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Förord 
 
Först och främst vill vi tacka oss själva för att vi har stått ut med varandra. Det har varit en 

tung höst med mycket kämpande. Då vi aldrig tidigare skrivit någon uppsats i denna 

bemärkelse tog det lång tid att förstå hur man faktiskt skulle göra. Vi har dock inte gett upp 

och är mycket stolta över att kunna presentera vårt resultat här nedan. 

 

Vi vill också tacka våra handledare som inte har slutat tro på oss och som hjälpt oss när vi 

kört fast. Tack till alla som ställde upp på att korrekturläsa vår uppsats. Det var många småfel 

till en början. 

 

Till sist, tack till våra familjer och vänner som inte har sagt upp bekantskapen med oss, trots 

att vi inte varit särskilt sociala under den här tiden! 
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Sammanfattning 
 

Mycket forskning har gjorts kring ungdomars tankar om Sex och Samlevnad, men få studier 

har gjorts kring ungdomars tankar och åsikter om Sex och Samlevnad ur ett genusperspektiv. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om tjejers och killars åsikter kring Sex- och 

Samlevnadsundervisningen i skolan skiljer sig åt och om deras beteende mot varandra 

förändras och i så fall hur de förändras när de pratar i en större grupp med det andra könet 

medverkande, till skillnad mot när de pratar i en mindre könshomogen grupp. Detta har vi 

försökt uppnå genom att först göra parintervjuer med könshomogena par för att slutligen 

använda oss utav en fokusgrupp med en könsheterogen grupp. Resultatet blev inte riktigt som 

vi tänkt oss då vi trodde att killarna skulle vara det mer utmärkande könet än vad de faktiskt 

var. Killarna var de som styrde samtalet i fokusgruppen men ville ändå försöka få med 

tjejerna. Tjejerna lät killarna ha övertaget och gjorde ingen större ansträngning att försöka ta 

över makten i samtalet. De verkade tycka att det var okej att de framstod som det lägre könet. 

De normer som finns ute i samhället kring hur tjejer respektive killar ska bete sig stämde 

alltså bra in på vår studie, särskilt bland tjejerna. Vad gäller killarnas och tjejernas åsikter 

kring Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan tog de upp ungefär samma saker. De 

ansåg att de har lärt sig mycket om preventivmedel och olika könssjukdomar och alla är 

överens om att de fått den undervisningen de behöver. Ungdomarnas åsikter ändrades inte så 

mycket från parintervjuerna till fokusgrupperna. Tjejernas åsikter var de som ändrades minst, 

de sa inte så mycket vare sig i parintervjuerna eller i fokusgruppen. Killarna däremot blev 

något mer öppna när vi satt i den stora heterogena gruppen än när de bara satt två killar och 

pratade. Hade vi haft möjligheten hade vi velat utveckla metoden mer till att innehålla fler 

fokusgrupper för att därför kunna utveckla en större bredd på arbetet. 

 

 

 

 

 

Nyckelord 
 

Genus, gruppdynamik, könsroller, normer, Sex- och Samlevnadsundervisning 
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Inledning 
 

Vi är två lärarstudenter som har läst en inriktning mot de yngre åldrarna i matematik och 

naturorienterande ämnen (F-5). Under våra VFU-tillfällen (verksamhetsförlagd utbildning) 

har vi båda upptäckt att våra elever kan uppträda på två helt olika sätt, dels på ett sätt när de 

är i den stora gruppen (klassen) och dels på ett helt annat sätt när man pratar med dem ensam. 

Uppträdandet har också ofta skiljt sig åt mellan killar och tjejer. Vi har överlag upplevt att det 

är killar som tar störst plats, men det har också ofta varit de som varit mest krävande, medan 

tjejerna hamnat lite bakom och framstått som de lugna. Detta är något som vi har tyckt varit 

mycket intressant och därför kände vi att vi ville undersöka detta vidare och såg 

examensarbetet som en stor möjlighet för detta.  

 

Vi har båda ett stort intresse för Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan då vi är 

engagerade i kårföreningen Pleasure som vill främja den sexuella hälsan för studenterna på 

högskolan i Halmstad. Ämnet framstår hos många som väldigt känsligt och vi tror därför att 

de olika beteendena kan synas extra tydligt inom detta ämne. 

 

Nilsson (1993) har forskat om gruppen och han menar att en grupp är människor som förenar 

sig med varandra. Enligt författaren skapas en gruppidentitet, där gruppen blir ”vi”. Inom 

gruppen kommer deltagarna bete sig ganska lika, men detta kan skifta något beroende på 

situation och dag. Detta på grund av att det skapats regler och normer för vad deltagarna gör 

och säger. Genom normer och regler uppstår olika beteenden i gruppen, medlemmarna får 

olika roller. Rollerna gör att det skapas olika relationer som har makt, attraktion och behov 

som grund. Rollerna i gruppen är ofta samma men kan förändras vid ny situation, ny uppgift 

eller liknande (a.a.).  

 

Flera typer av forskning har redan gjorts kring ungdomars tankar om Sex- och 

Samlevnadsundervisningen i skolan, bland annat skrev Forsberg (2000) en rapport om 

ungdomar och sexualitet. Där fick hon veta att ungdomar ansåg sig fått bäst undervisning 

kring Sex och Samlevnad i skolan, men att de fått mest information från media. Forsberg 

(2000) hävdar att skolan därför spelar en viktig roll för att förmedla en mer korrekt syn av 

sexualiteten som exempelvis pornografi kan förvirra. Enligt författaren finns det bland 

ungdomar ett stort intresse för skolämnet Sex och Samlevnad, varför hon uppmanar skolorna 
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att ta tillvara detta intresse i undervisningen. Edgardh (1992) gjorde en enkätundersökning 

bland ungdomar kring deras tankar om Sex och Samlevnad för att få en bredare syn på vad de 

ansåg viktigt och mindre viktigt med en utbildning inom ämnet i skolan. Båda dessa 

undersökningar har lett till en ökad förståelse för ungdomars tankar kring Sex och 

Samlevnad, men vad har egentligen skrivits om åsikterna ur ett genusperspektiv? Vår tanke 

var att undersöka detta i en niondeklass i södra Sverige.  

