualundervisningen på skolen og graden af gennemførsel af seksualundervisningen på skolen.
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2. Baggrund
I sommeren 2009 modtog Holstebro Kommune kr. 989.000,00 i støtte fra Sundhedsstyrelsens
satspuljemidler til projektet: ”Seksuel sundhed for børn og unge i Holstebro Kommune gennem
kvalitetssikring af seksualundervisning”.
Projektets mål var dels at kvalitetssikre skolernes seksualundervisning, dels at alle elever uanset køn,
etnicitet, skole eller klasse tilbydes et minimum af seksualundervisning tilpasset eventuelle specielle
behov.
Der etableredes i relation til ovenstående en støttestruktur, der indeholdt følgende elementer:
• Udvælgelse af kompetencepersoner på alle skoler.
• Uddannelse af kompetencepersonerne, bestående af såvel lærere som sundhedsplejersker.
• Tværfagligt samarbejde på såvel administrativt niveau som professionspraksisniveau.
• Udvikling af kommunal læseplan
Projektets delmål var:
• At alle folkeskoler, private og efterskoler i Holstebro Kommune lavede en plan for deres
seksualundervisning i samarbejde med de til projektet tilknyttede sundhedsplejersker.
• At lærere, sundhedsplejersker og andre relevante faggrupper fik undervisning i seksualundervisning
og uddannedes til specielt at undervise specialklasseelever og unge med anden etnisk baggrund.
Projektet blev gennemført som et 3-årigt kommunalt projekt, hvor samtlige skoler i kommunen blev
involveret. Der blev på hver skole udpeget 1-2 kompetencepersoner, afhængigt af skolen størrelse.
Endvidere blev de sundhedsplejersker, som i forvejen underviste i seksualitet på kommunens skoler,
tilknyttet. Der var således tale om et tværfagligt projekt, hvor lærer(e) og sundhedsplejerske sammen
udgjorde et ressourceteam, der skulle understøtte en kvalitetssikring af seksualundervisningen på
kommunens skoler.
Kompetencepersonerne gennemgik et kompetenceudviklingsforløb varetaget af Sex & Samfund. Forløbet
var dynamisk og blev udviklet og revideret løbende med indarbejdelse af deltagernes ønsker og behov som
centrale elementer.
Projektet er i skrivende stund i sin afsluttende fase, og formålet med denne evaluering er at opsamle
erfaringer med henblik på at understøtte den fremtidige kvalitetsudvikling, -sikring og -styring af
seksualundervisning i Holstebro Kommune.

3. Evalueringsdesign
I dette afsnit beskrives evalueringes mål, design og datagenerering.
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3.1. Evalueringens mål
Evalueringens mål er:
• At undersøge, i hvilken grad kompetenceudviklingen har været nyttig og relevant for
kompetencepersonernes funktioner, og i givet fald, hvilke værktøjer/metoder, der har været særligt
anvendelige.
• At undersøge, hvorledes skolerne har anvendt kompetencepersonerne.
• At undersøge, hvorledes skolerne har planlagt, gennemført og evalueret seksualundervisningen samt
opsamle skolernes erfaringer hermed.
• At undersøge, hvorledes det tværfaglige samarbejde på såvel organisations- som på individniveau
har fungeret, været nyttigt og evt. har udviklet sig.
• At identificere overvejelser om det tværfaglige samarbejde i et fremadrettet perspektiv.
• At undersøge, på hvilken måde skolerne påtænker at gennemføre seksualundervisning i skoleåret
2012/2013, herunder hvilken betydning læseplanen har for dette.
• At give input til udarbejdelse af guidelines.1
I forhold til målsætningen om at give input til guidelines fokuseres også på forløbets struktur.
Evalueringen gennemføres som en virkningsevaluering med fokus på at undersøge, hvordan en given
indsats, bygget på en række hypotetiske årsags-virkningssammenhænge, virker i praksis. Disse hypoteser
fremgår af nedenstående skematiske oversigt (projektets programteori), hvor nærværende evaluering
fokuserer på virkninger på kort sigt:
Indsats

Proces

Præstation

Virkninger på kort sigt

Virkninger på
mellemlang sigte

Virkninger på lang
sigt

Kurser for lærere og
sundhedsplejersker

Kompetenceudvikling
af lærere og
sundhedsplejersker

Kursusdeltagerne
tilegner sig de fornødne
kompetencer

Kvalitetsudvikling af
seksualundervisningen

Alle elever
modtager
seksualundervisning

Udvikling af
elevernes
handlekompetence

Kompetencepersoner
i skolen

Prioritering af
seksualundervisningen

Kvalitetsudvikling af
seksualundervisningen

Kvalitetssikring af
seksualundervisningen

Alle elever
modtager
seksualundervisning

Udvikling af
elevernes
handlekompetence

Tværfagligt
samarbejde

Anvendelse af
forskellige faglige
ressourcer

Kvalitetsudvikling af
seksualundervisningen

Kvalitetssikring af
seksualundervisningen

Alle elever
modtager
seksualundervisning

Udvikling af
elevernes
handlekompetence

Udarbejdelse af lokal
læseplan

Tværfagligt samarbejde

Kvalitetsstyring af
seksualundervisningen

Kvalitetssikring af
seksualundervisningen

Alle elever
modtager
seksualundervisning

Udvikling af
elevernes
handlekompetence

1

På baggrund af evalueringsrapporten udarbejdes et materiale, der samler projektets erfaringer med henblik på at
inspirere andre kommuner til at igangsætte tiltag, der kan bidrage til kvalitetsudvikling og -sikring af
seksualundervisning i skolen. Materialet udgives af Sundhedsstyrelsen.
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På baggrund af ovenstående programteori er antagelsen således, at kurser for lærere og sundhedsplejersker,
udpegning af kompetencepersoner i skolen, tværfagligt samarbejde og udarbejdelse af lokal læseplan vil
understøtte en rækker processer, der forventes at munde ud i en række præstationer med henblik på at
kvalitetsudvikle og kvalitetssikre skolens seksualundervisning.

3.2. Datagenerering
Evalueringen bygger på data, der er indhentet ved hjælp af spørgeskemaer og interviews.
Der er udarbejdet to spørgeskemaer til henholdsvis kompetencepersoner og skoleledere.
Spørgeskemaet til kompetencepersonerne fokuserer dels på kompetencepersonernes praksiserfaringer
vedrørende seksualundervisning og det tværfaglige samarbejde, dels på kompetencepersonernes vurdering
af effekter af såvel proces som præstation. Spørgeskemaet er distribueret til 48 respondenter med en
svarprocent på 58. Det skan nævnes, at der reelt er tale om 55 respondenter, idet flere sundhedsplejersker
har udfyldt mere end ét spørgeskema, idet disse sundhedsplejersker var kompetenceperson på mere end én
skole.
Spørgeskemaet til skolelederne fokuserer dels på kompetencepersonernes opgaver, roller og funktioner,
dels på vurdering af effekter af såvel proces som præstation.
Spørgeskemaerne er distribueret og besvaret elektronisk. Spørgeskemaet er distribueret til 45 respondenter
med en svarprocent på 49.
Der er foretaget et fokusgruppeinterview med 7 kompetencepersoner: fire lærere og tre
sundhedsplejersker. Disse personer er udvalgt på baggrund af en segmentering af både samarbejdsprofilen
mellem sundhedsplejersker og lærere på skolerne og vurderede effekter af såvel processer som
præstationer,
som
spørgeskemaundersøgelsen
leverer
data
til.
Således
søgtes
en
respondentsammensætning, der repræsenterede både et tæt samarbejde mellem sundhedsplejerske og
lærer og et mindre tæt samarbejde samt forskellige i vurderede affekter af processer og præstationer.
Der er foretaget et fokusgruppeinterview med repræsentanter fra de involverede kommunale
forvaltninger/afdelinger samt repræsentanter for skoleledelserne. Repræsentanter fra skoleledelsen er
udvalgt på baggrund af en segmentering af både samarbejdsprofilen mellem sundhedsplejersker og lærere
på skolerne og vurderede effekter af såvel processer som præstationer, som spørgeskemaundersøgelsen
leverer data til. Således søgtes en respondentsammensætning, der repræsenterede både et tæt samarbejde
mellem sundhedsplejerske og lærer og et mindre tæt samarbejde samt forskellige i vurderede affekter af
processer og præstationer.
Ovenstående metodetriangulering vil skabe grundlaget for analysens deskriptive og eksplorative formål.
Det deskriptive formål er at beskrive, hvilke effekter projektet har haft i forhold til såvel proces som
præstation.
Det eksplorative formål er at kunne verificere, falsificere og nuancere projektets programteori.
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4. Evalueringsrapportens opbygning
Evalueringen er opbygget med udgangspunkt i evalueringens målformuleringer samt projektets
programteori. Således redegøres i kapitel 4 for det overordnede projektforløb, herunder baggrundsvariabler,
forløbets fremdrift og struktur, kursusudbytte samt særligt anvendte værktøjer og metoder.
I kapitel 5, 6 og 7 redegøres for, med udgangspunkt i projektforløbets tre kerneelementer, skolens
anvendelse af kompetencepersonerne, det tværfaglige samarbejde og den kommunale læseplans
integration i praksis. For hvert element udfoldes hæmmende og fremmende faktorer.
I kapitel 8 behandles implementeringsforhold af særlig betydning for projektdeltagerne, og i kapital 9, 10 og
11 redegøres for, på hvilken måde kompetencepersonernes virke, det tværfaglige samarbejde og den
kommunale læseplan har understøttet en kvalitetsudvikling, -sikring og -styring af seksualundervisning i
skolen.
I kapital 12 redegøres for, på hvilken måde projektet som helhed har medvirket til kvalitetsudvikling af
seksualundervisning i skolerne, ligesom seksualundervisningens fag- og elevfordeling vurderes.
I kapital 13 redegøres for, hvordan skolerne påtænker at kvalitetssikre seksualundervisning i skolen
fremover.
I kapitel 14 samles væsentlige redegørelser; for det første med henblik på at verificere, falsificere og
nuancere projektets programteori, for det andet med henblik på at generere en række anbefalinger til nytte
for udarbejdelse af guidelines til inspiration for andre kommuner.
Udvalgte data fra spørgeskemaundersøgelserne præsenteres grafisk med henblik på at understøtte
evalueringens udsagn.
Hvor der er tale om citater fra henholdsvis spørgeskemaundersøgelserne og fokusgruppeinterviewene,
fremstår disse med kursiv.

5. Projektforløb
I dette kapitel redegøres for det overordnede projektforløb, herunder baggrundsvariabler, forløbets
fremdrift, kursusudbytte samt særligt anvendte værktøjer og metoder.

5.1. Baggrundsvariabler
Projektet blev som nævnt indledningsvist gennemført som et kommunalt projekt, hvor samtlige skoler i
kommunen blev involveret, og hvor der på hver skole blev udpeget 1-2 kompetencepersoner, afhængig af
skolen størrelse. Endvidere blev de sundhedsplejersker, som i forvejen underviste i seksualitet på
kommunens skoler, tilknyttet.
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Der blev i alt udnævnt 48 kompetencepersoner. 81 procent af disse er kvinder. Sammenholdes køn og
stillingsbetegnelse ses, at 100 procent af sundhedsplejerskerne er kvinder, mens 70 procent af lærerne er
kvinder. Ligesom sundhedsplejen i dette tilfælde er et rent kvindefag, ses en tendens til, at også de lærere,

som beskæftiger sig med seksualundervisning i skolen, er primært er kvinder:
Hvad er dit køn?
Krydset med: Hvad er din stillingsbetegnelse/funktion?

Lærer

Sundhedsplejerske

I alt

Mand

30,0 %

0,0 %

18,8 %

Kvinde

70,0 %

100,0 %

81,2 %

I alt

20

12

32

Mere end halvdelen af de kompetencepersoner, som er lærere (herefter omtalt som kompetencelærere),
underviser primært på mellemtrinnet, hvor dette gør sig gældende for 55 procent. 20 procent af
kompetencelærerne underviser i indskolingen og 35 procent underviser i udskolingen. Umiddelbart synes
fordelingen ikke overraskende, idet traditionel seksualundervisning primært finder sted på mellemtrinnet,
hvor det også er på mellemtrinnet, at de kompetencepersoner, som er sundhedsplejersker (herefter omtalt
som kompetencesundhedsplejersker), underviser i seksualitet.
Hovedparten af kompetencelærerne har dansk som primært undervisningsfag; det drejer sig om 70 procent.
Naturfag er det fag, som næst flest kompetencelærere har som primært undervisningsfag; det drejer sig om
45 procent. Herefter følger idræt og matematik med 35 procent, sprogfag med 25 procent og hjemkundskab
med 15 procent:
Hvilke fag er dine primære undervisningsfag? (Sæt gerne flere krydser)

Umiddelbart synes ej heller fordelingen af fagområder overraskende, idet fx dansk traditionelt har været det
fag, hvor seksualundervisning finder sted, ligesom naturfag til en vis grad synes naturligt forbundet med
seksualundervisning.
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Det fremgår af både spørgeskemaundersøgelsen og fokusgruppeinterviewene, at hovedparten af
kompetencepersonerne har ønsket at deltage i projektforløbet på baggrund af egen interesse. Andre
vægtige årsager var i forvejen eksisterende kompetencer på området og/eller ansvarsområde.
Af interviewet med lederne fremgår det, at kompetencepersonerne på mange skoler selv har ønsket at
varetage funktionen, ”[…] hvorfor det ikke har været nødvendigt at prikke nogen på skulderen”. På andre,
relativt få skoler, er kompetencepersonerne ifølge lederne blevet tilfældigt valgt, ”[…] fordi der ikke var så
mange lærere at tage af”.

5.2. Projektets fremdrift
Nedenfor skitseres forløbet i projekt ”Seksuel sundhed for børn og unge i Holstebro Kommune” i tabelform:
Juni 2009

Sundhedsstyrelsen bevilger kr. 989.000,00 til et modelprojekt vedr. kvalitetsudvikling
og -sikring af seksualundervisningen i grundskolen.
August 2009
Projektstart; Etablering af styregruppe, udpegning af projektleder (sundhedsplejerske
med speciale i seksuel sundhed), opstartsmøde med ledende sundhedsplejerske,
skolechefen, leder af Rådgivningsafsnittet og projektleder. Der stilles en konsulent til
rådighed fra Skoleafdelingen, som sammen med projektlederen skal forme projektet ud
fra den oprindelige projektbeskrivelse.
September 2009 Oplæg på skoleledermøde v/ projektleder og skolechef. Der pointeres, at opgaven er
obligatorisk, og at der skal udvælges 1-2 lærere, der skal fungere som nøglepersoner
vedr. kvalificering af skolens seksualundervisning. Disse udvalgte lærere skal sammen
med udvalgte sundhedsplejersker gennemgå et 3-årigt kursusforløb. Der afsættes ikke
timer til vikardækning.
Oktober 2009
Møde mellem projektleder, skolechef og ledere af efterskoler, privatskoler og friskoler,
hvor disse skoler inviteres til projektdeltagelse.
November 2009
Der indgås aftale om et 3-årigt samarbejde med Sex & Samfund. Samarbejdet vedrører
uddannelse af kompetencepersoner samt kursusvirksomhed for fagprofessionelle, der
arbejder med børn i udsatte positioner; herunder børn og unge af anden etnisk
baggrund end dansk og på specialskoler. Derudover indgås aftale om sparring med Sex
& Samfund ift. projektets forskellige elementer.
November 2009 Informationsmøde for ledere fra specialskoler/specialskolerækken omkring
– februar 2012
væsentligheden af arbejdet med seksuel sundhed.
Januar 2010
Uge Sex metodekursus (55 fagprofessionelle deltager).
April 2010
1 kursusdag af 3 timers varighed for kompetencepersoner. Forud for kursusdagen har
deltagerne udfyldt et spørgeskema omhandlende undervisningserfaring, prioritering af
seksualundervisning på den enkelte skole etc. med det formål at skabe grundlag for
kursusplanlægning.
April 2010
Børne- og ungeudvalget informeres om projektet af projektlederen.
Maj 2010
Opstart af indsats med henblik på inklusion af tosprogede børn og unge.
August 2010
2 kursusdage for kompetencepersoner. Der arbejdes bl.a. med de første input til
etablering af den kommunale læseplan. Et forum opstartes på SkoleKom.
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Efteråret 2010

Januar 2011
Februar 2011
Marts 2011
Juni 2011

August 2011
August 2011

Oktober 2011

November 2011
November 2011
December 2011
Januar 2012
Februar 2012
Februar 2012
April 2012
April 2012
August 2012

Inspirationsaftener for fagprofessionelle vedr. seksualundervisning til børn og unge
med særlige behov (alt 130 deltager over 4 aftener).
Besøg hos etniske foreninger samt foredrag for fagprofessionelle med henblik på at
informere om vigtighed af seksualundervisning.
Uge Sex metodekursus (60 fagprofessionelle deltager).
Møde med specialskolerne, hvor disse opfordres til at indgå i et projekt omkring
udvikling af seksualpolitik på specialskoler.
1 kursusdag for kompetencepersoner. Her præsenteres også 2. udgave af læseplanen.
Nedsættelse af arbejdsgruppe omkring læseplanen.
Indgåelse af partnerskab med Cross Over omkring undervisningsforløb om seksuel
sundhed målrettet etniske foreninger.
Læseplanarbejdsgruppen udvides, da der er behov for flere input, og lærere frikøbes til
arbejdet.
Information v/ projektleder om læseplansprocessen på skoleledermøde.
Indsats for tosprogede børn og unge samt børn og unge med særlige behov; herunder
præsentation af særligt tilrettelagte kurser.
Læseplanen sendes i høring på skolerne.
Der gennemføres en midtvejsevaluering, hvor data indsamles via et spørgeskema til
kompetencepersonerne. Her spørges bl.a. ind til de enkelte skolers prioritering af
seksualundervisningen samt kompetencepersonernes funktioner.
Kursusdag for alle fagprofessionelle om ”det multietniske klasserum” (25 deltagere).
En ud af to kursusdage for alle fagprofessionelle omhandlende seksualundervisning til
børn og unge med særlige behov (30 deltagere).
1 kursusdag for kompetencepersoner.
24 positive høringssvar er indkommet.
Uge Sex metodekursus – nu med 2 undervisere fordelt på mellemtrin og udskoling (70
fagprofessionelle deltager).
Læseplanen godkendes i Byrådet.
Anden kursusdag for alle fagprofessionelle omhandlende seksualundervisning til børn
og unge med særlige behov (20 deltagere).
Offentliggørelse af læseplanen.
1 kursusdag for kompetencepersoner.
Afsluttende kursusdag for kompetencepersoner.
Læseplanen træder i kraft for skoleåret 2012/13