 

Lägg märke till att vi medvetet valt att kalla två av våra forskare vid första bokstaven i 

förnamnet, då dessa två har samma efternamn. Detta för att underlätta en viss förvirring som 

annars lätt kan uppkomma. 

 

Relevans för läraryrket  
 

Uppsatsen är viktig för lärare av den anledningen att den kan underlätta lärarnas planering av 

lektioner. Dels kan de dra nytta av att veta vad eleverna anser viktigt med Sex och 

Samlevnadsundervisningen i skolan, men också av att se på hur traditionella könsmönster 

formas i vanliga samtal med ungdomar och hur man som lärare kan försöka förebygga dessa. 

 

Arbetsfördelning  
 

Arbetsfördelningen har fungerat så att vi mestadels skrivit arbetet tillsammans, men att vi 

bitvis har valt att koncentrera oss på vissa bitar i arbetet var och en på sitt håll. Dock har vi 

alltid sett på dessa bitar tillsammans innan vi klistrat in det i arbetet. Vi anser oss ha gjort i 

stort sett lika mycket på arbetet båda två. 
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Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika grupper påverkar ungdomarnas åsikter kring 

Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan och deras beteenden mot varandra. Vad händer 

om man flyttar dem från en liten könshomogen grupp till en lite större könsheterogen grupp? 

Vi kommer att undersöka gruppen genom att problematisera föreställningarna om manligt 

och kvinnligt utifrån ett genusperspektiv.  

 

I resultatet och diskussionen kommer vi att presentera vad vi kommit fram till under följande 

teman: Tjejernas beteende, Killarnas beteende, Tjejer om Sex och Samlevnad, Killar om Sex 

och Samlevnad samt Jämförelser mellan parintervjuerna och fokusgruppen. Vi valde att dela 

på könen i våra teman då vi ansåg att det underlättar för läsaren, eftersom tjejerna har en 

stereotyp att leva upp till medan killarna har en annan.  
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Bakgrund 
 
Vi kommer att börja med att presentera en historisk bild av Sex- och 

Samlevnadsundervisningen i skolan i Sverige för att ge dig som läsare en förförståelse för hur 

ämnet har utvecklats genom tiderna. Därefter kommer en kort beskrivning av de delar i 

styrdokumenten som direkt syftar till Sex- och Samlevnadsundervisningen samt de delar som 

lyfter frågor kring genusperspektivet. Att vi valt att lägga med mediernas bild av könsroller 

under bakgrundskapitlet har att göra med att det var denna bild som inspirerade oss till att 

göra denna studie. 

 

Historik - Sex- och Samlevnadsundervisning i skolan 

 
Obligatorisk Sex- och Samlevnadsundervisning 

 

När Sverige 1955 införde obligatorisk Sex- och Samlevnadsundervisning på skolorna i landet 

blev vi först i världen med detta. Det centrala i undervisningen skulle vara att ge information, 

men även att förespråka avhållsamhet under uppväxtåren kändes som det enda rätta synsättet. 

Anledningen till att man införde obligatorisk Sex- och Samlevnadsundervisning var för att 

man inte längre ansåg att föräldrarna räckte till som informatörer (Centerwall, 2005). Vidare 

menar författaren att det hade varit utmärkt om föräldrarna hade kunnat räcka som 

informatörer, men att verkligheten ser annorlunda ut. Ofta faller det sig naturligt att glappet 

mellan föräldrarna och deras ungdomar är som störst i de åldrar då de behöver mest kunskap, 

i tonåren (a.a.). 

 
Fyra handledningar   

 

1942 utkom en rekommendation från Kungliga majestätet att Sex- och 

Samlevnadsundervisning skulle vara en del av folkskolan (Centerwall, 2005). 

Undervisningen skulle innehålla kunskap om kroppens anatomi, om fosterutvecklingen, om 

kroppshygien och könslivets biologi. Detta medförde att man 1945 skapade den första 

handledningen för sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Det viktigaste med 

handledningen var att förmedla avhållsamhet bland ungdomar. Märk att Sex- och 

Samlevnadsundervisningen ännu inte var obligatorisk i grundskolan (a.a.). Att vara 
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homosexuell jämfördes med pedofili och tidelag och ansågs vara en sjukdom (Gustafsson, 

Lundberg i Franck, 2007).  

 

1956 kom nästa handledning för sexualundervisningen i skolan (Centerwall, 2005). Den 

byggde i stort sett på 1945 års handledning och författaren menar att det främsta uppdraget 

var att eleverna skulle få kunskap om ämnet men att de inte skulle inspireras till att ha sex.  

Den tredje handledningen kom 1977. (Gustafsson, Lundberg i Franck, 2007). Författaren 

skriver vidare att denna handledning var mer neutral till föräktenskapliga relationer. Man 

ville respektera ungdomarnas egna val och tro på deras egen förmåga att fatta moraliska 

beslut. Det gällde att möta ungdomarna på den nivån de befann sig, eftersom vissa hade mer 

erfarenhet än andra. I denna handledning skrevs även några grundläggande värderingar ner, 

vilka finns kvar i dagens handledning i Sex- och Samlevnadsundervisning. Exempel på dessa 

är: 

 
Skolan har i uppgift ”att väcka respekt för människans egenvärde” och ”att väcka respekt för 

människolivets okränkbarhet och därmed för rätten till personlig integritet […] Skolans uppgift 

är överhuvudtaget enligt handledningen att bidra till tolerans när det gäller ungdomars syn på 

samlevnadsfrågor (Gustafsson, Lundberg i Franck, 2007 s. 10) 

 

Den fjärde handledningen Kärlek känns, förstår du (Centerwall, 1995) utkom inte förrän 

1995, 40 år efter att ämnet blivit obligatoriskt. Handledningen från 1995, kan uppfattas mer 

som ett referensmaterial än en handledning och synen på Sex- och 

Samlevnadsundervisningen kan nu ses som ”ett led i en ung människas utveckling till en 

egen individ, där slutmålet är att kunna fatta egna beslut” (Centerwall 1995, s. 7). 

Undervisningen har, genom handledningen från 1995, barns och ungdomars frågeställningar 

och erfarenheter som utgångspunkt (Gustafsson, Lundberg i Franck, 2007). 