Sundhedsplejerskerne har været involveret i processen tidligere end lærerne, hvor ideen til selve projektet
er afledt af sundhedsplejens igangværende indsats.
Det fremgår af fokusgruppeinterviewet for kompetencepersoner, at kompetencelærerne generelt ikke
oplever et behov for en tidligere projektinvolvering. En enkelt mener dog, at det kunne have været
spændende at have deltaget i planlægningsprocessen.
En af lederne har siddet i styregruppen. Han oplever, at det har øget hans interesse og motivation for
projektet ”[…] at kunne følge processen og være med på sidelinjen”.
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Der har været en god afklaring omkring de strukturelle forhold. Som eks. nævnes, at projektlederen ved
første møde formåede at afklare timetildelingen til projektet. Kompetencepersonerne udtrykker, at
afklaringen af de strukturelle forhold har været en særdeles fremmende faktor, der har motiveret det
fremadrettede arbejde.
Af yderligere fremmede faktorer nævnes, at generelle projektinformationer er blevet leveret i god tid, at der
kontinuerligt er blevet fulgt op på diverse institutionelle forhold, og at input fra skolen er bragt ind i
planlægningsarbejdet og bragt i spil i projektplanlægningen.
Kompetenceudviklingsforløbet er ligeledes foregået dynamisk, idet der er sket en udvikling undervejs i
processen med inddragelse af deltagernes ønsker og behov. Denne struktur vurderes af deltagerne som
ønskværdig, idet der herved skabes mulighed for kontinuerligt at bringe relevante tematikker og
problemstillinger i spil.
Endelig fremhæves projektlederens synlighed og tilgængelighed som en særdeles fremmende faktor, hvor
projektlederen beskrives som aktivt medlevende og tryghedsskabende.
Kompetencepersonerne fremhæver kontinuiteten i forløbet samt det faktum, at der har været én
gennemgående underviser, som en meget positiv og afgørende faktor i kompetenceudviklingens struktur og
opbygning. Kompetencepersonerne fremhæver følgende argumenter for en gennemgående underviser:
• En gennemgående underviser kan bygge videre på tidligere undervisning, så undervisningen opleves
fortløbende og progressiv.
• En gennemgående underviser opnår kendskab og tilknytning til kursets deltagere, herunder deres
foretrukne undervisningsform.
• En gennemgående underviser skaber tryghed blandt deltagerne.
Imidlertid fremgår det også af interviewet, at anbefalingen om en gennemgående underviser må ses i lyset
af, at kompetencepersonerne har været særdeles tilfredse med den pågældende undervisers kompetencer,
hvor følgende forhold nævnes som væsentlige:
• Underviserens faglighed.
• Underviserens formidlingsevne.
• Underviserens kendskab til deltagernes arbejdsfelt.
• Underviserens kendskab til strukturen i den pågældende kommune.

5.3. Kursusudbytte
Kompetencepersonerne gennemgik som tidligere påpeget et kompetenceudviklingsforløb, varetaget af Sex
& Samfund.
I dette forløb deltog mere end halvdelen af kompetencepersonerne i samtlige af de syv kursusforløb. Således
fremgår det, at 59 procent af kompetencepersonerne har deltaget i alle 7 kursusdage, 25 procent har
deltaget i 5-6- kursusdage, og 16 procent har deltaget i 3-4 kursusdage:
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Hvor mange af de 7 kursusdage for kompetencemedarbejdere har du deltaget i?

Kompetencepersonerne giver i fokusgruppeinterviewet udtryk for stor tilfredshed med kursets indhold.
Kompetencepersonerne oplever, at der har været en god vægtning af teori og praksis. En kompetenceperson
udtrykker i den forbindelse, at ”[…] praksis har været vægtet lidt højere end teorien”, og begrunder dette
med, at kursusdeltagerne er blevet præsenteret for en række praktiske værktøjer. Kompetencepersonerne
vurderer, at denne vægtning mellem teori og praksis forudsætter ”[…] at deltagerne i forvejen har
fagligheden”. Havde deltagerne ikke i forvejen besiddet en vis faglighed på området, mener
kompetencepersonerne således, at den fagligt teoretiske del af undervisningen burde være vægtet højere.
Alle ledere har i høj (70 procent) eller nogen grad (30 procent) prioriteret uddannelsen af de udpegede
kompetencepersoner:
I hvor høj grad er projektets delementer blevet prioriteret af skolens ledelse? - Uddannelse af kompetenceperson(er)

Lederne giver ved fokusgruppeinterviewet udtryk for, at kompetenceudviklingen er væsentlig, idet
[…]uddannelsen har skabt nogle kompetente undervisere”.
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5.4. Særligt anvendte værktøjer og metoder
Det fremgår af spørgeskemaet, at arbejdet med det brede og positive sundhedsbegreb har været et særligt
inspirerende element, der blev præsenteret på kurset. Hele 91 procent af kompetencepersonerne giver
udtryk herfor. Dette understøttes af fokusgruppeinterviewet med kompetencepersonerne, hvor det bl.a.
præciseres, at det netop er det brede og positive sundhedsbegreb som kernebegreb, der medvirker til at
gøre arbejdet med seksuel sundhed til et anliggende for alle fag i skolen.
Øvrige pædagogiske og didaktiske tilgange, der har været særligt inspirerende er, at seksualundervisningen
skal foregå i et trygt miljø, at undervisningen skal tage udgangspunkt i en aktiv og involverende pædagogik,
og at der skal benyttes en variation af undervisningsmetoder:
Hvilke af de pædagogiske og didaktiske tilgange til seksualundervisning, der er blevet præsenteret på kurserne, har
særligt inspireret dig? (sæt gerne flere krydser)

53 procent af kompetencepersonerne giver udtryk for, at arbejdet med elevmedbestemmelse har været
særligt inspirerende, hvilket dækker over, at 35 procent af kompetencelærerne finder
elevmedbestemmelseselementet særligt inspirerende, hvor det samme gør sig gældende for 83,3 procent af
kompetencesundhedsplejerskerne:
Hvilke af de pædagogiske og didaktiske tilgange til seksualundervisning, der er blevet præsenteret på kurserne, har
særligt inspireret dig? (sæt gerne flere krydser)
Krydset med: Hvad er din stillingsbetegnelse/funktion?

Der skal lægges vægt på
elevdeltagelse og
elevmedbestemmelse i
undervisningen

Lærer

Sundhedsplejerske

I alt

35,0 %

83,3 %

53,1 %
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I relation til ovenstående fordeling fremgår det af fokusgruppeinterviewet med kompetencepersonerne, at
når kompetencesundhedsplejerskerne finder elevdeltagelsen særlig central, skyldes det, at netop elevernes
medinddragelse i undervisningen skaber mulighed for, at sundhedsplejersken ”[…] kan få et billede af, hvor
eleverne befinder sig i deres læring. Det er vigtigt, når man kommer ind som gæstelærer”.
Med henblik på at udfolde ovenstående fordeling yderligere, blev deltagerne ved fokusgruppeinterviewet
for kompetencepersoner præsenteret for forskellige deltagelsesformer. I forlængelse heraf ses, at forskellen
på
kompetencelærernes
og
kompetencesundhedsplejerskernes
prioritering
af
medbestemmelsesdimensionen kan skyldes de forskellige faggruppers forskellige definitioner af begrebet.
Nogle kompetencelærere har fx forstået medbestemmelse som 100 procent indflydelse på tema, indhold og
undervisningsmetoder, hvilket ifølge lærerne er meningsfuldt i nogle sammenhænge, men ikke altid. Således
synes nogle kompetencelærere at have forvekslet medbestemmelse med selvbestemmelse.
Også i relation til at benytte en variation af undervisningsmetoder ses en fagforskel, hvor 60 procent af
kompetencelærerne har fundet dette særligt inspirerende, hvor det samme gør sig gældende for 91,7
procent af kompetencesundhedsplejerskerne:
Hvilke af de pædagogiske og didaktiske tilgange til seksualundervisning, der er blevet præsenteret på kurserne, har
særligt inspireret dig? (sæt gerne flere krydser)
Krydset med: Hvad er din stillingsbetegnelse/funktion?

Der skal benyttes en
variation af
undervisningsmetoder

Lærer

Sundhedsplejerske

I alt

60,0 %

91,7 %

71,9 %

Også her tillægges forskellen bl.a. en forskellig begrebsforståelse; fx mener respondenterne ved
fokusgruppeinterviewet for kompetencepersoner, at analyseresultatet ville have set anderledes ud, hvis
spørgsmålet i stedet var formuleret: Det skal tages udgangspunkt i den enkelte elevs behov.
Endvidere menes, at formuleringen ”inspireret dig” kan have haft en betydning for respondenternes
besvarelse, idet lærerne i forvejen benytter sig af forskellige undervisningsmetoder, hvor det samme ikke
nødvendigvis gør sig gældende for sundhedsplejerskerne. Således er kompetencesundhedsplejerskerne
blevet mere ”inspireret” af denne metodiske tilgang end kompetencelærerne.
En kompetencesundhedsplejerske finder en variation at undervisningsmetoder essentiel med henblik på at:
”[…] fange eleverne. Jeg har kun ét skud i bøssen, så min undervisning er nødt til at være prima”. En variation
af undervisningsmetoder opfattes således som et redskab til at kvalitetsløfte undervisningen.
I relation til anvendte materialer/metoder/værktøjer/øvelser fra kurserne, ses at vurderingsøvelser i særlig
grad har været benyttet i undervisningen, hvor 88 procent af kompetencepersonerne præciserer dette:
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Hvilke materialer/metoder/værktøjer/øvelser fra kurserne har du i særlig grad taget i anvendelse på skolen? (sæt gerne
flere krydser)

Andre særligt anvendte materialer/metoder/værktøjer/øvelser er cases
undervisningsmateriale fra Sex & Samfund og materialer fra Uge Sex-kampagnen.

i

undervisningen,

I relation til Uge Sex-kampagnematerialet giver respondenterne ved fokusgruppeinterviewet for
kompetencepersoner udtryk for, at Uge Sex-kampagnen indeholder den risiko, at arbejdet med seksuel
sundhed netop ikke integreres i hverdagens skolefag, idet ”[…] at så kan man sætte flueben. Nu behøver vi
ikke gøre mere ved det”.

6. Skolens anvendelse af kompetencepersoner
I dette kapitel redegøres for skolens anvendelse af kompetencepersonerne samt for hvilke faktorer, der har
været henholdsvis fremmende og hæmmende for kompetencemedarbejdernes mulighed for at agere aktivt.
I spørgeskemaet er kompetencepersonerne blevet spurgt om, i hvilken grad de er blevet anvendt til at
planlægge, gennemføre og evaluere seksualundervisning på skolen.
31 procent af kompetencepersonerne er blevet anvendt i høj grad i forbindelse med planlægning af
seksualundervisningen på skolen, 53 procent i nogen grad og 9 procent i ringe grad. 3 procent er slet ikke
blevet anvendt i forbindelse med planlægningen og 3 procent ved det ikke:
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I hvor høj grad vurderer du, at du som kompetencemedarbejder er blevet anvendt i forbindelse med følgende forhold?
- Planlægningen af seksualundervisningen på skolen

41 procent af kompetencepersonerne er blevet anvendt i høj grad i forbindelse med gennemførsel af
seksualundervisningen på skolen, 38 procent i nogen grad og 19 procent i ringe grad. 3 procent er slet ikke
blevet anvendt i forbindelse med planlægningen:
I hvor høj grad vurderer du, at du som kompetencemedarbejder er blevet anvendt i forbindelse med følgende forhold?
- Gennemførslen af seksualundervisningen på skolen

9 procent af kompetencepersonerne er blevet anvendt i høj grad i forbindelse med evaluering af
seksualundervisningen på skolen, 44 procent i nogen grad og 31 procent i ringe grad. 13 procent er slet ikke
blevet anvendt i forbindelse med planlægningen, og 3 procent ved det ikke:
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I hvor høj grad vurderer du, at du som kompetencemedarbejder er blevet anvendt i forbindelse med følgende forhold?
- Evalueringen af seksualundervisningen på skolen

Det ses endvidere, at det kun er lærere, som angiver, at de i høj grad har været involveret i evaluering af
seksualundervisningen:
I hvor høj grad vurderer du, at du som kompetencemedarbejder er blevet anvendt i forbindelse med følgende forhold?
- Evalueringen af seksualundervisningen på skolen
Krydset med: Hvad er din stillingsbetegnelse/funktion?

I høj grad

Lærer

Sundhedsplejerske

I alt

15,0 %

0,0 %

9,4 %

Ovenstående analyseresultater viser, at kompetencepersonerne primært har været involveret i henholdsvis
planlægning og gennemførsel af seksualundervisningen.
Evalueringsdimensionen har fyldt mindre i kompetencepersonernes opgaveportefølje, hvilket kan skyldes en
generel tendens til ikke at vægte et evalueringsperspektiv som en særlig vigtig del at
undervisningsprocessen. Denne antagelse understøttes af Danmarks Evalueringsinstitut, der i rapporten
”Undervisningsdifferentiering: Lærere lades i stikken” fra 2011 konkluderer, at evalueringsarbejdet ikke i
tilstrækkelig grad spiller sammen med undervisningen – det lever en form for selvstændigt liv og er ikke
blevet integreret i lærernes tilrettelæggelse af undervisningen.
I relation til hvorledes kompetencepersonerne ellers er blevet anvendt på skolerne, fremgår det af
spørgeskemaundersøgelsen, at information til kollegaer om Uge Sex-kampagnen, skabelse af et øget fokus
på vigtigheden af seksualundervisning, vejledning og rådgivning samt varetagelse at seksualundervisningen
på udvalgte klassetrin har været de primære funktioner, idet gennemsnitligt 83 procent af
kompetencepersonerne angiver dette. 50 procent af kompetencepersonerne har varetaget formidling af ny
viden, 31 procent har deltaget i skolen strategiske drøftelser og/eller beslutninger i relation til skolens
seksualundervisning, 28 procent har fungeret som koordinator i forhold til lærerpersonalets varetagelse af
seksualundervisningen, og 19 procent har fungeret som koordinator i forhold til det tværfaglige samarbejde.
9 procent af kompetencepersonerne har undervist lærerpersonalet i brugen af nye værktøjer og metoder, 3
procent har varetaget seksualundervisningen på hele skolen, og 3 procent har deltaget i skole/hjemsamarbejdet:
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Hvordan er du, med udgangspunkt i nedenstående udsagn, blevet anvendt som kompetencemedarbejder på skolen?
(sæt gerne flere krydser)

Disse funktioner underbygges af interviewet, hvor kompetencepersonerne redegør for, at de bl.a. har
undervist i andre klasser, givet oplæg for kollegaer og formidlet ny viden på pædagogiske rådsmøder. Nogle
kompetencepersoner har også identificeret konkret undervisningsmateriale til kollegaer, tilmeldt klasser til
Uge Sex-kampagnen og fungeret som sparringspartner i forbindelse med bl.a. årsplanlægning.
En skoleleder oplever, at diskussionerne mellem kompetencepersonerne og det øvrige lærerpersonale både
har omhandlet undervisningens indhold – ”Hvad er det, vi vil danne til, og hvad er det, der skal komme ud på
den anden side?” – og undervisningens didaktik og pædagogik – ”Hvordan bliver det vedkommende for
eleverne?”
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En enkelt kompetenceperson har planlagt et undervisningsforløb for en række kollegaer, hvor disse kollegaer
efterfølgende har gennemført det pågældende forløb i praksis. Kompetencepersonen begrunder sin funktion
som planlægger af øvrige læreres undervisning med, at ”[…] vi så er sikre på, at vi er dækket ind i forhold til
lærernes kompetencer og typer. Og det er også mig, der har styr på, hvilke materialer der er til rådighed”.
Den pågældende kompetenceperson har ikke diskuteret indholdet med de øvrige lærere, men oplever på
trods heraf ikke, at det har været svært at opbygge de andre læreres ejerskab.
Trods argumenterne for denne opgavevaretagelse, er de øvrige kompetencepersoner ved
fokusgruppeinterviewet enige om, at det må være en absolut nødløsning at overtage kollegaers
undervisningsopgaver, både hvad angår undervisningsplanlægning og gennemførsel.
Ej heller skolelederne mener, at kompetencepersonerne bør varetage planlægningsarbejdet for kollegaer, da
det vil påvirke de pågældende kollegaer negativt i forhold til ”[…] engagementet”, ”[…] koblingen til
årsplanen” og ”[…] ejerskabet for undervisningen” og desuden kunne ”skabe en distance til selve
undervisningen”.
Lederne mener derimod, at kompetencepersonernes i stedet bør bidrage med ”[…] spændende materiale og
gode ideer”. En leder udtrykker, at det kan være nødvendigt ”[…] med en ekstra hjælp til usikre kollegaer”,
hvis alternativet er, ”[…] at der ellers slet ikke bliver undervist i seksualitet”.
Sammenlignes kompetencepersonernes opgavefunktioner med stillingsbetegnelse, ses forholdsvis store
fagforskelle. Det ses, at det udelukkende er de kompetencepersoner, som er lærere, der har været ansvarlig
for formidling af ny viden til kollegerne. Således har 80 procent af kompetencelærerne varetaget denne
opgave:
Hvordan er du, med udgangspunkt i nedenstående udsagn, blevet anvendt som kompetencemedarbejder på skolen?
(sæt gerne flere krydser)
Krydset med: Hvad er din stillingsbetegnelse/funktion?

Jag har haft ansvaret for at
formidle ny viden til
lærerpersonalet

Lærer

Sundhedsplejerske

I alt

80,0 %

0,0 %

50,0 %

Ligeledes ses, at koordinatorfunktionen i relation til lærerpersonalets varetagelse af seksualundervisningen
har gjort sig gældende for 40 procent af kompetencelærerne, hvor det samme kun gør sig gældende for 8,3
procent af kompetencesundhedsplejerskerne:
Hvordan er du, med udgangspunkt i nedenstående udsagn, blevet anvendt som kompetencemedarbejder på skolen?
(sæt gerne flere krydser)
Krydset med: Hvad er din stillingsbetegnelse/funktion?