 

Tio år senare utkom en samling texter, Hela livet - 50 år med sex- och 

samlevnadsundervisning som hade som vision att leda till ett inspirerande 

skolutvecklingsarbete (Centerwall, 2005). Dessa texter kan alltså inte ses som en 

handledning, utan meningen med dem var att skapa ett ökat intresse för ämnet (a.a.). 

 

Gustafsson, Lundberg i Franck (2007) gör en sammanfattning av sexualundervisningens 

utveckling. Hon menar att i de tidigare handledningarna är det läraren som är experten och 
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som sitter inne med en viss information som ska förmedlas till eleverna, läraren ska forma 

ungdomarna. Handledningen från 1995 däremot utgår från elevernas erfarenheter, där dialog 

mellan lärare och elever står i centrum. I handledningen från 1977 är läraren opartisk och det 

är eleverna själva som får ta sina beslut angående föräktenskapliga förbindelser och liknande 

(a.a.). 

 

Skolans styrdokument 
 

Nedan följer läroplanen och kursplanernas syn på genus samt Sex- och 

Samlevnadsundervisningen. Vi har tagit upp det som vi känner är relevant för vår studie. 

 

Genus 

 

Kring ämnet genus finns mycket att hämta ur läroplanen och kursplanerna. Detta eftersom 

hela den svenska skolan ska vila på en jämställd och demokratisk grund (Lpo 94). I 

läroplanen (Lpo94) står det skrivet att skolan ska främja jämställdhet mellan kvinnor och 

män, man ska tillsammans i skolan verka för att detta följs. Eleverna ska ha samma 

möjligheter att utvecklas i skolan och de traditionella könsmönster som finns ska motverkas. 

De krav och förväntningar som finns på eleverna ska vara lika oberoende av könen (Lpo 94, 

kap 1). 

 

I de samhällsorienterande ämnena under stycke Samhällsorienterande kunskapsområdets 

karaktär och uppbyggnad kan man läsa om att det ingår i ämnet att lära sig ta ställning mot 

sådant som kan innebära kränkningar för andra människor. Detta kan till exempel vara mot 

elever av särskild klass, kön eller etnisk tillhörighet.  

 

Sex- och Samlevnadsundervisningen 

 

Det finns inte mycket skrivet om Sex- och Samlevnadsundervisningen i läroplanen mer än att 

ämnet ska ses som ämnesövergripande och att det är rektorn som har det yttersta ansvaret för 

att detta följs. Vad gäller kursplanerna finns ämnet endast som mål inom biologiämnet. Här 

nedan beskrivs målen för år fem och nio. 
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Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret: 

 

Eleven skall 

beträffande natur och människa: 

[…] 

– känna till viktiga organ i den egna kroppen och deras funktion, 

- ha insikt om människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död,  

(Kursplanen i biologi, 2000-07) 

 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

 
Eleven skall  

beträffande natur och människa  

[…] 

– ha kunskap om vad befruktning innebär, 

– ha kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta, 

– ha kännedom om den egna kroppens organ och organsystem samt hur de fungerar tillsammans, 

(Kursplanen i biologi, 2000-07) 
 

De samhällsorienterande ämnena ska enligt kursplanen behandla människor och deras 

relationer till omvärlden, hur dessa påverkar människorna i form av självuppfattning och 

framtidstro. I religionskunskap ingår dessutom samlevnad än mer i beskrivningen av ämnet. 

Här menar man på att ämnet ska se på samlevnad och jämställdhet ur ett religions- och 

livsåskådningsperspektiv. Här ska eleverna få chansen att ta ställning till sina egna tankar 

kring människan, relationer dem emellan och deras religioner. Vidare bör påpekas att Sex och 

Samlevnad i de samhällsorienterande ämnena endast finns med i beskrivningen av ämnets 

karaktär och alltså inte som något mål att uppnå. 
 

Skollagen om genus samt Sex och Samlevnad 

 

Enligt skollagen (SFS 1985:1100) ska skolan ge eleverna chansen att utvecklas till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Skolan ska alltså hjälpa eleverna att 

lära sig hantera händelser som kan uppkomma i det framtida livet. Däribland ska frågor om 

sexualitet och samlevnad ingå. 
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Vidare visar skollagen att skolan ska utarbetas utifrån grundläggande demokratiska 

värderingar. Det gäller också för skolan att bejaka varje människas egenvärde och att 

behandla alla lika oberoende av kön, etnicitet eller sexuell läggning. 
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Mediernas bild av könsroller 
 

Ett av de största områdena för föreställningar om kön och sexualitet är enligt Lundgren & 

Sörensdotter (2004) medier. De menar att medierna förstärker normerna för hur kvinnor och 

män ska vara. När det gäller tidningar används olika ämnen beroende på vilken läsare man 

riktar sig mot, allra mest när det gäller dam- och herrtidningar där det anses vara antingen det 

ena könet eller det andra som ska läsa tidningen. Tidningarna är inte enbart inriktade mot ett 

givet kön, utan författarna hävdar att tidningarna förmedlar heterosexualitet, då denna 

läggning anses som det normala och det är denna norm som genomsyrar tidningarna. När 

man tar upp bi- och homosexualitet så ses det mer som något annorlunda man lägger till i 

tidningen. Tidningarna fungerar enligt författarna som en stor kunskapskälla för läsaren, där 

denne exempelvis får lära sig hur man ska vara i en relation, hur man bör prova nya 

samlagsställningar m.m. Ofta förekommer tester i tjejtidningarna idag och man kan få 

chansen att testa hur bra kompis man är, vilka killar man faller för och liknande. I dessa test 

finns nästan alltid en så kallad normal kategori, där man är lagom snäll och där man tänker 

smart. Enligt författarna kan detta ställa till problem, då vissa tjejer kan se detta som det rätta 

sättet att vara på, även om tidningarnas tanke med testen troligtvis endast är att de ska vara 

roliga (a.a.). 

 

Erling i Erling & Hwang (red), (2001) anser att massmedier och reklam får i stort sett alla 

ungdomar att känna sig missnöjda med sina kroppar genom de ideal som de förmedlar. Hon 

menar på att reklamen påverkar ungdomar att känna att de hela tiden måste förbättra sina 

kroppar för att nå skönhetsidealen, annars har de inte försökt tillräckligt. Författaren 

åskådliggör också siffror som visar att det är svårare att nå skönhetsidealen idag än på 1960-

talet, då skillnaden mellan modellernas vikt och den genomsnittliga vikten för kvinnor var 

mindre. 

 

Ekman (1998) skriver att det som olika medier tar upp angående utseendets betydelse bör tas 

på stort allvar. Det är viktigt eftersom många av de ungdomar som läser tidningar och ser på 

tv accepterar det som förmedlas utan att ifrågasätta detta, vilket enligt författaren beror på 

ungdomarnas ringa ålder och brist på livserfarenheter. 
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2002 utkom en avhandling av Anja Hirdman som handlar om mediers definition av vad som 

är manligt och kvinnligt. Hennes tanke var att jämföra hur tidningarna formulerar genus i 

relation till sexualitet och samlevnad. Tidningarna hon hade till sin hjälp var Veckorevyn och 

Fib aktuellt. Författaren anser att medierna i stora drag har möjlighet att välja vilken del av 

världen de vill visa upp för samhället. Det största budskapet som medierna förmedlar till 

unga tjejer och killar är enligt henne det som de får om sitt utseende genom bilder på andra 

tjejer och killar. De lär sig därigenom att granska sig själva kritiskt, vilket författaren tror, 

problematiserar tjejers och killars utveckling. Medierna visar upp en blandning av fakta och 

fiktion, vilket gör att bilden av könen inte alltid blir den rätta. Bilder av modeller blir 

exempelvis ofta retuscherade. Ett skapande av homosociala band, menar författaren är av stor 

vikt för medierna, eftersom de ofta skiljer på könen i sina framställningar. Detta kan de 

utnyttja då de skriver till det egna könet, men också när de utvecklar förståelsen för det 

motsatta könet och hur förhållandet könen emellan ”bör” vara. Författaren anser att 

Veckorevyn visar på en tvådelad syn på kvinnlighet. Å ena sidan ska kvinnligheten ses som 

något unikt och vackert, något som ska föra oss kvinnor närmare varandra. Å andra sidan ska 

kvinnor samtidigt se varandra som rivaler och kritiskt granska varandra. Mannen ifrågasätts 

aldrig, utan istället ges exempel på hur kvinnor ska göra för att nå mannen och få hans 

uppmärksamhet. En kvinna är enligt författarens tolkning av Veckorevyn aldrig hel när hon 

är ensam, utan det är hennes strävan efter att nå mannen som gör henne hel. Detta görs 

genom att kvinnor lär andra kvinnor knep för att tillfredsställa mannen, dels genom att klä sig 

modernt och förföra honom rätt.  

 

I Fib aktuellt däremot framstår enligt A, Hirdman (2002) läsaren och tidningen som en och 

samma person. Här utförs medvetna stavfel och talspråk används ofta för att förstärka att 

läsaren och tidningen befinner sig på samma nivå. Det huvudsakliga i Fib aktuellt är att binda 

samman männen som grupp, att framhäva deras maskulinitet. Detta görs enligt författaren 

genom kamp och tävlan. Gemensamt mellan tidningarna är att mannen är den som ska njuta 

och kvinnan är den som ska ge honom njutning. Det är genom kvinnan som mannens position 

förstärks som det starkare könet. Fib aktuellt hyllar maskuliniteten inför sin publik, medan 

Veckorevyn vill hjälpa sina läsare att ändra sig och fylla på med sådant som fattas dem (a.a.). 
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Relevant forskning för vår studie 
 
Det är av vikt för vår studie att sätta sig in i ungdomars tidigare tankar om Sex- och 

Samlevnadsundervisningen i skolan för att kunna göra en jämförelse mellan tidigare studier 

och vår egen studie. 

 

För att problematisera skolans värld och för att visa på vilket dilemma man som lärare ställs 

inför varje dag har vi valt att nämna den dubbelt dolda läroplanen (Einarsson & Hultman, 

1984). Denna läroplan tar upp de områden som styr hur de händelser som sker i klassrummet 

fungerar i praktiken och som dock inte stämmer överens med den läroplan (Lpo94) som alla 

skolor i Sverige ska använda sig av. 

 

Ungdomars tankar och åsikter om Sex- och Samlevnadsundervisningen i 

skolan 
 

I referensmaterialet Kärlek känns, förstår du skriver Centerwall (1995) om hur pojkar och 

flickor kan uppfatta att det finns en så kallad ”inre värld” som de inte vill prata med det 

motsatta könet om. Att däremot diskutera dessa frågor med klasskamrater av samma kön 

känns inte alls lika skrämmande. Därför anser författaren det mycket klokt att vissa delar utav 

Sex- och Samlevnadsundervisningen bör utspela sig i tjej- resp. killgrupper. Exempel på 

sådana delar kan vara vid personliga frågor angående menstruation eller ofrivillig 

sädesuttömning, så kallad pollution (Vår anmärkning).  

 

Forsberg (2000) skriver i sin rapport, Ungdomars sexualitet – en kunskapsöversikt, att av de 

ungdomar som hon intervjuat anser sig de flesta få bäst undervisning om Sex och Samlevnad 

i skolan, medan de menar att de får mest information från medier. Hon vill därmed 

uppmärksamma att skolan har en motsägande roll till det som säg i medier, vilket enligt 

henne förmedlar ett alldeles för sexuellt präglat budskap. Skolans roll blir därför att ge 

eleverna kunskap om att vara källkritisk (a.a.). 

 

Att ungdomar har intresse och behov av att prata om Sex och Samlevnad är något som borde 

tas på större allvar anser Forsberg (2000). Detta är då, enligt henne, ett ypperligt tillfälle för 

skolan att ta vara på och arbeta med ämnet. Hon menar att om behovet inte fylls i skolan 
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kommer ungdomar att försöka hitta kunskap på annat sätt, vilket troligen skulle bli medier 

och/eller Internet.  

 

På RFSU: s hemsida finns ungdomars tankar om Sex och Samlevnad att finna under RFSU: s 

skolsajt. Här tar man upp saker som hur det känns att vara kär, ungdomarnas åsikter om 

kondomanvändande m.m. På många ställen visar det sig att ungdomarna har bra koll på vad 

deras kompisar av samma kön tycker och tänker, men om det motsatta könet vet de inte 

mycket, varken om deras åsikter eller om hur deras kroppar fungerar. De betonar vikten av 

ämnet, trots att de inte anser att Sex och Samlevnad är ett ämne så som svenska och 

matematik, men att ämnet kan hjälpa dem att se på varandra med andra ögon och utveckla ett 

bättre klimat på skolan (a.a.). 