Lærer
Jeg har fungeret som
40,0 %
koordinator i forhold til
lærerpersonalets varetagelse
af seksualundervisningen

Sundhedsplejerske

I alt

8,3 %

28,1 %
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Umiddelbart synes ovenstående fagforskelle ikke overraskende, idet ydelsen relaterer sig til lærerpersonalet,
hvor de kompetencepersoner, som er lærere, har den daglige kontakt til målgruppen.
Imidlertid kan det være vanskeligere at forklare, hvad der ligger til grund for fagforskellen i relation til den
tværfaglige koordinatorfunktion, hvor 10 procent af kompetencelærerne har varetaget denne funktion, hvor
det samme gør sig gældende for 33,3 procent af kompetencesundhedsplejerskerne:
Hvordan er du, med udgangspunkt i nedenstående udsagn, blevet anvendt som kompetencemedarbejder på skolen?
(sæt gerne flere krydser)
Krydset med: Hvad er din stillingsbetegnelse/funktion?

Jeg har fungeret som
koordinator i forhold til det
tværfaglige samarbejde

Lærer

Sundhedsplejerske

I alt

10,0 %

33,3 %

18,8 %

En forklaring skal muligvis findes i det faktum, at hvor samtlige kompetencesundhedsplejersker er fast
tilknyttet en eller flere skoler, og dermed har et fast samarbejde med den pågældende kompetencelærer,
har samtlige kompetencelærere ikke en fast tilknyttet kompetencesundhedsplejerske, idet det ikke er alle
kommunens sundhedsplejersker, der varetager en kompetencefunktion. Således kan den tværfaglige
dimension generelt for kompetencesundhedsplejerskernes vedkommende synes mere aktuel og
nærværende end generelt for kompetencelærernes vedkommende. Mulige konsekvenser ved
kompetencesundhedsplejerskernes forskellige skoletilknytning udfoldes yderligere i kapital 6: ”Det
tværfaglige samarbejde”.
Lederne er ligesom kompetencepersonerne blevet spurgt, hvordan kompetenceperson(erne) er blevet
anvendt på skolen. Lederne vurderer ligesom kompetencepersonerne, at kompetencepersonernes primære
funktioner har været information til kollegaer om Uge Sex-kampagnen samt vejledning og rådgivning.
Mens en stor andel af kompetencepersonerne også angav skabelse af et øget fokus på vigtigheden af
seksualundervisning og varetagelse at seksualundervisningen på udvalgte klassetrin, angiver en stor andel af
lederne formidling af ny viden til lærerpersonale samt koordination i forhold til lærerpersonalets varetagelse
af seksualundervisningen som udbredte funktionsområder:
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Hvordan skønner du, at skolens kompetenceperson(er) med udgangspunkt i nedenstående udsagn, at blevet anvendt
på skolen? (sæt gerne flere krydser)

Derudover nævnes ved fokusgruppeinterviewet for lederne, at kompetencepersonerne har spillet en central
rolle i relation til implementeringsprocessen omkring den kommunale læseplan.
En skoleleder fortæller ved fokusgruppeinterviewet, at der på hans skole ikke er kultur for at have
kompetencepersoner. ”Masser af personer har kompetencer, men der er ikke nogen, der har specielle
kompetenceområder”. Det har således været et banebrydende element på denne skole, da der ikke har
været udnævnt kompetencepersoner før. Således udtrykker lederen, at ”[…] det er noget, vi i sig selv skal
have til at virke”. Blandt andet skal det afklares, hvordan en kompetenceperson skal bruges.
Der er således en kulturel/organisatorisk forskel på skolerne omkring brugen af kompetencepersoner, men
hvor strukturen med kompetencepersoner ses generelt som anbefalelsesværdig. Dette kommer til udtryk
ved fokusgruppeinterviewet for skoleledere, hvor vigtigheden af, ”[…] at kompetencepersonerne ikke kun er
kompetencepersoner af navn, men også af gavn”, pointeres. En skoleleder giver udtryk for, at ”[…]
kompetencepersonerne har fået en rigtig god uddannelse, og de oser af at have fået nogle begreber, at
kunne grave et spadestik dybere og at have et fundament at stå på”.
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Ledelsen blev i spørgeskemaet spurgt, i hvor høj grad de har prioriteret brugen af
kompetencepersonen(erne) i relation til skolens seksualundervisning. 60 procent af lederne har svaret, at
dette har været et delelement, de i høj grad har prioriteret, mens de resterende 40 procent har svaret, at
det er noget, de i nogen grad har prioriteret:
I hvor høj grad er projektets delementer blevet prioriteret af skolens ledelse? - Brug af kompetencepersonen(erne) i
relation til skolens seksualundervisning

I fokusgruppeinterviewet for kompetencepersoner fremgår det, at det er vigtigt, at ledelsen er ”[…] med og
bakker op”. Kompetencepersonerne mener bl.a., det er afgørende, at der afsættes den nødvendige tid på
møder til at informere om projektet og ”[…] bearbejde seksualundervisningen i dybden med kollegaer”.
Kompetencepersonerne udtrykker desuden, at ledelsen skal være med til ”[…] at give det daglige tryk”, hvor
dette betyder, at ledelsen skal udvise interesse for kompetencepersonens arbejde, spørger ind til om
lærerne ”[…] har husket dit, og hvordan det gik med dat” og er ”[…] åbne overfor eventuelle problemer”.
Der fremgår endvidere, at der er stor forskel på, hvor meget tid kompetencepersonerne har fået tildelt til
arbejdet som kompetencepersoner og dermed på, i hvor høj grad kompetencepersonerne oplever, at
ledelsen har prioriteret brugen af kompetencepersonerne.
Lederne mener, der kan være ”[…] en sårbarhed forbundet med kun at have en kompetenceperson”. En leder
peger særligt på nødvendigheden af to kompetencepersoner på skoler, ”[…] hvor det er lidt op af bakke med
seksualundervisningen”.

6.1. Kompetencepersonens anbefalelsesværdige kompetencer
Lederne udtrykker i fokusgruppeinterviewet, at det ”[…] for den gode proces er afgørende at finde gode
kompetencepersoner”. En god kompetenceperson defineres i forlængelse heraf som en, ”[…] der har
gennemslagskraft i personalegruppen” og ”[…] vil noget med seksualundervisningen”. Lederne udtrykker
desuden, at det kan være en fordel, at kompetencepersonen i forvejen er en, der arbejder med
materialeformidling samt på de skoler, hvor der er to kompetencepersoner, at kompetencepersonerne har
forskellig faglig baggrund, så de kan supplere hinanden. En anbefalelsesværdig struktur på skoler med to
kompetencepersoner er ifølge lederne, at dele opgaven så kompetencepersonerne dækker forskellige
klassetrin, da ”[…] der er mange materialer at have styr på” og fordi ”[…] kollegaerne da ved, hvem de skal
gå til, alt efter hvor de er placeret i organisationen”.
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Lederne mener desuden, det er vigtigt, at finde en kompetenceperson som er ”udfarende”, hvis ikke ”[…] det
skal sande til”. Endvidere skal kompetencepersonen ikke vente på henvendelse fra lærerne, men også selv
turde ”[…] at komme med noget. Det er altså ikke nok, at kompetencepersonen siger: Her er jeg, I kan bare
komme at spørge”.

6.2. Fremmende og hæmmende faktorer
Både ledere og kompetencepersonerne er i spørgeskemaet blevet bedt om at vurdere, i hvor høj grad
forskellige faktorer har virket henholdsvis fremmende og hæmmende for rollen som kompetenceperson.
Med henblik på at øge overskueligheden er der i denne evalueringsrapport kun medtaget en tabel over de
faktorer, som i høj eller nogen grad vurderes til at have haft en enten fremmende eller hæmmende
betydning, mens svarkategorierne ”i ringe grad” og” ved ikke” er udeladt i tabellen.
Det fremgår af tabellen, om der er tale om kompetencepersonernes vurderinger eller ledernes vurderinger.
69 procent af kompetencepersonerne udtrykker, at ”Den kommunale læseplan for seksualundervisning” i
høj grad har virket fremmende for deres rolle som kompetencemedarbejder, ligesom 66 procent udtrykker,
at ”Kompetenceudvikling via deltagelse i projektets kurser” i høj grad har været fremmende for deres rolle
som kompetencemedarbejder. Disse faktorer er således dem, som flest kompetencepersoner har vurderet i
høj grad har virket fremmende for deres rolle som kompetencemedarbejder. Det er ligeledes de to faktorer
som flest ledere har vurderet i høj grad har virket fremmende for kompetencepersonernes rolle.
Også ”Kursernes relevans for praksis”, ”Projektet var et fælles kommunalt projekt”, ”Sparring med
kompetencepersoner
fra
andre
skoler”
og
”God
information/kommunikation
med
styregruppen/arbejdsgruppen” er faktorer, som mange kompetencepersoner udtrykker i høj grad har været
fremmende for deres rolle som kompetenceperson, ligesom mange ledere skønner, at det i høj grad har
været fremmende for kompetencepersonernes rolle, at ”Projektet var et fælles kommunalt projekt”:
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Kompetencepersonernes vurderinger:
I hvilken grad har nedenstående faktorer været fremmende for din rolle som kompetencemedarbejder?

Ledelsens prioritering af seksualundervisningen
Løbende dialog med og opbakning fra ledelsen
Kompetenceudvikling via deltagelse i projektets kurser
Klar opgavebeskrivelse
Den kommunale læseplan for seksualundervisning
Kollegaers positive prioritering af seksualundervisningen
En fælles forståelse mellem kompetencepersonerne for arbejdet med
seksualundervisning i skolen
En fælles forståelse blandt kollegaer for arbejdet med seksualundervisning i
skolen
Projektet var et fælles kommunalt projekt
Sparring med kompetencepersoner fra andre skoler
God information/kommunikation med styregruppen/arbejdsgruppen
Indflydelse på projektets indhold
Indflydelse på projektets udformning
Kursernes relevans for praksis
Det tværfaglige samarbejde
Sundhedsplejerskens eventuelle faste tilknytning til skolen

I høj grad
23 %
16 %
66 %
21 %
69 %
24 %

I nogen grad
48 %
48 %
28 %
59 %
24 %
55 %

37 %

37 %
42 %

23 %
52 %
52 %
45 %
33 %
23 %
55 %
27 %
34 %

32 %
31 %
31 %
50 %
47 %
42 %
50 %
38 %

Ledernes vurderinger:
I hvilken grad skønner du, at nedenstående faktorer har været fremmende for kompetencepersonens(ernes) rolle?

Ledelsens prioritering af seksualundervisningen
Løbende dialog med og opbakning fra ledelsen
Kompetenceudvikling gennem deltagelse i projektets kurser
Klar opgavebeskrivelse
Den kommunale læseplan for seksualundervisning
Skolens medarbejderes positive prioritering af seksualundervisningen
En fælles forståelse blandt skolens personale for arbejdet med
seksualundervisning
Projektet var et fælles kommunalt projekt
Sparring med kompetencepersoner fra andre skoler
God information/kommunikation med styregruppen/arbejdsgruppen
Indflydelse på projektets indhold
Indflydelse på projektets udformning
Kursernes relevans for praksis
Det tværfaglige samarbejde
Sundhedsplejerskens eventuelle faste tilknytning til skolen

I høj grad
28 %
28 %
61 %
33 %
72 %
33 %

I nogen grad
44 %
61 %
33 %
44 %
28 %
61 %

22 %
61 %
33 %
33 %
22 %
22 %
44 %
22 %
44 %

72 %
22 %
44 %
44 %
50 %
39 %
44 %
50 %
50 %
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I fokusgruppeinterviewet for kompetencepersoner uddybes vigtigheden af, at ledelsens prioriterer
kompetencepersonens arbejde og mulighed for at påvirke kollegaer. En lærer forklarer, at ledelsen bør
fungere som en ”[…] si, der beslutter, i hvilken retningen skolen skal gå, da skolen ikke kan det hele”.
Ledelsen spiller således en vigtig rolle i relation til selektion og til at synliggøre prioriteringer.
I relation til hæmmende faktorer udtrykker 16 procent af kompetencepersonerne, at ”Stor arbejdsbyrde” i
høj grad har virkende hæmmende for deres rolle som kompetencemedarbejder, ligesom 10 procent
udtrykker, at ”Manglende mulighed for vikardækning” i høj grad har været hæmmende for deres rolle som
kompetencemedarbejder. Disse faktorer er således dem, som flest kompetencepersoner har vurderet i høj
grad har virket hæmmende for deres rolle som kompetencemedarbejder. Også blandt lederne er det de
faktorer, som flest ledere har vurderet i høj grad har virket hæmmende for kompetencepersonernes rolle.
Ligeså mange ledere har dog svaret, at også ”Skolens medarbejderes manglende prioritering af
seksualundervisningen” og ”En forskellig forståelse blandt skolens medarbejde for arbejdet med
seksualundervisning” i høj grad har virket hæmmende for kompetencepersonernes rolle:
Kompetencepersonernes vurderinger:
I hvilken grad har nedenstående faktorer været hæmmende for din rolle som kompetencemedarbejder?

Manglende prioritering fra ledelsen
Manglende dialog med og opbakning fra ledelsen
Manglende egenkompetencer trods deltagelse i projektets kurser
Manglende deltagelse i projektets kurser
Uklar opgavebeskrivelse
Kollegaers manglende prioritering af seksualundervisningen
En forskellig forståelse mellem kompetencepersonerne for arbejdet med
seksualundervisning i skolen
En forskellig forståelse blandt kollegaer for arbejdet med seksualundervisning i
skolen
Manglende sparring med kompetencepersoner fra andre skoler
Manglende information/kommunikation fra styregruppen/arbejdsgruppen
Stor arbejdsbyrde
Manglende mulighed for vikardækning
Manglende indflydelse på projektets indhold
Manglende indflydelse på projektets udformning
Kursernes manglende relevans for praksis
Det tværfaglige samarbejde
Politisk varsling om ændring af skolestruktur
Aflysning af møder/aftaler/kurser
Sundhedsplejerskens eventuelle løse tilknytning til skolen

I høj grad
6%
6%
3%
7%
3%
7%

I nogen grad
13 %
13 %
3%
7%
7%
17 %

3%

6%

3%
6%
3%
16 %
10 %
3%
3%
3%
3%
6%
3%
3%

13 %
10 %
0%
13 %
3%
3%
3%
0%
3%
19 %
0%
6%
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Ledernes vurderinger:
I hvilken grad skønner du, at nedenstående faktorer har været hæmmende for kompetencepersonens(ernes) rolle?

Manglende prioritering fra ledelsen
Manglende dialog med og opbakning fra ledelsen
Manglende kompetencer hos kompetencepersonen(erne) trods deltagelse i
projektets kurser
Manglende deltagelse i projektets kurser
Uklar opgavebeskrivelse
Skolens medarbejderes manglende prioritering af seksualundervisningen
En forskellig forståelse blandt skolens medarbejde for arbejdet med
seksualundervisning
Manglende sparring med kompetencepersoner fra andre skoler
Manglende information/kommunikation fra styregruppen/arbejdsgruppen
Stor arbejdsbyrde
Manglende mulighed for vikardækning
Manglende indflydelse på projektets indhold
Manglende indflydelse på projektets udformning
Kursernes manglende relevans for praksis
Det tværfaglige samarbejde
Politisk varsling om ændring af skolestruktur
Aflysning af møder/aftaler/kurser
Sundhedsplejerskens eventuelle løse tilknytning til skolen

I høj grad
0%
0%

I nogen grad
38 %
31 %

6%
6%
6%
13 %

31 %
6%
13 %
25 %

13 %
6%
6%
13 %
13 %
0%
0%
0%
0%
7%
0%
6%

31 %
6%
13 %
19 %
13 %
25 %
25 %
13 %
13 %
27 %
13 %
13 %

19 procent af kompetencepersonerne har endvidere svaret, at politisk varsling om ændring af skolestruktur i
nogen grad har været hæmmende for deres rolle som kompetenceperson, ligesom 17 procent har svaret, at
”Kollegaers manglende prioritering af seksualundervisningen” i nogen grad har været hæmmende for deres
rolle som kompetenceperson. ”Manglende prioritering fra ledelsen”, ”Manglende dialog med og opbakning
fra ledelsen” samt ”En forskellig forståelse blandt kollegaer for arbejdet med seksualundervisning i skolen”
er alle faktorer, som 13 procent af kompetencepersonerne oplever i nogen grad har været hæmmende for
deres rolle som kompetenceperson.
Det bør også bemærkes, at 25-30 procent af lederne og 10-32 procent af kompetencepersonerne har svaret,
at de ikke ved, om den enkelte faktor har virket hæmmende for rollen som kompetenceperson.
Der er relativ stor forskel på, hvor stor en andel af henholdsvis kompetencelærerne og
kompetencesundhedsplejerskerne, der i spørgeskemaet har angivet, at ”Kollegaers manglende prioritering
af seksualundervisningen” i høj eller nogen grad har været en hæmmende faktor for deres rolle som
kompetenceperson. Mens dette gør sig gældende for 30 procent af lærerne, gør det sig kun gældende for 10
procent af sundhedsplejerskerne:
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I hvilken grad har nedenstående faktorer været hæmmende for din rolle som kompetencemedarbejder?

Kollegaers

manglende prioritering af seksualundervisningen krydset med: Hvad er din stillingsbetegnelse/funktion?

Lærer

Sundhedsplejerske

I alt

I høj grad hæmmende

5,0 %

10,0 %

6,7 %

I nogen grad hæmmende

25,0 %

0,0 %

16,7 %

I fokusinterviewet for kompetencepersoner uddybes dette forhold af en lærer, der mener, det skyldes et
generelt pres på lærerne i folkeskolen. Lærerens oplevelse er, at ”[…] tiltagene kommer væltende, og så er
der rigtig mange, der ikke synes, seksualundervisning er det vigtigste i verden”. Om dette siger en anden
lærer, at det er ”[…] en udfordring at få kollegaer til at forstå, at arbejdet med seksuel sundhed er en del af
alle fag. Det er måske lidt søgt med sløjd, men alle fag skal bidrage med timer.”