 

Karin Edgardh gjorde 1992 en enkätundersökning bland ungdomars tankar kring Sex och 

Samlevnad på uppdrag av Skolöverstyrelsen. Syftet med undersökningen var att det dels 

fanns stora kunskapsbrister inom ämnet, men också för att man ville se på ungdomars åsikter 

kring Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan. I undervisningen ansåg ungdomarna att 

de fått tillräckligt med faktakunskaper inom ämnet. Författaren förklarar dessa kunskaper 

tydligare så som bland annat kroppsutveckling, menstruation och samlag. Det som de vill 

veta mer om är pubertetsproblem, sädesuttömning, STD och aborter. Enligt 

undervisningsmetoderna som används anser ungdomarna att de vill använda sig mer av 

diskussioner och att de vill ha större möjligheter att påverka lektionerna (a.a.). 
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Den dubbelt dolda läroplanen 
 

Den dubbelt dolda läroplanen är den som enligt Einarsson & Hultman (1984) tillsammans 

med den vanliga läroplanen (Lpo 94) styr händelserna i skolmiljön. Denna dubbelt dolda 

läroplan ska vara den plan som ställer krav på eleverna att klara av att:  
 

”… arbeta individuellt […] vara uppmärksam […] kunna vänta […] kontrollera sig motoriskt 

och verbalt […] undertrycka sina egna erfarenheter […] underordna sig lärarnas auktoritet.” 

(Einarsson & Hultman, 1984, s.230) 
 

Att läroplanen kallas för dold beror enligt författarna på att den inte stämmer överens med 

den öppna läroplanens riktlinjer, som mera påvisar ett klassrumsklimat med samarbete, 

självständighet och liknande. När författarna talar om den dubbelt dolda läroplanen, visar de 

på att den dolda läroplanen i sig också innehåller en dold läroplan, en för tjejer och en för 

killar, vilket leder till begreppet dubbelt dold läroplan. Det ställs till exempel inte lika höga 

krav på att killar sköter sig i skolan som det gör på tjejer. Detta leder till att killar lär sig att ta 

för sig mer och får större frihet, medan tjejer blir mer passiva, både i klassrummet och ute i 

samhället. I skolans värld gynnas tjejer av att de är lugna och har tålamod, vilket ofta leder 

till att de får bättre studieresultat. Detta är dock en skillnad som håller på att bli allt mindre. 

På Skolverkets hemsida har det skrivits om ett projekt om könsskillnader i grundskolan och 

gymnasiet. Mattias Sjöstrand, undervisningsråd på Skolverket, förklarar att killar har väldigt 

god självkänsla och känner att de inte behöver jobba lika hårt som tjejer för att få bra resultat. 

Tjejer däremot planerar sina studier bättre än vad killar gör, vilket då resulterar i de bättre 

resultaten. Killar dominerar klassrumsundervisningen, de får mer uppmärksamhet av läraren, 

tar mer plats och styr samtalen. När eleverna väl kommer ut i yrkeslivet visar det sig att killar 

klarar sig bättre, då de är bättre på att fatta snabba beslut, vilket ofta krävs i arbetslivet (a.a.). 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Vi kommer först att ge en kort beskrivning av olika författares syn på begreppen genus och 

könsroller för att sedan visa på vår tolkning av begreppen genus och könsroller i denna 

studie.  

 

Därefter kommer vi att presentera de manliga och kvinnliga stereotyperna, både utifrån ett 

historiskt perspektiv och hur de utmynnas i dagens samhälle. Detta för att kunna göra en 

jämförelse mellan hur tankarna kring könen såg ut förr samt hur de har påverkat 

stereotyperna idag. Kan vi finna spår av de historiska stereotyperna i vår undersökning? 

 

Den kvinnliga och manliga normen anser vi är viktig för vår studie då vi dels kan ha 

förväntningar på hur våra ungdomar kommer att bete sig, men också för att se hur de beter 

sig mot varandra och om de använder sig av de typiska normerna. 

 

Eftersom vi kommer att undersöka hur och om ungdomarnas beteenden och åsikter ändras 

när de hamnar i en större heterogen grupp är det av vikt att ha med vad som kan hända i olika 

gruppkonstellationer. Vi är medvetna om att den ena förändringen inte utesluter den andra. 

Det kan alltså både vara gruppens storlek, men också att könen blandas som påverkar vår 

studies resultat. Därför är det viktigt att presentera både tidigare forskning kring olika 

gruppkonstellationer samt om genus. 

 

Genus och könsroller 
 

Begreppen genus och könsroller 

 

Begreppet genus myntades under 1980-talet av dåtidens så kallade kvinnoforskare. En av 

dessa var Yvonne Hirdman. Enligt henne uppkom ordet för att begreppen kön och könsroller 

var så nersmutsade ord. Ordet genus skulle få oss att öppna ögonen och se sådant vi inte såg 

tidigare (Y, Hirdman, 2001). Josefson (2005) samt Nihlén och Nilsson (2006) förklarar 

genusbegreppet som en förståelse för att sociala och kulturella förhållanden påverkar 

kvinnors och mäns sätt att vara.  
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Ofta används genus och könsroller som synonymer. Detta något felaktigt då genus kan 

användas som ett bredare begrepp än könsroller (Nihlén och Nilsson, 2006). Trots att tanken 

med att byta ord från kön till genus var att få bort den biologiska stämpeln anser Smirthwaite 

i Forsberg & Grenholm (red), (2005) ändå att ordet fortfarande är kontroversiellt. Genus 

betraktas enligt författaren lägga för tung vikt vid att handla om de kulturella 

föreställningarna kring könen istället för könens verklighet. Med denna tanke i bakhuvudet 

menar författaren att genusbegreppet tar avstånd från samhällsvetenskap och 

vetenskapsteoretisk forskning. Därför väljer än idag vissa forskare att trots allt använda sig 

utav könsbegreppet. Y, Hirdman (2001) förklarar begreppet könsroll som de socialt och 

kulturellt betingade skillnaderna som finns mellan könen. Dessa skillnader gäller bl.a. inom 

områden som beteenden, värderingar och normer. Begreppet könsroll kopplas enligt 

författaren ofta ihop med förväntningar om hur förhållandet mellan könen ska vara. 