7. Det tværfaglige samarbejde
I dette kapitel redegøres for det tværfaglige samarbejdes karakter samt for hvilke faktorer, der har været
henholdsvis fremmende og hæmmende for samarbejdet.
Det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen, at de tre primære samarbejdsformer mellem
kompetencesundhedsplejerske
og
kompetencelærer
har
været
koncentreret
omkring
undervisningsplanlægning (75 procent), videndeling de to faggrupper imellem (75 procent) og generel
kommunikation på kompetenceudviklingskurserne og på skolen (69 procent). Derudover har 56 procent
samarbejdet omkring udførelsen af seksualundervisningen og 16 procent omkring evalueringen af
seksualundervisningen:
Hvordan har det tværfaglige samarbejde, med udgangspunkt i nedenstående udsagn, udfoldet sig på skolen i
projektperioden? (sæt gerne flere krydser)
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Ledernes svar er generelt i overensstemmelse med kompetencepersonernes svar vedr. udfoldelsen af det
tværfaglige samarbejde. Dog mener en noget større andel af lederne end af kompetencepersonerne, at der
har været samarbejde omkring evalueringen af seksualundervisningen, mens en noget større andel af
kompetencepersonerne end af lederne svarer, at der har været videndeling mellem lærere og
sundhedsplejersker, og at der har været kommunikation mellem lærere og sundhedsplejersker på f.eks.
kompetencekurserne eller på skolen:
Hvordan skønner du, at det tværfaglige samarbejde, med udgangspunkt i nedenstående udsagn, udfoldet sig på skolen i
projektperioden? (sæt gerne flere krydser)

På linje med spørgeskemaundersøgelsen fremkommer ved interviewene for både kompetencepersoner og
ledere tre overordnede modeller for, hvordan det tværfaglige samarbejde har fundet sted:
1. Tværfagligt samarbejde om undervisningen; dvs. planlægning, gennemførsel og i få tilfælde
evaluering af undervisningen.
2. Tværfagligt samarbejde om udveksling af undervisningsmateriale og inspirationskilder.
3. Tværfagligt samarbejde forstået som organisatorisk samarbejde, hvor lærere og sundhedsplejersker
kender hinandens kompetencer og muligheder samt indholdsområder i undervisningen. Denne form
for samarbejde kan også dreje sig om dialog mellem lærer og sundhedsplejerske om elever med
eventuelle problemer eller særlige udfordringer.
En leder fortæller desuden, at også børnehaven er blevet involveret i projektet, fordi børnehaven fandt det
interessant. I den forbindelse mener lederen, at kompetencesundhedsplejersken, har spillet en væsentlig
rolle, idet hun har været til stede i mange frikvarterer, og lærerne derfor har kunnet kommunikere med
hende, når det var nødvendigt. Det er under disse samtaler, at også pædagogerne er blevet interesseret i
projektet.

28

Der fremgår af fokusgruppeinterviewet med kompetencepersoner, at der har været stor forskel på,
hvorledes og hvor meget kompetencesundhedsplejerskerne er blevet anvendt på skolerne i projektperioden.
Det er dog ikke entydigt hvilke faktorer, der har ligget til grund for kompetencesundhedsplejerskernes
anvendelse og hermed for graden og karakteren af det tværfaglige samarbejde.
Der ses eksempler på, at meget engagerede kompetencelærere ikke har anvendt den til skolen tilknyttede
kompetencesundhedsplejerske, ligesom der ses eksempler på, at meget engagerede kompetencelærere i høj
grad har anvendt den til skolen tilknyttede sundhedsplejerske.
Der ses eksempler på, at kompetencesundhedsplejersken føler sig mest anvendt på skoler, hvor
implementeringsprocessen
forløber
gnidningsfrit,
og
der
ses
eksempler
på,
at
kompetencesundhedsplejersken føler sig mest anvendt på skoler, hvor implementeringsprocessen forløber
mere problematisk.
En kompetencelærer giver ved fokusgruppeinterviewet udtryk for, hun ikke har gjort meget brug af det
tværfaglige samarbejde, ”[…] men at det ikke betyder, at vi ikke har leveret god undervisning”. For denne
lærer er det tværfaglige samarbejde således ikke et kvalitetsstempel i sig selv.
Der eksisterer en udpræget enighed hos både kompetencepersoner og hos skolelederne i relation til
væsentligheden af det tværfaglige projektelement. På trods heraf har kun 15 procent af skolelederne
prioriteret det tværfaglige element i høj grad. 70 procent af lederne har prioriteret det i nogen grad, og 15
procent har prioriteret det i ringe grad:
I hvor høj grad er projektets delementer blevet prioriteret af skolens ledelse? - Det tværfaglige samarbejde
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På linje hermed fremgår det, at 37 procent af lederne i ringe grad har prioriteret at skabe rammer for det
tværfaglige samarbejde omkring seksualundervisningen:
Hvad har du som skoleleder gjort i projektperioden i forhold til at bidrage til kvalitetsudviklingen af skolens
seksualundervisning? - Prioriteret at skabe rammer for det tværfaglige samarbejde omkring seksualundervisningen

Ved fokusgruppeinterviewet for skoleledere gives en række forklaringer på den umiddelbare
uoverensstemmelse mellem den vurderede væsentlighed af det tværfaglige samarbejde og prioriteringen af
samme:
• Der har eksisteret en vis usikkerhed om projektets bæredygtighed.
• Der har været tale om prioritering, hvor andre forhold er blevet vurderet som vigtigere.
• Det tværfaglige arbejde har i forvejen fungeret godt, hvorfor det ikke har været nødvendigt at have
et ekstraordinært fokus på rammerne for arbejdet.

7.1. Fremmende og hæmmende faktorer
Det tværfaglige samarbejde og dermed støtteforholdet har ikke været ens for alle skoler. Således ses, at 70
procent af skolerne har en fast tilknyttet kompetencesundhedsplejerske, og 30 procent af skolerne har en
løst tilknyttet kompetencesundhedsplejerske:
Hvordan er kompetence-sundhedsplejersken tilknyttet skolen?
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Det er ikke muligt entydig at udlede, om de skoler, hvor den tilknyttede kompetencesundhedsplejerske
samtidig er skolens fast tilknyttede sundhedsplejerske, har haft bedre mulighed for implementering af
projektets delelementer. Det er således et åbent empirisk spørgsmål, hvorvidt det uensartede støtteforhold
har haft en betydning for kvalitetsudvikling af seksualundervisningen.
Der synes dog at være en række forhold, der kan tale for, at kompetencesundhedsplejersken bør være den
fast tilknyttede sundhedsplejerske:
• Det personlige møde på kurset mellem lærer og sundhedsplejerske nævnes af mange i
spørgeskemaet som fremmende for det tværfaglige samarbejde.
• I spørgeskemaet kan det konstateres, at 100 procent af sundhedsplejerskerne vurderer, at en
fremmende faktor for det tværfaglige samarbejde har været vidensdeling mellem sundhedsplejerske
og lærere, hvor det samme kun gør sig gældende for 60 procent af lærerne. Dette forhold kan
skyldes, at videndelingen i højere grad har fundet sted på de skoler, hvor
kompetencesundhedsplejerskerne er fast tilknyttet.
• Såfremt
kompetencesundhedsplejersken
også
varetog
de
lovbestemte
elevundersøgelser/sundhedssamtaler ”[…]vil der skabes bedre sammenhæng, bedre kontakt og
tættere samarbejde, fordi det vil være nemmere at tage kontakt til sundhedsplejersker, når behovet
opstår”.
En kompetencelærer, der agerer på en skole, hvor kompetencesundhedsplejersken ikke er fast tilknyttet,
giver ved fokusgruppeinterviewet udtryk for, at hun gerne havde set, at skolens
kompetencesundhedsplejerske var fast tilknyttet.
En kompetencesundhedsplejerske medgiver, at det er en hæmmende faktor, at ikke alle sundhedsplejersker
er kompetencepersoner, men mener omvendt også, at man ved den model havde fået nogle
kompetencepersoner, der ikke interesserer sig for området. Med den valgte struktur sikrede man, at
kompetencesundhedsplejerskerne var motiverede og i forvejen arbejdede med området. Udgangspunktet
for udvælgelse af kompetencesundhedsplejersker har således været engagement og interesse, hvilket svarer
til udgangspunktet for udvælgelsen af kompetencelærerne.
Både lederne og kompetencepersonerne er i spørgeskemaet blevet bedt om at vurdere, i hvor høj grad
forskellige faktorer har virket henholdsvis fremmende og hæmmende for det tværfaglige samarbejde. Med
henblik på at øge overskueligheden er der i evalueringsrapporten kun medtaget en tabel over de faktorer,
som lederne og kompetencepersonerne i høj eller nogen grad vurderer, har haft en enten fremmende eller
hæmmende betydning, mens svarkategorierne ”i ringe grad” og” ved ikke” er udeladt i tabellen.
Det fremgår af tabellen, om der er tale om kompetencepersonernes vurderinger eller ledernes vurderinger.
De faktorer, som flest kompetencepersoner vurderer i høj grad har været fremmende for det tværfaglige
samarbejde, er ”Det personlige møde mellem sundhedsplejerske og lærer på kurserne” (69 procent) og ”God
kommunikation mellem lærere og sundhedsplejersker” (66 procent). Også mange kompetencepersoner
udtrykker, at ”Den kommunale læseplan for seksualundervisning” (59 procent), ”Kompetencemedarbejderes
fælles forståelse for arbejdet med seksualundervisning i skolen” (53 procent) og ”Sundhedsplejerskens
eventuelle faste tilknytning til skolen” (41 procent) i høj grad har virket fremmende for det tværfaglige
samarbejde. Blandt lederne er det de samme faktorer, som af flest vurderes til i høj grad at have været
fremmende for det tværfaglige samarbejde:
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Kompetencepersonernes vurderinger:
I hvilken grad har nedenstående faktorer været fremmende for det tværfaglige samarbejde?

Ledelsens prioritering af seksualundervisningen
Ledelsens holdning til tværfaglighedens væsentlighed
Kollegaers holdning til tværfaglighedens væsentlighed
Det personlige møde mellem sundhedsplejerske og lærer på kurserne
God kommunikation mellem lærere og sundhedsplejersker
Kompetencemedarbejderes fælles forståelse for arbejdet med
seksualundervisning i skolen
Den kommunale læseplan for seksualundervisning
Sundhedsplejerskens eventuelle faste tilknytning til skolen

I høj grad
19 %
22 %
26 %
69 %
66 %

I nogen grad
41 %
41 %
23 %
19 %
22 %

53 %
59 %
41 %

25 %
28 %
22 %

Ledernes vurderinger:
I hvilken grad skønner du, at nedenstående faktorer har været fremmende for det tværfaglige samarbejde?

Ledelsens prioritering af seksualundervisningen
Ledelsens holdning til tværfaglighedens væsentlighed
Skolens medarbejderes holdning til tværfaglighedens væsentlighed
Det personlige møde mellem sundhedsplejerske og lærer på kurserne
God kommunikation mellem lærere og sundhedsplejersker
En fælles forståelse for arbejdet med seksualundervisning i skolen
Den kommunale læseplan for seksualundervisning
Sundhedsplejerskens eventuelle faste tilknytning til skolen

I høj grad
22 %
28 %
22 %
61 %
78 %
56 %
72 %
61 %

I nogen grad
67 %
56 %
67 %
22 %
17 %
39 %
22 %
33 %

I interviewet med kompetencepersonerne fremhæves kontakten mellem lærere og sundhedsplejersker på
kurset og på den enkelte skole også som en fremmende faktor. Derudover nævnes Fælles Intra af nogle
kompetencepersoner som et fremmende element. Kompetencepersonerne er dog også enige om, at
videndelingen på Fælles Intra er et perspektiv, der kan styrkes yderligere. Skal det tværfaglige element
udnyttes på Fælles Intra, er det ifølge kompetencepersonerne vigtigt, at såvel lærere som
sundhedsplejersker bidrager med materiale på siden.
Der peges ved fokusgruppeinterviewet for kompetencepersoner på to væsentlige forhold i relation til at
fremme det tværfaglige samarbejde:
1. Fleksibilitet hos særligt sundhedsplejersken; sundhedsplejerskerne skal være gode til at være til
stede/til rådighed, når lærerne ikke har undervisning. ”Det er den daglige kontakt, en halv time her
og der, der betyder meget, frem for at være tvunget til at planlægge 14 dage i fremtiden. Det er, når
problemerne er der, de skal tages”.
2. Ledelsen skal tildele timer til kompetencepersonernes tværfaglige samarbejde.
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De faktorer, som flest kompetencepersoner vurderer i høj grad har været hæmmende for det tværfaglige
samarbejde, er ”Manglende mulighed for fælles planlægning, gennemførsel og/eller evaluering af
seksualundervisningen mellem lærere og sundhedsplejersker pga. f.eks. arbejdstidsmæssige årsager” (20
procent) og ”Stor arbejdsbyrde” (13 procent). Også flest ledere (13 procent) vurderer, at ”Manglende
mulighed for fælles planlægning, gennemførsel og/eller evaluering af seksualundervisningen mellem lærere
og sundhedsplejersker pga. f.eks. arbejdstidsmæssige årsager” i høj grad har været hæmmende for det
tværfaglige samarbejde. Derudover mener flest ledere, at ”Sundhedsplejerskens eventuelle løse tilknytning
til skolen” i høj grad har været hæmmende for det tværfaglige samarbejde (13 procent):
Kompetencepersonernes vurderinger:
I hvilken grad har nedenstående faktorer i høj eller nogen grad været hæmmende for det tværfaglige samarbejde?

I høj grad
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
7%
13 %
7%
7%

Ledelsens manglende prioritering af seksualundervisningen
Ledelsens holdning til tværfagligheden som mindre væsentlig
Kollegaers holdning til tværfagligheden som mindre væsentlig
Manglende deltagelse i projektets kurser
Manglende kommunikation mellem lærere og sundhedsplejersker
En forskellig forståelse for arbejdet med seksualundervisning i skolen
Stor arbejdsbyrde
Aflysning af møder/aftaler
Sundhedsplejerskens eventuelle løse tilknytning til skolen
Manglende mulighed for fælles planlægning, gennemførsel og/eller evaluering af
seksualundervisningen mellem lærere og sundhedsplejersker pga. f.eks.
arbejdstidsmæssige årsager?
20 %

I nogen grad
0%
3%
10 %
0%
0%
7%
20 %
7%
3%

13 %

Ledernes vurderinger:
I hvilken grad skønner du, at nedenstående faktorer har været hæmmende for det tværfaglige samarbejde?

I høj grad
6
6
0
6
0
0
0
6
13

Ledelsens manglende prioritering af seksualundervisningen
Ledelsens holdning til tværfagligheden som mindre væsentlig
Skolens medarbejderes holdning til tværfagligheden som mindre væsentlig
Manglende deltagelse i projektets kurser
Manglende kommunikation mellem lærere og sundhedsplejersker
En forskellig forståelse for arbejdet med seksualundervisning i skolen
Stor arbejdsbyrde
Aflysning af møder/aftaler
Sundhedsplejerskens eventuelle løse tilknytning til skolen
Manglende mulighed for fælles planlægning, gennemførsel og/eller evaluering af
seksualundervisningen mellem lærere og sundhedsplejersker pga. f.eks.
arbejdstidsmæssige årsager?
13

I nogen grad
29
24
38
6
19
31
38
19
13
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Det bør også bemærkes, at der ved samtlige faktorer på ovenstående liste er 24-44 procent af lederne og 1330 procent af kompetencepersonerne, som har svaret, at de ikke ved om den enkelte faktor har virket
hæmmende for rollen som kompetenceperson.

8. Den kommunale læseplan
I dette kapitel redegøres for den kommunale læseplans integration i praksis samt for hvilke faktorer, der har
været henholdsvis fremmende og hæmmende for herfor.
Kompetencelærerne er blevet bedt om at vurdere i hvor høj grad den kommunale læseplan for
seksualundervisningen for øjeblikket er integreret i undervisningen i henholdsvis indskolingen, mellemtrinet
og udskolingen. Det er i analysen væsentligt at tage højde for, at læseplanen blev færdig lige op til
sommerferien 2012 og dermed kun har været i spil i 2 måneder på det tidspunkt, hvor evalueringsdata blev
indsamlet.
Flest kompetencelærere vurderer, at den kommunale læseplan for seksualundervisningen i høj grad er
integreret i undervisningen i udskolingen, idet 48 procent har svaret dette. For indskolingen og mellemtrinet
gælder, at 14 procent af kompetencelærerne vurderer, at den kommunale læseplan for i høj grad er
integreret i undervisningen.
Det er ikke muligt for respondenterne ved fokusgruppeinterviewet for kompetencepersoner at forklare,
hvorfor læseplanen i højere grad er blevet implementeret i udskolingen end på de øvrige klassetrin.
For indskoling og mellemtrin har henholdsvis 46 procent og 68 procent af kompetencelærerne svaret, at
læseplanen i nogen grad er integreret i undervisningen, mens det tilsvarende tal for udskolingen er 36
procent.
Henholdsvis 60 procent, 82 procent og 82 procent af kompetencelærerne vurderer således, at læseplanen
efter et halvt år i høj eller nogen grad er integreret i indskolingen, på mellemtrinet og i udskolingen.:
I hvor høj grad vurderer du, at den kommunale læseplan for seksualundervisningen i øjeblikket er integreret i
undervisningen – I indskolingen
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I hvor høj grad vurderer du, at den kommunale læseplan for seksualundervisningen i øjeblikket er integreret i
undervisningen på skolen - På mellemtrinet

I hvor høj grad vurderer du, at den kommunale læseplan for seksualundervisningen i øjeblikket er integreret i
undervisningen på skolen - I udskolingen

Kompetencepersonerne oplever, at de har haft en central rolle i processen omkring tilblivelsen af den
kommunale læseplan gennem behandling af spørgsmål samt diskussion på kursusforløbet. Dette er en
proces, som kompetencepersonerne er stolte af at have deltaget i. Kompetencepersonerne mener desuden,
at deres involvering i tilblivelsesprocessen har givet dem et stort medejerskab for læseplanen og givet
læseplanen en legitimitet over for kollegaer. Det er kompetencepersonernes vurdering, at det ville have
været langt sværere at opnå kollegaernes accept af læseplanen, hvis ”[…] det havde været en
udefrakommende, der pålagde os læseplanen”. En kompetenceperson uddyber, at ”det, at vi selv har været
med til at udarbejde lærerplanen, har givet den en blåstempling allerede inden, den er taget i brug – og det
har fået de andre lærere til at acceptere den”.
Flere kompetencepersoner finder, at mange af deres kollegaer har haft nemt ved at integrere læseplanen i
deres undervisning, fordi kollegaerne har oplevet, at ”[…] meget af det er noget, de gør i forvejen”.
Kompetencepersonerne giver ved fokusgruppeinterviewet udtryk for, at det er deres opgave at informere de
øvrige lærere om forpligtelsen i forhold til at inddrage den lokale læseplan i deres årsplaner. De mener dog
også, at ”[…] det er nødvendigt at huske på at give dem den tid, der skal til”. Kompetencepersonerne mener
således ikke, at det kan forventes, at arbejdet med seksuel sundhed ”[…] allerede nu udføres til perfektion”.
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På sigt skal læseplanen dog ifølge kompetencepersonerne gerne blive ”[…] en integreret del af
undervisningen”.
Læseplanen er i praksis blevet anvendt forskelligt af kompetencepersonerne på de forskellige skoler. Nogle
kompetencepersoner fortæller, at de har lagt læseplanen ud på det fælles intranet, hvor læseplanen er
blevet brugt under udarbejdelsen af årsplaner, mens andre har printet læseplanen ud til alle. En
kompetenceperson fortæller i den forbindelse, at hun føler sig overbevist, om at kollegaerne har læst
læseplanen og forholdt sig til den.
Flere kompetencepersoner har på den ene eller den anden måde ikke blot gjort læseplanen tilgængelig for
deres kolleger, men har også i fællesskab med dem bearbejdet og reflekteret over læseplanens indhold og
anvendelse. På en skole har lærerne deltaget i en form for ”speeddating”, hvor alle lærere kom med ideer til,
hvordan læseplanen kan bringes i spil forskellige fag. Den pågældende kompetenceperson uddyber, at
denne aktivitet har været vigtig for implementering af læseplanen, idet aktiviteten ”[…] går ind og udfordrer
faglærerne, så der ikke er nogen, der kan tænke, at det ikke vedkommer dem”. I stedet får deltagerne
gennem aktiviteten mulighed for at definere sig selv og deres opgave i forhold til seksualundervisningen, og
”[…] at se sig selv i det”.
Der udtrykkes generelt stor tilfredshed med læseplanens indhold. Respondenterne ved
fokusgruppeinterviewet for kompetencepersoner oplever, at læseplanen er et nyttigt hjælpemiddel i forhold
til at implementere seksualundervisning i skolen.
Lederne er i spørgeskemaet blevet spurgt, i hvor høj grad de har prioritet udviklingen af den kommunale
læseplan som et af projektets delelementer. 45 % af lederne har svaret, at de i høj grad har prioriteret dette
delelement, mens 35 procent har svaret, at de i nogen grad har prioriteret dette. 15 procent har svaret, at de
kun i ringe grad har prioriteret udviklingen af den kommunale læseplan:
I hvor høj grad er projektets delementer blevet prioriteret af skolens ledelse? - Udvikling af den kommunale læseplan

En leder fortæller ved fokusgruppeinterviewet, at der på skolen stilles krav om, at læseplanen indgår som en
del af den enkelte lærers årsplan, mens en anden leder fortæller, at skolens lærere fra skoleåret 13/14 bliver
forpligtet herpå.
Andre ledere fortæller, at skolens lærere ikke er forpligtet på at integrere læseplanen i årsplanlægningen og
heller ikke ved, om og hvornår de vil blive det.
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På flere skoler har læseplanen været til høring i skolebestyrelsen, hvor ”[..] der var rigtig god opbakning”.

8.1. Hæmmende og fremmende faktorer
Respondenterne nævner i interviewet tre overordnede forhold, der har været fremmede for læseplanens
anvendelse i praksis:
1. At læseplanen læses sammen med kollegaer, og at det at stifte bekendtskab med læseplanen er
defineret som en institutionel opgave. En kompetenceperson oplever, det kan være en stor opgave,
at ”[…] holde kollegaerne oppe på, at læseplanen skal implementeres”, hvis ikke læseplanen er
blevet læst og behandlet i fællesskab.
2. At læseplanens opbygning i kolonner efter klasse gør læseplanen overskuelig og ”[…] nem at
orientere sig i” i forhold til ”[…] hvad der skal arbejdes med, hvilke materialer der skal anvendes
osv.”.
3. At læseplanen ”[…] ikke er en stor mobberdreng, hvor der skal søges oplysninger hist og her”.

9. Implementeringsprocessen
I dette kapitel behandles implementeringsforhold af særlig betydning for deltagerne.
Deltagerne er enige om, at ”[…] det har været godt, at det har været et fælles projekt for alle skoler, og som
alle skoler har været en del af”. Dette forhold samt det faktum, at projektet ”[…] er en skal-opgave” har
medvirket til at understøtte en institutionel implementering. Dog peger en leder også på, at ”[…] der ud over
læseplanen stadig er et stykke vej til en lokal forankring af projektet”.
På de skoler, som har fået uddannet to kompetencepersoner, opleves, at ”[…] det har betydet rigtig meget,
at vi har været to kompetencepersoner på skolen til at holde gryden i kog hver eneste dag”, ligesom ” […] det
giver en stor dynamik”, og det ” […] er nemmere at påvirke de øvrige lærere, når man er flere om det”
Kompetencepersonerne udtrykker endvidere, at ” […] det er nemmere at forpligte hinanden på opgaven, hvis
man er to”.
Kursusvirksomheden nævnes ved fokusgruppeinterviewene som et væsentligt implementeringselement, idet
uddannelsen ifølge en skoleleder […] har skabt nogle kompetente undervisere”. Endvidere fremhæver flere
kompetencepersoner, at kursets meget praksisorienterede kursets værktøjer og metoder er
implementeringsfremmende elementer.
Dog efterspørges af både ressourcepersoner (især ressourcelærere) og skoleledelse konkrete
implementeringsopgaver i de perioder, hvor kursusdeltagerne forventes at omsætte den på kurset
erhvervede viden til konkret praksis: ”Jeg kunne godt have tænkt mig at gå hjem med et eller andet
fokuspunkt, jeg skulle prøve af, så der i kursusforløbet var mere fokus på implementering. Dette ville have
øget chancen for succesfuld implementering”.
Det har ifølge respondenterne været op til skolerne selv at igangsætte implementeringsprocesser, hvilket
ifølge en skoleleder kan være ”[…] en af grundene til, at det er meget forskelligt på hvilken måde, det har
fungeret på skolerne”, hvor tilbagemeldingerne til projektlederen har været, at nogle skoler er kommet langt
i processen, mens det modsatte gør sig gældende på andre skoler.
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En anden væsentlig implementeringsfremmende faktor er prioritering fra ledelsens side – et forhold, der
også er nævnt i andre sammenhænge i denne evalueringsrapport. I denne forbindelse peger skoleledelsen
på, at de rammer, som stilles til rådighed for kompetencepersonerne, påvirker implementeringsgraden. Af
rammer nævnes især afsættelse af timer til kompetencepersonens arbejde samt ledelsens prioritering,
legitimering og italesættelse af arbejdet med seksuel sundhed som et vigtigt indsatsområde. Eksempler
herpå er forældreinvolvering, tilrettelæggelse af pædagogiske dage, hvor arbejdet med seksuel sundhed er i
fokus, oplægsholdere udefra til at nuancere arbejdet med seksuel sundhed, tilrettelæggelse af en temauge,
hvor udelukkende de timeløse fag var i centrum samt skabelse af rum for debat ved fx pædagogiske
rådsmøder.
Flere skoleledere giver ved fokusgruppeinterviewet udtryk for, at kulturen ikke på alle skoler har været klar
til en implementering af projektet. En leder fortæller om ”[…] slåskampe om værdinormer og værdisæt, der
krævede, at tingene blev diskuteret på plads, før det egentlige arbejde med seksualundervisningen og
støttestrukturerne kunne begynde”. En anden leder fortæller, at der på skolen, […] er en stemning, der siger,
hvad kommer det mig ved?”. Han mener endnu ikke, at ”[…] lærerne er et sted i deres prioriteringsliste, hvor
de ønsker at gå ind i arbejdet med seksualundervisningen. De har andre ting, de tumler med. Vi er langt fra
at være der, hvor opgaven er implementeret i dagligdagen”.
Et forhold, som fremhæves som særdeles fremmede for projektimplementeringen er en temadag om
eksisterende materialer på seksualundervisningsområdet samt kommunens indkøb af fælles materialer til
udlån, hvor ”[…] der er en skatkiste at tage af”.
Et andet forhold, der kan virke implementeringsfremmende er, ”[…] at få skabt et billede af, at det ikke kun
handler om seksualundervisning men også om trivsel, glæde, kammeratskab og familieliv”.
Endelig fremhæves, at fortsat opkvalificering af kompetencepersonerne er en forudsætning, hvis ”[…]
projektet skal fastholdes og ikke glide ud”.

10. Kompetencepersonen som kvalitetsindikator
I dette kapital redegøres for måden, hvorpå kompetencepersonernes virke har understøttet en
kvalitetsudvikling, -sikring og -styring af seksualundervisning i skolen.
Respondenterne har i spørgeskemaet vurderet, i hvor høj grad de som kompetencepersoner har påvirket en
række forhold med betydning for seksualundervisningen i positiv retning. For overskuelighedens skyld er i
evalueringen kun medtaget en tabel over de forhold, som kompetencepersonerne i høj eller i nogen grad,
vurderer at have påvirket i positiv retning, mens svarkategorierne i nogen grad, i ringe grad og ved ikke er
udeladt i tabellen.
Det fremgår af tabellen, om der er tale om kompetencepersonernes vurderinger eller ledernes vurderinger.
Det forhold, som flest kompetencepersoner oplever i høj grad at have påvirket i positiv retning, er:
”Kollegaers kendskab til den kommunale læseplan for seksualundervisning”, hvilket 63 procent angiver.
Ligeledes vurderer mange kompetencepersoner, at de i høj grad har påvirket ”Antallet af deltagende klasser
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i Uge Sex-kampagnen” (47 procent), ”Indholdet af seksualundervisningen på skolen” (41 procent) og
”Graden af gennemførsel af seksualundervisningen på skolen” (38 procent) i en positiv retning. Færrest
kompetencepersoner har svaret, at de i høj grad har påvirket ”Graden af evaluering af
seksualundervisningen på skolen” (9 procent) og ” Kollegaers kendskab til Faghæfte 21” (19 procent) i en
positiv retning.
Det er bemærkelsesværdigt at konstatere, at det for 10 ud af de 12 nævnte forhold gælder, at mindst 79
procent af kompetencepersonerne vurderer i høj eller nogen grad at have påvirket disse forhold i en positiv
retning:
Kompetencepersonernes vurderinger:
I hvor høj grad mener du, at du som kompetencemedarbejder har påvirket nedenstående forhold i positiv retning?

Ledelsens syn på vigtigheden af seksualundervisning
kollegaernes syn på vigtigheden af seksualundervisning
Graden af planlægning af seksualundervisningen på skolen
Indholdet af seksualundervisningen på skolen
Graden af gennemførsel af seksualundervisningen på skolen
Graden af evaluering af seksualundervisningen på skolen
Antallet af deltagende klasser i Uge Sex-kampagnen
Kollegaers kendskab til Faghæfte 21
Kollegaers kendskab til den kommunale læseplan for seksualundervisning
En fælles forståelse for arbejdet med seksualundervisning på skolen
Graden af tværfagligt samarbejde på skolen i forbindelse med seksualundervisning
Kvalitetsudviklingen af skolens seksualundervisning i henhold til faghæfte 21

I høj grad
31 %
31 %
28 %
41 %
38 %
9%
47 %
19 %
63 %
31 %
22 %
25 %

I nogen grad
50 %
56 %
63 %
47 %
41 %
25 %
38 %
44 %
16 %
50 %
47 %
41 %

Skolens ledelse er på samme måde blevet bedt om at vurdere, i hvor høj grad skolens kompetenceperson(er)
har påvirket samme række af forhold i positiv retning. En sammenligning af de to respondentgruppers
vurdering viser, at der i langt de fleste forhold er overensstemmelse mellem gruppernes svar. Tre forhold
skiller sig dog ud.
Det drejer sig som ”Graden af planlægning af seksualundervisningen på skolen”, hvor 44 procent af ledelsen
vurderer, at kompetencepersonerne har påvirket dette forhold i positiv retning, mens 28 procent af
kompetencepersonerne vurderer det samme.
Det drejer sig om ”Graden af evaluering af seksualundervisningen på skolen”, hvor ledelsesandelen og
kompetencepersonsandelen er relativt identiske i relation til svarkategorien ”I høj grad”, men hvor der ses
en væsentlig difference i relation til svarkategorien ”I nogen grad”, hvor 72 procent af skolelederne vurderer,
at kompetencepersonerne har påvirket forholdet i positiv retning, mens det samme gør sig gældende for kun
25 procent af kompetencepersonerne.
Og det drejer sig om ”Kollegaers kendskab til den kommunale læseplan for seksualundervisning”. Her ses
relativ enighed i relation til svarkategorien ”I høj grad”, mens der ses en forskel i svarkategorien ”I nogen
grad”, hvor 39 procent af skolelederne vurderer, at kompetencepersonerne har påvirket forholdet i positiv
retning, mens det samme gør sig gældende for 16 procent af kompetencepersonerne:
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Ledernes vurderinger:
I hvor høj grad mener du, at skolens kompetenceperson(er) har påvirket nedenstående faktorer i positiv retning?

Graden af planlægning af seksualundervisningen på skolen
Graden af evaluering af seksualundervisningen på skolen
Kollegaers kendskab til den kommunale læseplan for seksualundervisning

I høj grad
44 %
6%
56 %

I nogen grad
50 %
72 %
39 %

Der ses således en tendens til, at ledelsen tillægger kompetencepersonens funktion større indflydelse i
relation til kvalitetssikring af skolens seksualundervisning, end kompetencepersonerne selv gør.
Både kompetencepersonerne og ledelsen vurderer som nævnt i kapitel 4 og 5, at kompetenceudviklingen
har været udbytterig, hvor […] uddannelsen har skabt nogle kompetente undervisere”.
Undervisningskompetence må formodes at være en forudsætning for undervisningskvalitet.

11. Det tværfaglige samarbejde som kvalitetsindikator
I dette kapital redegøres for på hvilken måde, det tværfaglige samarbejde har understøttet en
kvalitetsudvikling, -sikring og -styring af seksualundervisning i skolen.
Kompetencepersonerne har i spørgeskemaet vurderet, i hvor høj grad det tværfaglige samarbejde har
påvirket en række forhold med betydning for seksualundervisningen i positiv retning. For overskueligheden
skyld er i evalueringen kun medtaget en tabel over de forhold, som kompetencepersonerne i høj eller nogen
grad, vurderer, at det tværfaglige samarbejde har påvirket i positiv retning, mens svarkategorierne i nogen
grad, i ringe grad og ved ikke er udeladt i tabellen.
Det fremgår af tabellen, om der er tale om kompetencepersonernes vurderinger eller ledernes vurderinger.
De forhold, som fleste kompetencepersoner vurderer, at det tværfaglige samarbejde i høj grad har påvirket i
en positiv retning, er: ” Et mere nuanceret blik på arbejdet med seksualundervisning” (47 procent),
”Kollegaers kendskab til den kommunale læseplan for seksualundervisning” (42 procent) og ” Indholdet af
seksualundervisningen på skolen” (42 procent). Mange kompetencepersoner vurderer desuden, at det
tværfaglige samarbejde i nogen grad har påvirket ” Graden af gennemførsel af seksualundervisningen på
skolen” (48 procent), ” Lærerpersonalets syn på vigtigheden af seksualundervisningen” (48 procent) og
”Kvalitetsudviklingen af skolens/skolernes seksualundervisning i henhold til faghæfte 21” (45 procent) i en
positiv retning. Færrest kompetencepersoner har svaret, at det tværfaglige samarbejde i høj grad har
påvirket ”Graden af evaluering af seksualundervisningen på skolen” (10 procent) og ”Kollegaers kendskab til
Faghæfte 21” (13 procent). Det er bemærkelsesværdigt at konstatere, at det for 9 ud af de 12 nævnte
forhold gælder, at mindst 70 procent af kompetencepersonerne vurderer, at det tværfaglige samarbejde har
påvirket forholdet i positiv retning:
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Kompetencepersonernes vurderinger:

I hvor høj grad mener du, det tværfaglige samarbejde har påvirket nedenstående forhold i positiv retning?

I høj
grad
35 %
26 %
19 %
42 %
26 %
10 %
13 %
42 %
27 %
29 %
47 %

Ledelsens syn på vigtigheden af seksualundervisningen
Lærerpersonalets syn på vigtigheden af seksualundervisningen
Graden af planlægning af seksualundervisningen på skolen
Indholdet af seksualundervisningen på skolen
Graden af gennemførsel af seksualundervisningen på skolen
Graden af evaluering af seksualundervisningen på skolen
Kollegaers kendskab til Faghæfte 21
Kollegaers kendskab til den kommunale læseplan for seksualundervisning
En fælles forståelse blandt medarbejderne for arbejdet med seksualundervisning
Graden af tværfagligt samarbejde på skolen i forbindelse med seksualundervisning
Et mere nuanceret blik på arbejdet med seksualundervisning
Kvalitetsudviklingen af skolens/skolernes seksualundervisning i henhold til faghæfte
21
26 %

I nogen
grad
35 %
48 %
55 %
32 %
48 %
35 %
39 &
19 %
43 %
42 %
33 %
45 %

Skolens ledelse er ligeledes blevet bedt om at vurdere, i hvor høj grad det tværfaglige samarbejde har
påvirket en række forhold med betydning for seksualundervisningen i positiv retning. En sammenligning af
de to respondentgruppers vurdering viser, at der i relation til dette element er større uenighed blandt de to
respondentgrupper, da fem forhold her skiller sig ud.
Det drejer sig om ” Ledelsens syn på vigtigheden af seksualundervisningen”, hvor kompetencepersonerne
(35 procent) i højere grad en ledelsen (11 procent) vurderer, at det tværfaglige samarbejde i høj grad har
haft en positiv indflydelse på dette forhold.
Det drejer sig om ”Lærerpersonalets syn på vigtigheden af seksualundervisningen”, hvor
kompetencepersonerne (26 procent) i højere grad end ledelsen (11 procent) vurderer, at det tværfaglige
samarbejde i høj grad har haft en positiv indflydelse på dette forhold.
Det drejer sig om ”Indholdet af seksualundervisningen på skolen”, hvor kompetencepersonerne (42 procent)
i højere grad end ledelsen (22 procent) vurderer, at det tværfaglige samarbejde i høj grad har haft en positiv
indflydelse på dette forhold.
Det drejer sig om ” Graden af tværfagligt samarbejde på skolen i forbindelse med seksualundervisning”, hvor
kompetencepersonerne (29 procent) i højere grad end ledelsen (22 procent) vurderer, at det tværfaglige
samarbejde i høj grad har haft en positiv indflydelse på dette forhold.
Og det drejer sig om ” Et mere nuanceret blik på arbejdet med seksualundervisning, hvor
kompetencepersonerne (47 procent) i højere grad end ledelsen (29 procent) vurderer, at det tværfaglige
samarbejde i høj grad har haft en positiv indflydelse på dette forhold:
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Ledelsens vurderinger:
I hvor høj grad mener du, det tværfaglige samarbejde har påvirket nedenstående forhold i positiv retning?