Smirthwaite skriver i Forsberg & Grenholm (red), (2005) vidare att för en student som ännu 

befinner sig i sin grundutbildning inom genus kan begreppet genus ses som neutralt och som 

det mest naturliga begreppet att använda. Vi bestämmer oss därför för att lägga oss på denna 

nivå kring synen på ämnet, då vi än mindre än genusvetenskapsstudenterna har en vid syn på 

begreppet. 

 

I sin bok Genus - om det stabilas föränderliga former tar Y, Hirdman (2001) upp olika 

stereotyper av genus genom tiderna. Vi väljer att ta upp både de historiska och de nutida 

stereotyperna för att få en bredare syn på hur stereotyperna har förändrats genom tiden och 

hur dagens stereotyper stämmer överens med ungdomarnas beteenden i vår studie. I följande 

avsnitt kommer vi att använda oss utav hennes tre kategorier, A - icke A, A - a och A - B, där 

A är den manliga stereotypen och de övriga är olika kvinnliga stereotyper.  

 

Stereotyperna i ett historiskt perspektiv  

 

A - icke A 

 

A - icke A skulle kunna översättas som man och ickeman. Kvinnan står här i skuggan och är 

ickeexisterande. En djupare förklaring ges inte av författaren, utan kvinnan ses helt enkelt 

som ingen alls. Att författaren ändå valt att ha med den här uppdelningen är för att denna 

ligger till grund för de andra två stereotypa grupperna. 
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A - a 

 

A- a betyder man och den lilla mannen. Kvinnan ses här som en ofullgången människa. Man 

menar på att kvinnan fattas något. A - a är den modell som kallas för enkönsmodellen, där 

kvinnokönet ses som detsamma som mankönet, fast felvänt och en betydligt sämre variant av 

könet. Kvinnan framstår som mer köttslig och mer natur i sig själv än mannen. Med detta 

menas att kvinnan inte kan kontrollera sina lustar och att hon är mer våldsam än mannen. 

Mannen däremot framstår som den intellektuella, den starka och den kontrollerande. Att vara 

mer kropp så som kvinnan tycktes vara, sågs som smutsigt. Man skulle vara som mannen 

som ansågs vara mer själslig. Själen och kroppen ansågs som helt åtskilda där själen var den 

som kunde kontrollera sig, medan kroppen var den som kände lust och ville ge efter för dessa 

lustar. Enligt författaren skulle man kunna dra slutsatsen att vissa kvinnor skulle kunna vara 

mer A och vissa män mer a. Detta är dock något som skrämmer många av de stereotypa A, 

vilket leder till att dessa ständigt måste hävda sig för att verkligen framstå som A. 

 

A - B 

 

Under den här stereotypa gruppen framstår kvinnan och mannen som två skilda 

människoarter. Kvinnan är likt modellen A - a en ofullgången man, men här är hon också olik 

mannen. Den här modellen brukar kallas för tvåkönsmodellen. Under 1800-talet ansågs 

kvinnans främsta uppgift vara att föda barn. Hennes intellektualitet styrdes utifrån hennes 

könsorgan. Med detta menar författaren att hela kvinnans varande utgick ifrån hennes uppgift 

att föda barn. Det kunde till exempel vara farligt för äggstockarna om kvinnan läste för 

mycket, vilket i värsta fall kunde leda till sterilitet. Många kvinnosakskvinnor ansågs därför 

vara sterila då dessa ofta ville utföra uppgifter som inte lämpade sig för en kvinna. Sedan 

urminnes tider har kvinnor valts ut för sin skönhet, man har alltså ständigt i utvecklingen 

koncentrerat sig på kvinnors kroppar, istället för själen. Till skillnad från modellen A - a är 

kvinnan i modellen A - B en som författaren kallar det: en stereotyp idol. Kvinnan har här en 

bestämd uppgift som hon måste lära sig. Uppgiften är att föda barn, men också att förstå att 

hon är underordnad mannen. I modellen A - a är kvinnan endast en ofulländad man och ses 

bara som en stereotyp. 
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Gemensamt för alla tre kategorierna är att kvinnan alltid ses som underordnad mannen. Den 

grövsta genusuppdelningen beskrivs av författaren som den att kvinnan är kroppen medan 

mannen är själen. I detta fall ses kroppen och själen som något som är helt åtskiljt (a.a.). 

 

Stereotyperna i dagens samhälle 
 

Y, Hirdman (2001) menar att kvinnan idag på många sätt har blivit en mer fri människa än 

hon tidigare varit. Idag får kvinnor arbeta, de har rösträtt och får utbilda sig inom vilket 

arbete de själva vill. Kvinnor kan leva ensamma utan män, och det är till mycket större del 

accepterat att välja att leva med någon av samma kön. Trots detta så lever genuskonflikten 

vidare, men tar andra skepnader. Författaren förklarar att konflikten alltid kommer att finnas, 

då könen inte är lika från början. Detta tillsammans med medias bild av könen gör att vi trots 

ett mer jämställt samhälle ändå har åsikter om vad som är kvinnligt och vad som anses 

manligt. Författaren visar på exempel där män genom historien har gjort kvinnosysslor och 

därmed hånats. Skulle en man göra kvinnosysslor så gjordes detta bakom stängda dörrar. Hon 

visar även på synen av kvinno- respektive mansarbeten där män som går över i 

kvinnoarbeten, så som att mjölka kor, förändrar förutsättningarna genom att förändra området 

till mer mansaccepterat. Numera mjölkas till exempel inte kor för hand, utan med hjälp av 

maskiner. Skulle en kvinna däremot gå in i ett mansdominerat arbete så är det istället hon 

som får anpassa sig (a.a.). 

 

Kvinnor som idag bryter mot genusarbetsfördelningen kan chocka sin omgivning genom att 

klara av ett mansjobb, och får då beröm i form av: 

 
- Men hon är allt duktig hon, Anna! Kör bil som en hel karl! 