Ledelsens syn på vigtigheden af seksualundervisningen
Lærerpersonalets syn på vigtigheden af seksualundervisningen
Indholdet af seksualundervisningen på skolen
Graden af tværfagligt samarbejde på skolen i forbindelse med seksualundervisning
Et mere nuanceret blik på arbejdet med seksualundervisning

I høj grad
11 %
11 %
22 %
12 %
29 %

I nogen grad
72 %
72 %
67 %
71 %
56 %

Der ses således en tendens til, at kompetencepersonerne i højere grad end ledelsen vurderer det tværfaglige
samarbejde som en positivt påvirkende faktor.
Flere kompetencepersoner giver ved fokusgruppeinterviewet udtryk for, at der er store fordele ved, at
undervisningen finder sted i et samarbejde mellem sundhedsplejerske og lærer, hvor både
sundhedsplejerske og lærer er til stede i undervisningen. For det første drages nytte af forskellige
fagligheder; for det andet er læreren bekendt med den viden, som sundhedsplejersken formidler til eleverne
og omvendt, hvilket ifølge kompetencepersonerne er fremmende for den fremtidige dialog med eleverne
om områder, relateret til seksualundervisningen.
Også flere ledere giver ved fokusgruppeinterviewet udtryk for, at det tværfaglige samarbejde har stor værdi,
da samarbejdet har bidraget til en fælles begrebsforståelse. Der bliver i den forbindelse peget på
væsentligheden af, at sundhedsplejersker og lærere har været på samme kursus og dermed udviklet et
fælles sprog, der sætter dem i stand til at samarbejde på et mere kvalificeret niveau end tidligere.
Både kompetencepersoner og skoleledere peger på, at det tværfaglige samarbejde har bidraget til en
mangfoldighed i undervisningen, idet lærer og sundhedsplejerske repræsenterer forskellige fagperspektiver.
Desuden giver en skoleleder udtryk for, at sundhedsplejerskens kompetencer anvendes i højere grad end
tidligere, samt at samarbejdet med sundhedsplejersken ”[…] er blevet mere systematiseret og legitimeret”.
Der er dog også væsentligt at være opmærksom på, at tværfagligheden i sig selv ikke nødvendigvis er lig
kvalitet, idet kvaliteten i lige så høj grad skal findes i de forskellige faggruppers evne til at samarbejde.

12. Den kommunale læseplan som kvalitetsindikator
I dette kapitel redegøres, hvordan den kommunale læseplan har understøttet en kvalitetsudvikling, -sikring
og -styring af seksualundervisning i skolen.
Kompetencepersonerne har i spørgeskemaet vurderet, i hvor høj grad den kommunale læseplan har påvirket
en række forhold med betydning for seksualundervisningen i positiv retning. For overskueligheden skyld er i
evalueringen kun medtaget en tabel over de forhold, som kompetencepersonerne i høj eller nogen grad,
vurderer, at den kommunale læseplan har påvirket i positiv retning, mens svarkategorierne i nogen grad, i
ringe grad og ved ikke er udeladt i tabellen.
Det fremgår af tabellen, om der er tale om kompetencepersonernes vurderinger eller ledernes vurderinger.
42

De forhold, som flest kompetencepersoner vurderer, at den kommunale læseplan i høj grad har påvirket i
positiv retning, er: ” Ledelsens syn på vigtigheden af seksualundervisning” (58 procent), ” Kollegaers syn på
vigtigheden af seksualundervisning” (58 procent), ”Indholdet af seksualundervisningen på skolen” (56
procent), ”Graden af planlægning af seksualundervisningen på skolen” (55 procent) og ”Graden af
gennemførsel af seksualundervisningen på skolen” (52 procent). Mange kompetencepersoner vurderer
desuden, at ” Graden af evaluering af seksualundervisningen på skolen” (55 procent), ”Graden af tværfagligt
samarbejde på skolen i forbindelse med seksualundervisning” (55 procent), ”Kvalitetsudviklingen af skolens
seksualundervisning i henhold til faghæfte 21” (52 procent), ”Kollegaers kendskab til Faghæfte 21” (45
procent) og ”En fælles forståelse blandt medarbejderne for arbejdet med seksualundervisning på skolen” (45
procent) i nogen grad er blevet påvirket i positiv retning af den kommunale læseplan. Den kommunale
læseplan ser således ud til i højere grad at have påvirket graden af evaluering af seksualundervisningen på
skolen og kendskabet til Faghæfte 21 end kompetencepersonernes arbejde og det tværfaglige samarbejde.
Det er i det hele taget bemærkelsesværdigt, at det for alle de nævnte forhold gælder at mindst 71 procent af
kompetencepersonerne vurderer, at den kommunale læseplan i høj eller nogen grad har påvirket forholdet i
positiv retning:
Kompetencepersonernes vurderinger:
I hvor høj grad mener du, den kommunale læseplan for seksualundervisningen har påvirket nedenstående forhold i
positiv retning?

I høj
grad
58 %
58 %
55 %
56 %
52 %
16 %
32 %

Ledelsens syn på vigtigheden af seksualundervisning
Kollegaers syn på vigtigheden af seksualundervisning
Graden af planlægning af seksualundervisningen på skolen
Indholdet af seksualundervisningen på skolen
Graden af gennemførsel af seksualundervisningen på skolen
Graden af evaluering af seksualundervisningen på skolen
Kollegaers kendskab til Faghæfte 21
En fælles forståelse blandt medarbejderne for arbejdet med seksualundervisning på
skolen
45 %
Graden af tværfagligt samarbejde på skolen i forbindelse med seksualundervisning
19 %
Kvalitetsudviklingen af skolens seksualundervisning i henhold til faghæfte 21
29 %

I nogen
grad
23 %
29 %
32 %
38 %
32 %
55 %
45 %
45 %
55 %
52 %

Skolens ledelse er ligeledes blevet bedt om at vurdere, i hvor høj grad den kommunale læseplan har påvirket
samme række af forhold. En sammenligning af de to respondentgruppers vurdering viser relativ stor enighed
de to respondentgrupper imellem, hvor kun et enkelt forhold stiller sig ud. Det drejer sig om ”Graden af
gennemførsel af seksualundervisningen på skolen”, hvor 33 procent af skolelederne vurderer, at den
kommunale læseplan i høj grad har påvirket dette forhold i positiv retning, hvor det samme gør sig gældende
for 53 procent af kompetencepersonerne:
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Ledernes vurdering:
I hvor høj grad mener du, den kommunale læseplan for seksualundervisningen har påvirket nedenstående forhold i
positiv retning?

Graden af gennemførsel af seksualundervisningen på skolen

I høj
grad
33 %

I nogen
grad
50 %

Generelt er respondenterne særdeles begejstrede for den kommunale læseplan, der beskrives som ”[…] en
gave udefra”, der medvirker til at kvalificere arbejdet med seksuel sundhed i skolen, idet ”[…] lærerne kan
kigge i læseplanen og få noget inspiration og nogle retningslinjer, så de ved, hvem der gør hvad, før og efter
dem selv”, ligesom ”[…] læseplanen har givet et fælles omdrejningspunkt og været redskabet til at nå ud til
den enkelte lærer”.
Endvidere kan læseplanen medvirke til, at seksualundervisningen ”[…] ikke står alene”, men bidrager til
målopfyldelse ”[…] i fx dansk”, ligesom læseplanen ”[…] kan være med til at motivere de lærere, der ikke
interesserer sig for sex men for et andet fagområde, hvor seksualundervisningen kan indgå”.

13. Projektet som kvalitetsindikator
I dette kapital 12 redegøres for, på hvilken måde projektet som helhed har medvirket til kvalitetsudvikling af
seksualundervisning i skolen, ligesom seksualundervisningens fag- og elevfordeling vurderes.
Der er både blandt kompetencepersoner og skoleledere enighed om, at projektet har bidraget til at sætte
arbejdet med seksuel sundhed på den pædagogiske dagsorden, ligesom der er ”[…] sket en fornyelse og
systematisering af området”. Der er imidlertid ikke enighed om i hvilken grad, dette er tilfældet. En
skoleleder beretter, at ”[…] der er kommet en anden stemning og nogle andre diskussioner omkring
seksualundervisningen end tidligere, fordi seksualundervisningen er blevet diskuteret i frokostpauser og på
møder”, hvor lederen i den forbindelse søgt at involvere hele personalegruppen, så det ikke kun har været
kompetencepersonerne, der har skullet løfte opgaven.
En anden leder udtrykker, at de ikke er nået så langt endnu. Han begrunder blandt andet dette med, at
skolen er spredt på mange matrikler, og at den samlede lærergruppe kun en gang om måneden har et møde,
hvor seksualundervisning kan komme på dagsordenen. Lederen giver desuden udtryk for, at lærergruppen er
meget sammensat, og at der endnu ikke er en fælles forståelse for seksualundervisningens væsentlighed.
Den pågældende leder formulerer det som en proces, ”[…] der er meget afhængig af skolens kultur”. Som
eksempel herpå gives, at lærerne på skolen finder, at det er kompetencepersonen, der skal løfte opgaven.
Der er udbredt enighed blandt respondenterne om, at de tre projektelementer – uddannelse ag
kompetencepersoner, tværfagligt samarbejde og etablering af en lokal læseplan – har været særdeles
værdifylde for projektets mulighed for at bidrage til kvalificering af seksualundervisning i folkeskolen, hvor
det ene element forudsætter det andet. Således opleves projektet som ”[…] en trebenet taburet”. ”Hvad
sker der, hvis man saver et af benene af – så vælter taburetten”.
Det er således ikke umiddelbart muligt for respondenterne at prioritere et element frem for et andet.
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13.1.Seksualundervisningens fag- og elevfordeling
Det fremgår af grafen, om der er tale om kompetencepersonernes vurderinger eller ledernes vurderinger.
Det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen, at dansk og naturfag er de fag, der i overvejende grad har været
integreret seksualundervisningen, idet 90 procent af kompetencepersonerne angiver dette i relation til
dansk, og 84 procent af kompetencepersonerne angiver dette i relation til naturfag:
Kompetencepersonernes vurdering:
Hvilke fag, vurderer du, har været involveret i seksualundervisningen på skolen? (sæt gerne flere krydser)

Fagenes involvering i seksualundervisningen svarer til kompetencepersonernes fagtilhørsforhold, hvor 70
procent af kompetencelærerne har dansk som primært fagområde, og 45 procent af kompetencelærerne
har naturfag som primært fagområde.
Det fremgår af spørgeskemaundersøgelse, at 9 procent af kompetencepersonerne vurderer, at alle elever på
skolen i skoleåret 2011/2012 har modtaget seksualundervisning. 44 procent vurderer, at over 75 procent af
eleverne har modtaget seksualundervisning, og 16 procent vurderer, at dette gør sig gældende for over 50
procent af eleverne. 13 procent vurderer, over 30 procent af eleverne har modtaget seksualundervisning, 9
procent at under 30 procent har modtaget seksualundervisning, og 9 procent ved det ikke:
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Kompetencepersonernes vurdering:
Hvor stor en del af eleverne på skolen, skønner du, har modtaget seksualundervisning i skoleåret 2011/2012?

Sammenlignes ovenstående med ledelsens vurdering af samme forhold ses, at ledelsen generelt vurderer
andelen af elever, der har modtaget seksualundervisning i skoleåret 2011/2012, højere end
kompetencepersonerne. Således ses, at 21 procent af skolelederne vurderer, at alle elever har modtaget
seksualundervisning, hvor det samme gør sig gældende for 9 procent af kompetencepersonerne. 53 procent
af skolelederne vurderer, at mere end 75 procent af eleverne har modtaget seksualundervisning, hvor det
samme gør sig gældende for 44 procent af kompetencepersonerne. 16 procent af skolelederne vurderer, at
mere end 50 procent af eleverne har modtaget seksualundervisning, hvilket er i overensstemmelse med
kompetencepersonernes vurdering. Ingen skoleledere vurderer, at mere end 30 procent af eleverne har
modtaget seksualundervisning, hvor det samme gør sig gældende for 13 procent af kompetencepersonerne.
I relation til hvorvidt mindre end 30 procent af eleverne har modtaget seksualundervisning er der relativ
enighed mellem de to respondentgrupper:
Ledelsens vurdering:
Hvor stor en del af eleverne på skolen, skønner du, har modtaget seksualundervisning i skoleåret 2011/2012?
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Hvorvidt resultatet er tilfredsstillende i relation til projektets målformulering om, at alle elever modtager
seksualundervisning, er et åbent empirisk spørgsmål, idet denne evaluering er at betragte som en
virkningsevaluering og ikke en målopfyldelsesevaluering.
Respondenterne er også blevet bedt om at vurdere hvilke elever, de primært skønner, ikke har modtaget
seksualundervisning. Kompetencepersonerne vurderer, at det overvejende drejer sig om elever i
indskolingen (52 procent angiver dette). 28 procent af kompetencepersonerne vurderer, at det primært er
elever i udskolingen, der ikke modtager seksualundervisning, 16 procent af det primært er elever på
mellemtrinnet, og 12 procent at det både er elever i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen:
Kompetencepersonernes vurdering:
Hvilke elever skønner du primært ikke har modtaget seksualundervisning?

Kompetencepersonerne har ved fokusgruppeinterviewet vanskeligt ved at pege på mulige årsager til, at
nogle klassetrin ikke modtager seksualundervisning. En kompetenceperson mener, det kan afhænge af,
hvordan definitionen af seksualundervisning tolkes. Hvis seksualundervisning fx tolkes som en undervisning,
der udelukkende vedrører seksuelle forhold, synes det naturligt, at det overvejende er elever i indskolingen,
der ikke modtager seksualundervisning.
En anden mener, at den manglende seksualundervisning i indskolingen kan skyldes, at indskolingen endnu
ikke er informeret om læseplanen.
Uanset årsagerne til den manglende seksualundervisning på nogle klassetrin mener kompetencepersonerne,
at det er et forhold, der fremadrettet vil ændre sig i positiv retning forstået således, så alle klassetrin på sigt
vil modtage seksualundervisning.
Kompetencepersonerne har i spørgeskemaet vurderet, hvordan de mener, at kvaliteten af
seksualundervisningen på skolen er i dag, sammenlignet med før projektperioden, i henholdsvis
indskolingen, på mellemtrinet og i udskolingen. Med kvalitet menes i denne sammenhæng, at
seksualundervisningen understøtter indholdet i faghæfte 21. Det er i analysen vigtigt at tage højde for, at
projektet endnu ikke er afsluttet, og at projektet kan have faciliteret en række processer, der først senere vil
få betydning for kvaliteten af seksualundervisningen.
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30 procent af kompetencepersonerne vurderer, at kvaliteten af seksualundervisningen i indskolingen er
blevet meget bedre, mens 44 procent vurderer, at kvaliteten er blevet lidt bedre:
Kompetencepersonernes vurdering:
Hvordan mener du, at kvaliteten af seksualundervisningen på skolen er i dag sammenlignet med før projektperioden?
Med kvalitet menes, at seksualundervisningen lever op til faghæfte 21. - I indskolingen

Sammenlignes kompetencepersonernes vurdering med ledelsens vurdering af samme forhold ses, at
kompetencepersonerne er mere optimistiske, hvad angår øget kvalitet af seksualundervisningen i
indskolingen, da 12 procent af skolelederne vurderer, at kvaliteten er blevet meget bedre, hvor det samme
gør sig gældende for 30 procent af kompetencepersonerne:
Ledernes vurdering:
Hvordan mener du, at kvaliteten af seksualundervisningen på skolen er i dag sammenlignet med før projektperioden?
Med kvalitet menes, at seksualundervisningen lever op til faghæfte 21. - I indskolingen
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38 procent af kompetencepersonerne vurderer, at kvaliteten af seksualundervisningen på mellemtrinnet er
blevet meget bedre, mens en lige stå stor andel vurderer, at den er blevet lidt bedre:
Kompetencepersonernes vurdering:
Hvordan mener du, at kvaliteten af seksualundervisningen på skolen er i dag sammenlignet med før projektperioden?
Med kvalitet menes, at seksualundervisningen lever op til faghæfte 21. - På mellemtrinet

Også i relation til en kvalificering af seksualundervisningen på mellemtrinnet ses, at kompetencepersonerne
er mere optimistiske end ledelsen, idet 29 procent af skolelederne vurderer, at kvaliteten af
seksualundervisningen på mellemtrinnet er blevet meget bedre, hvor det samme gør sig gældende for 38
procent af kompetencepersonerne:
Ledernes vurdering:
Hvordan mener du, at kvaliteten af seksualundervisningen på skolen er i dag sammenlignet med før projektperioden?
Med kvalitet menes, at seksualundervisningen lever op til faghæfte 21. - På mellemtrinet
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50 procent af kompetencepersonerne vurderer, at kvaliteten af seksualundervisningen i udskolingen er
blevet meget bedre, mens 31 procent mener, den er blevet lidt bedre:
Kompetencepersonernes vurdering:

Hvordan mener du, at kvaliteten af seksualundervisningen på skolen er i dag sammenlignet med før projektperioden?
Med kvalitet menes, at seksualundervisningen lever op til faghæfte 21. - I udskolingen

Den største vurderingsforskel i relation til seksualundervisningens øgede kvalitet ses i relation til
udskolingen. Her vurderer 18 procent af skolelederne, at kvaliteten er blevet meget bedre, hvor det samme
gør sig gældende for 50 procent af kompetencepersonerne. Det er bemærkelsesværdigt at 6 procent af
lederne svarende til 1 respondent mener, at kvaliteten af seksualundervisningen i udskolingen er blevet
dårligere:
Ledernes vurdering:
Hvordan mener du, at kvaliteten af seksualundervisningen på skolen er i dag sammenlignet med før projektperioden?
Med kvalitet menes, at seksualundervisningen lever op til faghæfte 21. - I udskolingen
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På baggrund af ovenstående ses, at flest kompetencepersoner (50 procent) vurderer, at kvaliteten at
seksualundervisningen i udskolingen i dag er meget bedre end før projektperioden. Derimod mener flest
skoleledere (29 procent), at det er på mellemtrinnet, at kvaliteten er meget bedre end før. Årsagen til denne
difference er et åbent empirisk spørgsmål.
For hverken indskoling, på mellemtrin eller i udskoling vurderer kompetencepersonerne, at kvaliteten er
dårligere eller meget dårligere i dag sammenlignet med før projektperioden. For skoleledernes
vedkommende vurderer 6 procent, at kvaliteten af seksualundervisningen i udskolingen er blevet lidt
dårligere end før projektperioden. Årsagen hertil er et åbent empirisk spørgsmål.
Mellem 15 procent og 22 procent af respondenterne har svaret, at de ikke ved om kvaliteten af
seksualundervisningen er blevet bedre i indskoling, på mellemtrin og i udskolingen.