- Man kan sannerligen inte se om det är en kvinna eller en karl, så skicklig som hon är. 

- Den du, hon kan sina grejer! (Y, Hirdman, 2001, s. 66) 
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Den kvinnliga respektive manliga normen i Sverige 
 

Y, Hirdman (2001) beskriver mannen som norm på två olika sätt. Dels anser hon att mannen 

som norm är det normala och vanliga, samt att mannen står som en modell för många 

arbeten, så som läkare, politiker och forskare. Å andra sidan ser författaren den manliga 

normen i betydelsen Människan. På så vis hamnar kvinnan naturligt i det som författaren 

beskriver som det underordnande könet. Under de senaste 100 åren har dock stora 

förändringar skett och det är inte längre lika vanligt att se mannen som normen för läkaryrket 

etc. Detta har skett i och med att kvinnor har varit med och förtunnat bilden av mannen som 

norm och börjat ta mer plats i samhället (a.a.).  

 

Y, Hirdman i Carlsson Wetterberg & Jansdotter (2004) talar om ett genuskontrakt. Hon 

menar att varje tid och samhälle har ett eget kontrakt mellan könen. Det finns så kallade 

”osynliga” regler och uppfattningar för hur kvinnan resp mannen ska vara, hur de ska klä sig 

och hur de ska prata. Edlund, Erson & Milles (2007) & Josefson (2005) ger ett exempel på 

detta. När en liten flicka gråter tar man ofta för givet att hon är ledsen, medan när man ser en 

pojke som gråter tänker att han är arg. Hur människor väljer att klä sig och agera m.m. 

påverkar också hur vi ser på dem som man och kvinna, alltså inte enbart rent biologiskt, utan 

även socialt (Y, Hirdman i Carlsson Wetterberg & Jansdotter, 2004). 
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Gruppdynamik 
 

I boken Gruppsykologi – om grupper, organisationer och ledarskap tolkar Svedberg (2003) 

den tysk-amerikanske socialpsykologen Kurt Lewins teorier. Författaren menar att det var 

Lewin som introducerade ordet gruppdynamik. Lewin intresserade sig enligt författaren för 

hur spänningar kan uppkomma genom olika grupper i samhället och Lewin menar att det inte 

är individen som ska stå i centrum i en grupp utan individens sociala samhörighet med 

gruppen. Författaren menar på att Lewin finner att en individs beteende beror på individens 

personlighet och individens sociala omgivning. Alltså är det dynamiken mellan dessa som 

gör att en människas beteende förändras i olika gruppkonstellationer. Vidare hävdar 

författaren att Lewin har kommit fram till att en människa kan säga samma sak i olika 

situationer, dock skiljer sig dessa ofta åt genom att budskapet kan uppfattas på olika sätt och 

att personen som talar kan bli bemött på olika sätt. 

 

Eftersom vår studie innefattar individens beteende i par och i liten grupp kommer vi därför gå 

in djupare på detta med hjälp av Svedberg (2003) och Nilsson (1993). 

 

Par 

 

När människor hamnar i par sker en stor förändring. Från att personerna tidigare varit 

ensamma blir det istället ett jag, ett du och ett vi. Man måste härmed ta hänsyn till någon 

annan och inte bara till sig själv (Svedberg, 2003). 

 

Författaren tar upp olika modeller som kan uppstå i en parsituation.  

 

1. Båda parterna är aktiva. De är engagerade i samtalet båda två men det kan också 

konkurreras om vem som ska prata. 

2. De båda är ganska passiva. Det kan skifta mellan att vara behagligt tyst eller 

obehagligt tyst. 

3. Den ena personen är aktiv och den andre är passiv. Det kan vara på det sättet att den 

aktiva kör över den passiva eller att den passiva automatiskt ger ordet till den aktiva. 
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Liten grupp 

 

Svedberg (2003) menar att i den lilla gruppen ska individen inte bara acceptera att det finns 

fler personer medverkande, utan denne ska också kunna behålla sin plats i gruppen. I den lilla 

gruppen finns det fler att ta hänsyn till än i parsituationen. Med en liten grupp menas enligt 

författaren fyra-sex personer och en stor grupp är alltså fler än sex personer. Risken med att 

det tillkommer fler i gruppen blir att vissa intar den passiva rollen, som innebär att lyssna och 

låta de andra få uppmärksamhet. Författaren menar att man i gruppen ska låta alla vara 

delaktiga så att ingen hamnar utanför. Det viktigaste är att ge, ta och vara både aktiv och 

passiv. Likaså anser Nilsson (1993) att för att en grupp ska fungera måste medlemmarna 

kunna samarbeta, men han menar även att konkurrens mellan gruppmedlemmarna gör att 

man får ut mer av gruppens syfte. Dock kan för hård konkurrens ge en negativ effekt i 

gruppen, vilket kan leda till vantrivsel för de i gruppen som agerar mer passivt (a.a.). 

 

Svedberg (2003) nämner skillnader mellan den lilla gruppen och den stora gruppen. Först och 

främst menar författaren att när människor är i par eller i grupp av tre har personerna 

fortfarande chans att ta mer plats. Detta leder till mer inflytande och en känsla av att 

individen är en representant i gruppen. Ju större gruppen blir desto mer minskar inflytandet 

och engagemanget. 

 

Nilsson (1993) skriver att en grupp är människor som förenar sig med varandra. De förenar 

sig först och främst för att de alla har behov och mål. Behoven kan vara uppmuntran, 

samhörighet, att få stöd osv. Målen uppkommer genom att man träffas för att göra något 

speciellt tillsammans, så som ett idrottslag eller en skolklass. Med hjälp av de mål och behov 

som gruppen har tillsammans lär de känna varandra och det skapas ett visst mönster för 

beteende och tankar. Enligt författaren skapas en gruppidentitet, där gruppen blir ”vi”. Inom 

gruppen kommer deltagarna bete sig ganska lika, men kan skifta något beroende på situation 

och dag. Detta på grund av att det skapats regler och normer för vad deltagarna gör och säger. 