14. Seksualundervisningen i et fremadrettet perspektiv
I dette kapitel redegøres for, hvordan skolerne påtænker at kvalitetssikre seksualundervisningen fremover.
Det fremgår af grafen, om der er tale om kompetencepersonernes vurderinger eller ledernes vurderinger.
Respondenterne er i spørgeskemaet blevet bedt om at vurdere, i hvor høj grad de forventer, at
støttestrukturens forskellige delelementer i fremtiden vil blive udmøntet på skolen.
53 procent af kompetencepersonerne forventer, at de i høj grad i fremtiden vil blive anvendt på skolen i
forbindelse med seksualundervisningen i rollen som kompetencemedarbejdere, mens 41 procent vurderer,
at dette i nogen grad vil blive tilfældet:
Kompetencepersonernes vurdering:
I hvor høj grad forventer du, at du som kompetencemedarbejder i fremtiden vil blive anvendt på skolen i forbindelse
med seksualundervisningen?

Skoleledernes vurdering ligger tæt på kompetencepersonernes, idet 53 procent af skolelederne vurderer, at
kompetencepersonerne i høj grad vil blive anvendt på skolen, og 47 procent vurderer, et dette i nogen grad
vil være tilfældet:
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Ledernes vurdering:
I hvor høj grad forventer du, at skolens kompetenceperson(er) i fremtiden vil blive anvendt på skolen i forbindelse med
seksualundervisningen?

25 procent af kompetencepersonerne forventer, at det tværfaglige samarbejde i fremtiden høj grad vil blive
udmøntet på skolen i forbindelse med seksualundervisningen, mens 59 procent forventer dette i nogen
grad:
Kompetencepersonernes vurdering:
I hvilken grad forventer du, at det tværfaglige samarbejde i fremtiden vil blive udmøntet på skolen i forbindelse med
seksualundervisningen?

Skoleledernes vurdering af samme forhold adskiller sig en smule, idet 18 procent af skolelederne vurderer,
at det tværfaglige samarbejde i fremtiden i høj grad vil blive udmøntet på skolen, og 76 procent vurderer, et
dette i nogen grad vil være tilfældet:
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Ledernes vurdering:
I hvilken grad forventer du, at det tværfaglige samarbejde i fremtiden vil blive udmøntet på skolen i forbindelse med
seksualundervisningen?

Der ses således en tendens til, at kompetencepersonerne i lidt højere grad end skolelederne vurderer, at det
tværfaglige samarbejde i fremtiden kommer til at spille en central rolle på skolen, hvilket understøtter det
forhold, at også kompetencepersonerne vurderer det tværfaglige samarbejde til at have en større positiv
indflydelse på kvalitetssikring af seksualundervisningen, end skolelederne gør (jf. kapitel 10: Det tværfaglige
samarbejde som kvalitetsindikator).
Kompetencepersonerne giver i interviewet udtryk for, at sparring er et vigtigt element i den fremtidige
støttestruktur, men finder det mindre afgørende, om sparringen finder sted mellem to lærere eller mellem
en lærer og en sundhedsplejerske. Samtidig udtrykker kompetencepersonerne dog, at det tværfaglige
arbejde mellem lærer og sundhedsplejerske bidrager til at kvalificere seksualundervisningen.
Det er kompetencepersonernes oplevelse, at det tværfaglige samarbejde ”[…] er personbåret”, idet de
kompetencepersoner, som har haft en god oplevelse med samarbejdet, forsat vil prioritere det, modsat
dem, der ikke har oplevet en faglig gevinst ved det tværfaglige samarbejde.
Både Kompetencepersoner og ledere foreslår at det tværfaglige samarbejde udvides til ikke kun at rumme
lærere og sundhedsplejersker men også andre faggrupper, hvis funktion kan knyttes til faghæfte 21. Som
eksempel nævnes tandplejere, AKT, PPR og SSP konsulenter.
For både indskoling, mellemtrin og udskoling forventer 68 procent af kompetencepersonerne, at den
kommunale læseplan for seksualundervisningen i fremtiden i høj grad vil blive anvendt på skolen, mens 21
procent forventer, at dette i nogen grad vil være tilfældet:
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Kompetencepersonernes vurdering:
I hvor høj grad forventer du, at den kommunale læseplan for seksualundervisningen i fremtiden vil blive anvendt på
skolen? - I indskolingen

Kompetencepersonernes vurdering:
I hvor høj grad forventer du, at den kommunale læseplan for seksualundervisningen i fremtiden vil blive anvendt på
skolen? - På mellemtrinet

Kompetencepersonernes vurdering:
I hvor høj grad forventer du, at den kommunale læseplan for seksualundervisningen i fremtiden vil blive anvendt på
skolen? - I udskolingen
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For lidt mere end halvdelen af skolelederne gælder det, at de har en forventning om, at den kommunale
læseplan i fremtiden i høj grad vil blive anvendt på skolen i indskolingen, på mellemtrinet og i udskolingen,
idet gennemsnitligt 51 procent giver udtryk herfor, mens 41 procent forventer, at dette i nogen grad vil være
tilfældet:
Ledernes vurdering:
I hvor høj grad forventer du, at den kommunale læseplan for seksualundervisningen i fremtiden vil blive anvendt på
skolen? - I indskolingen

Ledernes vurdering:
I hvor høj grad forventer du, at den kommunale læseplan for seksualundervisningen i fremtiden vil blive anvendt på
skolen? - På mellemtrinet
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Ledernes vurdering:
I hvor høj grad forventer du, at den kommunale læseplan for seksualundervisningen i fremtiden vil blive anvendt på
skolen? - I udskolingen

Forventningen til læseplanens anvendelse er således en anelse større hos kompetencepersonerne end hos
skolelederne.
I interviewet påpeger kompetencepersonerne vigtigheden af, at læseplanen undergår en løbende revidering,
”[…] så den ikke bliver støvet, men kontinuerligt holdes i spil, også når nye lærere kommer til”, hvor en
løbende revidering er afgørende for at ” […] skabe et kontinuerligt ejerskab”. Kompetencepersonerne
vurderer i forlængelse hermed, at ” […] værdigrundlaget skal bevares” i fremtidige udgaver af læseplanen,
men at læseplanen også skal ” […] tage udgangspunkt i den naturlige udvikling i samfundet”.
I forhold til den samlede støttestruktur forventer langt størstedelen af respondenterne både blandt
kompetencepersoner og ledere således, at alle delelementerne i støttestrukturen i fremtiden i høj eller
nogen grad vil blive udmøntet og anvendt på skolen. Flest forventer, at den kommunale læseplan i fremtiden
i høj grad vil blive anvendt, mens færrest forventer, at det tværfaglige samarbejde i fremtiden i høj grad vil
blive udmøntet på skolen i forbindelse med seksualundervisningen.
Lederne er i spørgeskemaet blev spurgt, hvad de som skoleledere i fremtiden påtænker at gøre i forhold til
at bidrage til kvalitetsudviklingen af skolens seksualundervisning. For overskueligheden skyld er i
evalueringen kun medtaget en figur over de forhold, som lederne i høj eller nogen grad påtænker at gøre,
mens svarkategorierne i nogen grad, i ringe grad og ved ikke er udeladt i tabellen:
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Hvad påtænker du som skoleleder i fremtiden at gøre i forhold til at bidrage til kvalitetsudviklingen af skolens
seksualundervisning?

Afsætte timer til kompetencepersonens(ernes) arbejde med seksualundervisning på
skolen
Afsætte timer til kompetencepersonens(ernes) deltagelse i kurser
Prioritere de ansattes deltagelse på kurser om seksualundervisning, fx Uge Sexkursus
Prioritere seksualundervisningen i dialogen med lærerne om årsplaner
Sætte mig ind i læseplanens indhold
Sætte mig ind i Faghæfte 21
Prioritere at skabe rammer for det tværfaglige samarbejde omkring
seksualundervisningen
Prioritere skolens deltagelse i Uge Sex-kampagnen

I høj
grad

I nogen
grad

37 %
26 %

63 %
58 %

16 %
21 %
21 %
5%

53 %
58 %
79 %
84 %

21 %
39 %

63 %
50 %

Flest ledere vil i fremtiden i høj grad prioritere ”Skolens deltagelse i Uge Sex-kampagnen” (39 procent).
Mange ledere vil også prioritere at ”Afsætte timer til kompetencepersonens(ernes) arbejde med
seksualundervisning på skolen” (37 procent) og ” Afsætte timer til kompetencepersonens(ernes) deltagelse i
kurser” (26 procent).
I forhold til projektets implementering er det blandt andet positivt at bemærke, at 100 procent af lederne i
høj eller nogen grad vil sætte sig ind i læseplanens indhold og ”Afsætte timer til
kompetencepersonens(ernes) arbejde med seksualundervisning på skolen”. 89 procent af lederne vil sætte
sig ind i Faghæfte 21. 84 procent af lederne vil desuden ”Afsætte timer til kompetencepersonens(ernes)
deltagelse i kurser” og ”Prioritere at skabe rammer for det tværfaglige samarbejde omkring
seksualundervisningen”.
Sammenlignes skoleledelsens svar omkring, hvad lederne i projektperioden har gjort i forhold til at bidrage
til kvalitetsudviklingen af skolens seksualundervisning, og hvad lederne i fremtiden påtænker at gøre i
forhold til samme, ses, at der er flere ledere, der i fremtiden i høj grad vil prioritere ”Seksualundervisningen i
dialogen med lærerne om årsplaner”, ”At skabe rammer for det tværfaglige samarbejde omkring
seksualundervisningen” og ”Skolens deltagelse i Uge Sex-kampagnen”, end der er ledere, der har i
projektperioden i høj grad har prioriteret samme.
21 procent af lederne vil i høj grad prioritere ”Seksualundervisningen i dialogen med lærerne om årsplaner” i
fremtiden, mens 11 procent i høj grad har prioriteret dette i projektperioden. 39 procent vil i høj grad
prioritere ”At skabe rammer for det tværfaglige samarbejde omkring seksualundervisningen” i fremtiden,
mens 26 procent i høj grad har prioriteret det i projektperioden og 21 procent vil i høj grad prioritere
”Skolens deltagelse i Uge Sex-kampagnen” i fremtiden, mens 16 procent i høj grad har prioriteret det i
projektperioden.
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Der er således elementer at støttestrukturen, som lederne i højere grad påtænker at prioritere i fremtiden
end de har gjort under projektperioden:

Afsat timer til kompetencepersonens(ernes)
arbejde med seksualundervisning på skolen
Afsat timer til kompetencepersonens(ernes)
deltagelse i kurser
Prioriteret de ansattes deltagelse på kurser om
seksualundervisning, fx Uge Sex-kursus
Prioriteret seksualundervisningen i dialogen
med lærerne om årsplaner
Sat mig ind i læseplanens indhold
Sat mig ind i Faghæfte 21
Prioriteret at skabe rammer for det tværfaglige
samarbejde omkring seksualundervisningen
Prioriteret skolens deltagelse i Uge Sexkampagnen

Forhold der i projektperiode i
høj grad er blevet prioriteret

Forhold der i fremtiden i
høj grad vil blive prioriteret

53 %

37 %

63 %

26 %

26 %

16 %

16 %
26 %
5%

21 %
21 %
5%

11 %

21 %

26 %

39 %

Der er overvejende enighed blandt skolelederne om, at timetildeling kan være afgørende for projektets
fremadrettede implementering og forankring. Endvidere giver en leder udtryk for, at skoleledergruppen bør
blive enige om fortsat at give timer til kompetencepersonerne.
Timetildelingen har som tidligere nævnt været forskellig fra skole til skole, og det er ikke muligt at pege på et
optimalt timeantal, da dette vil være afhængigt af fx skolestørrelse og kompetencepersonens
opgaveportefølje.
Der er udpræget enighed blandt skolelederne omkring væsentligheden af, at skolens ledelse […] tydeligt
signalerer, at det fortsat er noget, man vil prioritere”. Det foreslås i denne forbindelse af skolelederne, at der
udarbejdes en målbeskrivelse og en beskrivelse af kompetencepersonernes opgaver.
Ligeledes er skolelederne enige om, at en funktionsbeskrivelse vil være kvalificerende – ”Hvad vil det sige, at
være ressourceperson?” En sådan beskrivelse vil medvirke til i højere grad at sikre, at […] det er den rigtige
person, der vælges, og at personen ved, hvad han eller hun går ind til”.
Med henblik på at sikre, at den erhvervede viden bliver på institutionen og ikke forsvinder, hvis fx
kompetencepersonen skifter job, foreslås, at ”man bør have en suppleant – så ville det også være mindre
sårbart, hvis kompetencepersonen forlod skolen”.
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Både kompetencepersoner og skoleledelse peger på en række tiltag/forhold, der vil kunne understøtte en
fremtidig implementeringsproces:
• ”Der bør tilbydes vedligeholdelseskurser – også for hele tiden at holde gryden i kog”.
• Der på alle skoler udpeges mindst to kompetencepersoner. I forlængelse heraf peges på, at der bør
være en struktur, der kan opgradere de skoler, der pt. kun har en kompetencelærer.
• Det bør formuleres en række forventningsparametre, der forpligter de involverede parter.

15. Konklusion
I dette afsluttende samles væsentlige redegørelser med henblik på at verificere, falsificere og nuancere
projektets programteori.
Kapitlet struktureres på baggrund af nedenstående skematiske fremstilling, hvor virkninger på kort sigt
undersøges:
Indsats

Proces

Præstation

Virkninger på kort sigt

Virkninger på
mellemlang sigte

Virkninger på lang
sigt

Kurser for lærere og
sundhedsplejersker

Kompetenceudvikling
af lærere og
sundhedsplejersker

Kursusdeltagerne
tilegner sig de fornødne
kompetencer

Kvalitetsudvikling af
seksualundervisningen

Alle elever
modtager
seksualundervisning

Udvikling af
elevernes
handlekompetence

Kompetencepersoner
i skolen

Prioritering af
seksualundervisningen

Kvalitetsudvikling af
seksualundervisningen

Kvalitetssikring af
seksualundervisningen

Alle elever
modtager
seksualundervisning

Udvikling af
elevernes
handlekompetence

Tværfagligt
samarbejde

Anvendelse af
forskellige faglige
ressourcer

Kvalitetsudvikling af
seksualundervisningen

Kvalitetssikring af
seksualundervisningen

Alle elever
modtager
seksualundervisning

Udvikling af
elevernes
handlekompetence

Udarbejdelse af lokal
læseplan

Tværfagligt samarbejde

Kvalitetsstyring af
seksualundervisningen

Kvalitetssikring af
seksualundervisningen

Alle elever
modtager
seksualundervisning

Udvikling af
elevernes
handlekompetence

15.1. Kursus for lærere og sundhedsplejersker
Kompetenceudviklingsforløbets dynamiske planlægning og gennemførsel har været anbefalelsesværdigt,
idet der herved skabtes mulighed for kontinuerligt at bringe relevante tematikker og problemstillinger i spil.
Endvidere har forløbets kontinuitet samt det faktum, at der har været én gennemgående underviser, været
anbefalelsesværdige elementer. Dog må anbefalingen om en gennemgående underviser ses i lyset af, at
kompetencepersonerne har været særdeles tilfredse med den pågældende undervisers kompetencer.
Der har været stor tilfredshed med kursets indhold, hvor kursets meget praksisorienterede værktøjer og
metoder har været implementeringsfremmende elementer, og hvor arbejdet med det brede og positive
59

sundhedsbegreb har været et særligt inspirerende element; bl.a. fordi det brede og positive sundhedsbegreb
som kernebegreb medvirker til at gøre arbejdet med seksuel sundhed til et anliggende for alle fag i skolen.
Det vurderes af både kompetencepersonerne selv og ledelsen, at kompetenceudviklingen har været
udbytterig, hvor […] uddannelsen har skabt nogle kompetente undervisere”. Undervisningskompetence må
formodes at være en forudsætning for undervisningskvalitet, hvilket kan indikere, at kurser for lærere og
sundhedsplejersker har bidraget til kvalitetsudvikling af seksualundervisningen.
Dog efterspørges af både kompetencepersoner (især kompetencelærere) og skoleledelse konkrete
implementeringsopgaver i de perioder, hvor kursusdeltagerne forventes at omsætte den på kurset
erhvervede viden til konkret praksis. Sådanne konkrete implementeringsopgaver synes således at kunne
have styrket en kvalitetsudvikling af seksualundervisningen.

15.2. Kompetencepersoner i skolen
Kompetencepersonerne har i højere grad været involveret i henholdsvis planlægning og gennemførsel af
seksualundervisningen og i mindre grad i evaluering af seksualundervisningen. Dette forhold kan skyldes en
generel tendens til ikke at vægte et evalueringsperspektiv som en særlig vigtig del af
undervisningsprocessen.
Derudover er kompetencepersonerne i overvejende grad blevet anvendt i relation til information om Uge
Sex-kampagnen, skabelse af et øget fokus på vigtigheden af seksualundervisning, vejledning og rådgivning
samt formidling af ny viden til kollegaer.
Den kommunale læseplan for seksualundervisning samt kompetenceudviklingsforløbet er de faktorer, som
flest kompetencepersoner og flest skoleledere mener, har virket fremmende for kompetencepersonens virke
i skolen, idet tæt på tre fjerdele af respondenterne giver udtryk herfor.
En anden væsentlig faktor for kompetencepersonens virke er ledelsens prioritering, idet de rammer, som
stilles til rådighed for kompetencepersonerne, influerer på implementeringsgraden. Det drejer sig særligt om
afsættelse af timer til kompetencepersonens arbejde, og om at ledelsen legitimerer og italesætter arbejdet
med seksuel sundhed som et vigtigt indsatsområde.
Stor arbejdsbyrde og manglende mulighed for vikardækning er de faktorer, som flest kompetencepersoner
og skoleledere har vurderet i høj grad har virket hæmmende for deres rolle som kompetencemedarbejder,
idet gennemsnitligt 13 procent giver udtryk herfor.
Skolens medarbejderes manglende prioritering af seksualundervisningen samt en forskellig forståelse blandt
skolens medarbejde for arbejdet med seksualundervisning er også forhold, som har virket hæmmende for
kompetencepersonernes rolle.
I forbindelse med kompetencepersonens daglige virke peges på særligt tre egenskaber, som er
anbefalelsesværdige hos en kompetenceperson. Det er for det første vigtigt, at vedkommende har
gennemslagskraft i personalegruppen. For det andet at vedkommende er ambitiøs i forhold til arbejdet med
seksuel sundhed i skolen. For det tredje at vedkommende er opsøgende i forhold til kollegaer.
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Der synes umiddelbart at være en sårbarhed forbundet med at være alene om kompetencelærerfunktionen
på en skole – særligt hvis der er kulturelle og strukturelle udfordringer forbundet med
implementeringsarbejdet. Når der kun er en enkelt kompetencelærer på en skole, har vedkommende ikke
samme mulighed for kollegial opbakning og sparring, som når der er to kompetencelærere på skolen.
Endvidere vil den viden, kompetencepersonen repræsenterer, være i fare for at forsvinde fra den
pågældende skole, i fald kompetencepersonen forlader skolen. Således peges på, at en anbefalelsesværdig
struktur indebærer, at der til hver skole er knyttet to kompetencelærere, som repræsenterer forskellige
fagligheder med henblik på fagligt supplement.
Det forhold, som flest kompetencepersoner mener at have påvirket i positiv retning, er kollegaers kendskab
til den kommunale læseplan for seksualundervisning. Ligeledes vurderer tæt på halvdelen af
kompetencepersonerne, at de har påvirket antallet af deltagende klasser i Uge Sex-kampagnen, indholdet af
seksualundervisningen på skolen og graden af gennemførsel af seksualundervisningen på skolen i positiv
retning.
Færrest kompetencepersoner vurderer at have påvirket graden af evaluering af seksualundervisningen på
skolen og kollegaers kendskab til Faghæfte 21 i en positiv retning.
Det er dog bemærkelsesværdigt, at det for 10 ud af de 12 nævnte forhold gælder, at mere end tre fjerdedele
kompetencepersonerne vurderer at have påvirket forholdet i en positiv retning.
Skolens ledelse vurderer på linje med kompetencepersonerne, at skolens kompetenceperson(er) har
påvirket en række forhold med betydning for seksualundervisningen i positiv retning. Samtidig ses en
tendens til, at ledelsen tillægger kompetencepersonens funktion større indflydelse i relation til
kvalitetssikring af skolens seksualundervisning end kompetencepersonerne selv, idet flere ledere end
kompetencepersoner vurderer, at skolens kompetenceperson(er) har påvirket graden af planlægning af
seksualundervisningen på skolen, graden af evaluering af seksualundervisningen på skolen og kollegaers
kendskab til den kommunale læseplan for seksualundervisning i positiv retning.
På baggrund af ovenstående synes en valid konklusion at være, at kompetencepersoner i skolen har bidraget
til præstationen ”kvalitetsudvikling af seksualundervisningen”. I hvilken grad der er tale om kvalitetssikring af
seksualundervisningen er et åbent empirisk spørgsmål, idet en sikring må ses i et fremadrettet perspektiv,
hvor nærværende projekt endnu på mange skoler stadig er på implementeringsstadiet.

15.3.Tværfagligt samarbejde
Det tværfaglige samarbejde har fundet sted med udgangspunkt i tre overordnede samarbejdsformer:
1. Tværfagligt samarbejde om undervisningen; dvs. planlægning, gennemførsel og i få tilfælde
evaluering af undervisningen.
2. Tværfagligt samarbejde om udveksling af undervisningsmateriale og inspirationskilder.
3. Tværfagligt samarbejde forstået som organisatorisk samarbejde, hvor lærere og sundhedsplejersker
kender hinandens kompetencer og muligheder samt indholdsområder i undervisningen. Denne form
for samarbejde kan også dreje sig om dialog mellem lærer og sundhedsplejerske om elever med
eventuelle problemer eller særlige udfordringer.
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Der har vært stor forskel på, hvorledes og hvor meget kompetencesundhedsplejerskerne er blevet anvendt
på skolerne i projektperioden. Det er dog ikke entydigt hvilke faktorer, der har ligget til grund for
kompetencesundhedsplejerskernes anvendelse og hermed for graden og karakteren af det tværfaglige
samarbejde.
Det tværfaglige samarbejde vurderes af både kompetencepersoner og skoleledere som essentielt for
kvalitetsudvikling og -sikring af skolens seksualundervisning. Til trods herfor ses, at mere en tredjedel af
skolelederne i ringe grad har prioriteret at skabe rammer for samarbejdet. Der gives tre overordnede
forklaringer herpå:

1. Der har eksisteret en vis usikkerhed om projektets bæredygtighed.
2. Der har været tale om prioritering, hvor andre forhold er blevet vurderes som vigtigere.
3. Det tværfaglige arbejde har i forvejen fungeret godt, hvorfor det ikke har været nødvendigt at have
et ekstraordinært fokus på rammerne for arbejdet.
Der har i relation til det tværfaglige samarbejde været tale om et uensartet støtteforhold forstået således, at
kompetencesundhedsplejersken på nogle skoler er skolens fast tilknyttede sundhedsplejerske, mens andre
skoler har kompetencesundhedsplejersken løst tilknyttet. Hvorvidt dette har haft en betydning for
kvalitetsudvikling af seksualundervisningen er et åbent empirisk spørgsmål, dog synes særligt to forhold at
tale for, at kompetencesundhedsplejersken bør være den fast tilknyttede sundhedsplejerske:
1. I spørgeskemaet kan det konstateres, at 100 procent af sundhedsplejerskerne vurderer, at en
fremmende faktor for det tværfaglige samarbejde har været videndeling mellem sundhedsplejerske
og lærere, hvor det samme kun gør sig gældende for 60 procent af lærerne. Dette forhold kan
skyldes, at videndelingen i højere grad har fundet sted på de skoler, hvor
kompetencesundhedsplejerskerne er fast tilknyttede og dermed har naturlige gang på skolen.
2. Hvis
kompetencesundhedsplejersken
også
varetager
de
obligatoriske
elevundersøgelser/sundhedssamtaler, vil der kunne skabes en bedre sammenhæng og et tættere
samarbejde.
De faktorer, som flest kompetencepersoner vurderer i høj grad har været fremmende for det tværfaglige
samarbejde, er det personlige møde mellem sundhedsplejerske og lærer på kurserne samt god
kommunikation mellem lærere og sundhedsplejersker, idet tæt på tre fjerdele giver udtryk herfor.
Omkring halvdelen af kompetencepersoner udtrykker, at den kommunale læseplan for seksualundervisning,
kompetencemedarbejderes fælles forståelse for arbejdet med seksualundervisning i skolen og
sundhedsplejerskens eventuelle faste tilknytning til skolen i høj grad har virket fremmende for det
tværfaglige samarbejde. Således understøttes også her antagelsen om, at en fast tilknyttet
kompetencesundhedsplejerske er at foretrække.
Der peges på to væsentlige forhold i relation til at fremme det tværfaglige samarbejde:
1. Fleksibilitet hos sundhedsplejersken; sundhedsplejerskerne skal være gode til at være til
stede/til rådighed, når lærerne ikke har undervisning.
2. Afsættelse af timer til det tværfaglige samarbejde.
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I forlængelse af ønsket om fleksibilitet peger flest kompetencepersoner på, at manglende mulighed for
fælles planlægning, gennemførsel og/eller evaluering af seksualundervisningen mellem lærere og
sundhedsplejersker har været hæmmende for det tværfaglige samarbejde, idet 20 procent giver udtryk
herfor.
De forhold som fleste kompetencepersoner vurderer, at det tværfaglige samarbejde i høj grad har påvirket i
en positiv retning, er et mere nuanceret blik på arbejdet med seksualundervisning, kollegaers kendskab til
den kommunale læseplan for seksualundervisning og indholdet af seksualundervisningen på skolen, idet tæt
på halvdelen giver udtryk herfor.
Færrest kompetencepersoner vurderer, at det tværfaglige samarbejde i høj grad har påvirket graden af
evaluering af seksualundervisningen på skolen og kollegaers kendskab til Faghæfte 21 i en positiv retning,
idet gennemsnitligt 11,5 procent giver udtryk herfor.
Det er bemærkelsesværdigt, at det for 9 ud af de 12 nævnte forhold gælder, at mindst 70 procent af
kompetencepersonerne vurderer, at det tværfaglige samarbejde har påvirket forholdet i positiv retning.
Sammenlignes kompetencepersonernes og skoleledernes vurdering ses, at kompetencepersonerne i højere
grad end skolelederne vurderer, at det tværfaglige samarbejde har haft en positiv indflydelse på
kvalitetsudviklingen af skolens seksualundervisning. Dog skal det bemærkes, at flere ledere giver udtryk for,
at det tværfaglige samarbejde har stor værdi, hvor samarbejdet bl.a. har bidraget til en fælles
begrebsforståelse, der sætter kompetencepersonerne i stand til at samarbejde på et mere kvalificeret
niveau end tidligere, ligesom det tværfaglige samarbejde har bidraget til en mangfoldighed i undervisningen,
idet lærer og sundhedsplejerske repræsenterer forskellige fagperspektiver.
Der er dog også væsentligt at være opmærksom på, at tværfaglighed i sig selv ikke nødvendigvis er lig
kvalitet, idet kvaliteten i lige så høj grad skal findes i de forskellige faggruppers evne til at samarbejde.
På baggrund af ovenstående synes en valid konklusion at være, at tværfagligt samarbejde har bidraget til
præstationen ”kvalitetsudvikling af seksualundervisningen”. I hvilken grad der er tale om kvalitetssikring af
seksualundervisningen er et åbent empirisk spørgsmål, idet en sikring må ses i et fremadrettet perspektiv,
hvor nærværende projekt endnu på mange skoler stadig er på implementeringsstadiet.

15.4. Udarbejdelse af lokal læseplan
Kompetencepersonerne oplever, at de har haft en central rolle i processen omkring tilblivelsen af den
kommunale læseplan, idet deres involvering i tilblivelsesprocessen har givet dem et stort medejerskab i
læseplanen, ligesom den har givet læseplanen en legitimitet over for kollegaer.
Generelt er respondenterne særdeles begejstrede for den kommunale læseplan, der medvirker til både at
implementere seksualundervisning i skolen og til at kvalificere arbejdet med seksuel sundhed i skolen.
Læseplanen kan endvidere medvirke til, at seksualundervisningen bidrager til opfyldelse af andre fagmål
samt medvirke til at motivere lærere, der ikke umiddelbart ser arbejdet med seksuel sundhed som et
vedkommende arbejdsområde.
Omkring tre fjerdedele af kompetencelærerne vurderer således, at læseplanen efter 2 måneder i høj eller
nogen grad er integreret i skolen.
63

Læseplanen er i praksis blevet anvendt forskelligt af kompetencepersonerne på de forskellige skoler, idet
nogle skoleledere stiller krav om, at læseplanen indgår som en del af den enkelte lærers årsplan, mens andre
skoleledere endnu ikke forpligter lærerne herpå.
Tre overordnede forhold har været fremmede for læseplanens anvendelse i praksis:
1. At læseplanen læses sammen med kollegaer, og at det betragtes som en institutionel opgave at
stifte bekendtskab med læseplanen.
2. At læseplanens opbygning er overskuelig.
3. At læseplanen længde er overskuelig.
De forhold, som flest kompetencepersoner vurderer, at den kommunale læseplan i høj grad har påvirket i
positiv retning, er henholdsvis ledelsens og kollegaernes syn på vigtigheden af seksualundervisning,
indholdet af seksualundervisningen på skolen, graden af planlægning af seksualundervisningen på skolen og
graden af gennemførsel af seksualundervisningen på skolen, idet mere end halvdelen giver udtryk herfor.
Mange kompetencepersoner vurderer desuden, at graden af evaluering af seksualundervisningen på skolen,
graden af tværfagligt samarbejde på skolen i forbindelse med seksualundervisning, kvalitetsudviklingen af
skolens seksualundervisning i henhold til faghæfte 21, kollegaers kendskab til Faghæfte 21 og en fælles
forståelse blandt medarbejderne for arbejdet med seksualundervisning på skolen i nogen grad er blevet
påvirket i positiv retning af den kommunale læseplan, idet mere end halvdelen i gennemsnit giver udtryk
herfor. Den kommunale læseplan har således i højere grad påvirket graden af evaluering af
seksualundervisningen på skolen og kollegaers kendskab til Faghæfte 21 end kompetencepersonernes
arbejde og det tværfaglige samarbejde.
Det er i det hele taget bemærkelsesværdigt, at det for alle de nævnte forhold gælder at mindst 71 procent af
kompetencepersonerne vurderer, at den kommunale læseplan i høj eller nogen grad har påvirket forholdet i
positiv retning.
En sammenligning af kompetencepersonernes og skoleledernes vurdering viser relativt stor enighed de to
respondentgrupper imellem, hvor kun et enkelt forhold stiller sig ud. Det drejer sig om graden af
gennemførsel af seksualundervisningen på skolen, hvor en tredjedel af skolelederne vurderer, at den
kommunale læseplan i høj grad har påvirket dette forhold i positiv retning, mens det samme gør sig
gældende for lidt mere end halvdelen af kompetencepersonerne.
På baggrund af ovenstående synes en valid konklusion at være, at udarbejdelse af lokal læseplan har
bidraget til præstationen ”kvalitetsudvikling af seksualundervisningen”. I hvilken grad der er tale om
kvalitetssikring af seksualundervisningen er et åbent empirisk spørgsmål, idet en sikring må ses i et
fremadrettet perspektiv, hvor nærværende projekt endnu på mange skoler stadig er på
implementeringsstadiet. Dog synes den lokale læseplan i høj grad at rumme et perspektiv for
kvalitetssikring.

15.5.Projektet som helhed
Et forhold, som vurderes som essentielt er, at projektet har været et fælles kommunalt projekt, hvor
samtlige skoler har været forpligtet på deltagelse.
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Endvidere har de tre projektelementer – uddannelse af kompetencepersoner, tværfagligt samarbejde og
etablering af en lokal læseplan – været særdeles værdifulde for projektets mulighed for at bidrage til
kvalificering af seksualundervisning i skolen, hvor hvert element ses som de andre elementers forudsætning.
Det er således ikke umiddelbart muligt at prioritere et element frem for et andet. Det skal dog bemærkes, at
udarbejdelse af lokal læseplan er det element, som flest respondenter har fundet fremmende for
kvalitetsudvikling af seksualundervisning og -sikring i skolen.
Der er blandt respondenterne enighed om, at projektet har bidraget til at sætte arbejdet med seksuel
sundhed på den pædagogiske dagsorden, ligesom der er sket en fornyelse og systematisering af området.
Der er imidlertid ikke enighed om i hvilken grad, dette er tilfældet: Nogle skoler synes at være længere i
processen end andre skoler. En af årsagerne hertil skal muligvis findes i forskellige skolekulturer, hvor
arbejdet med seksuel sundhed på nogle skoler i højere grad anerkendes som en væsentlig skoleopgave end
på andre skoler.
Flest kompetencepersoner vurderer, at kvaliteten af seksualundervisningen i udskolingen i dag er meget
bedre end før projektperioden, idet halvdelen giver udtryk herfor. Derimod mener flest skoleledere, at det
er på mellemtrinnet, at kvaliteten er meget bedre, hvor lidt mere end en tredjedel giver udtryk herfor.
Årsagen til denne difference er et åbent empirisk spørgsmål.
For hverken i indskoling, på mellemtrin eller i udskoling vurderer kompetencepersonerne, at kvaliteten er
dårligere eller meget dårligere i dag, sammenlignet med før projektperioden. For skoleledernes
vedkommende vurderer 6 procent, at kvaliteten af seksualundervisningen i udskolingen er blevet lidt
dårligere end før projektperioden. Årsagen hertil er et åbent empirisk spørgsmål.
I forhold til den samlede støttestruktur forventer langt størstedelen af respondenterne blandt
kompetencepersoner og ledere, at alle delelementerne i støttestrukturen i fremtiden i høj eller nogen grad
vil blive udmøntet og anvendt på skolen. Flest forventer, at den kommunale læseplan i fremtiden i høj grad
vil blive anvendt, mens færrest forventer, at det tværfaglige samarbejde i fremtiden i høj grad vil blive
udmøntet på skolen i forbindelse med seksualundervisningen.
På baggrund af ovenstående synes en valid konklusion at være, at projektet som helhed har bidraget til
præstationen kvalitetsudvikling af seksualundervisningen. I hvilken grad der er tale om kvalitetssikring af
seksualundervisningen er et åbent empirisk spørgsmål, idet en sikring må ses i et fremadrettet perspektiv,
hvor nærværende projekt endnu på mange skoler stadig er på implementeringsstadiet.
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