Reglerna är till för att minska osäkerheten och öka förutsägbarheten. Genom normer och 

regler uppstår olika beteenden i gruppen, medlemmarna får olika roller. Rollerna gör att det 

skapas olika relationer som har makt, attraktion och behov som grund. Rollerna i gruppen är 

ofta samma men kan förändras vid en ny situation, en ny uppgift eller liknande (a.a.). 
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Metod 
 

Vi använde oss först av parintervjuer med homogena grupper som vi sedan jämförde med en 

heterogen fokusgrupp utifrån ett genusperspektiv. För att komma fram till vårt syfte har vi 

låtit ungdomarna samtala kring Sex och Samlevnadsundervisningen i skolan Vi har även 

undersökt om vi kan se några förändringar i uttryck för könsroller eller uttryck av över- 

underordning i de olika gruppkonstellationerna.  

 

Att vi både valde att göra parintervjuer och en diskussion i en fokusgrupp var för att 

fokusgrupper enligt Wibeck (2000) ger ett bredare resultat på studien om man blandar den 

metoden med en annan. Dessutom krävde vårt syfte att vi undersökte tjejer och killar för sig 

innan vi förde dem samman till en grupp. Eftersom vi hade tänkt undersöka materialet ur ett 

genusperspektiv ville vi inte rakt igenom använda oss utav fokusgrupper, då vi trodde att 

ungdomarna lättare skulle förstå vad vi ville undersöka, eftersom vi hade allmänna samtal 

kring Sex och Samlevnad fast i olika konstellationer, vilket kunde förstöra resultatet.  

 

Enligt Wibeck (2000) bör fokusgrupper bestå av inte mindre än fyra personer, men inte heller 

med mer än sex personer. Tanken var därför att vi skulle lotta ut platserna bland våra 

deltagande i parintervjuerna så vi endast skulle få tre tjejer och tre killar. Hänsyn skulle även 

tas till om personerna ifråga endast ville ställa upp i parintervjun. Vid det tillfälle då 

fokusgruppen skulle utföras var det för få ungdomar som vi tidigare intervjuat på lektionen 

och vi fick därför dra ner vårt antal från att från början skulle ha varit sex personer till enbart 

fyra. Vi hade tre av killarna närvarande på lektionen, men vi ville inte att det skulle bli någon 

snedfördelning mellan könen då det endast fanns två tjejer närvarande och valde därför 

endast att ta med två killar och två tjejer. Hela samtalet pågick under cirka 40 minuter. 

 

Parintervjuerna bestod av fyra olika intervjuer, två grupper med två tjejer i varje och två med 

två killar. Anledningen till att vi valde att använda oss utav parintervjuer istället för intervjuer 

med endast en person åt gången var för att vi ville undvika det som Patel & Davidson (1991, 

2003) beskriver som en försvarsställning som intervjupersonen lätt kan sättas i om denne 

känner sig kritiserad eller på något sätt dömd av intervjuarna. Vi ansåg att vi genom att 

intervjua två personer åt gången fick ett mer jämnt läge mellan de intervjuade och oss som 

intervjuare. Vid intervjutillfällena var Frida varannan gång intervjuare och Therese 
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observatör och tvärtom. Observatören sa ingenting under intervjun, utan undersökte endast 

hur ungdomarna svarade på frågorna och vad de gjorde under intervjun. Intervjuerna tog 

mellan 6-10 min att genomföra.  

 

Einarsson & Hammar, Chiriac (2002) anser att observation fungerar bra vid beteendestudier. 

Eftersom vi studerade gruppmedlemmarna i interaktion och samspel med varandra ur ett 

genusperspektiv valde vi att använda oss utav denna metod. Observatören var som författarna 

nämner en fullständig observatör. Denne satt en bit i från gruppen och var inte delaktig i 

gruppens aktivitet. Observationen var en dold observation, vilket innebar att eleverna fick 

veta att de deltar i studien men inte att vi observerade dem utifrån de handlingar de gjorde 

(a.a.).  

 

Både parintervjuerna och diskussionen i fokusgruppen ägde rum i en lokal på ungdomarnas 

skola. Detta för att man genom att välja en plats som intervjupersonerna känner till väl kan få 

personerna ifråga att känna sig tryggare, och man kan få ut mer av intervjuerna då 

intervjupersonerna inte i lika stor utsträckning kommer att känna sig underlägsna intervjuarna 

(Wibeck, 2000). 

 

Vi använde oss av personer ur en niondeklass på en skola belägen i södra Sverige. Att 

använda sig av en grupp som redan existerar beskriver Wibeck (2000) som mycket effektivt, 

då personerna ifråga redan är vana vid att samtala med varandra. Något som dock kunde 

försvåra vår studie var just detta, att ungdomarna redan kände varandra. De har då redan 

roller inom gruppen som vi inte känner till. Vidare menar författaren att vi som intervjuare 

kan gå miste om information som personerna ifråga tycker är onödig att ta upp, då den redan 

anses som given inom gruppen.  

 

Vi spelade in alla parintervjuer och fokusgruppen på band, detta som ett komplement till 

gruppobservationen. Vi förklarade även för ungdomarna att vi inte var några experter på 

ämnet, utan att fokusgruppen fungerade som ett samtal ungdomarna emellan där inga rätt och 

fel fanns, utan bara åsikter som ventilerades. Enligt Wibeck (2000) får man genom att 

erkänna att man som intervjuare inte är allvetande, en mer avslappnad intervju då de 

intervjuade inser att man är ute efter deras åsikter och inte vad som faktiskt är rätt eller fel.  
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Eftersom vi mest var ute efter ungdomarnas beteende gjorde vi enligt Wibeck (2000) en grov 

transkription. Detta innebar att vi inte behövde ha med ordagrann text av vad ungdomarna sa 

under intervjuerna och fokusgruppen, utan vi koncentrerade oss på de delar som vi valt att 

lägga med som citat och de delar som av andra anledningar var av stor vikt för vårt arbete. 

Observera att vi valt att inte skriva om ungdomarnas språk till skriftspråk utan låtit det vara 

kvar i sin ursprungliga form. 
 

Parintervjuer 
 

I våra parintervjuer använde vi oss av en kvalitativ intervju, som enligt Johansson & Svedner 

(2006) innebär att frågorna som ställdes var mer fria än om man skulle valt att göra en 

strukturerad intervju. Detta stärks av Ryen (2004) som anser att man inte behöver så stor 

struktur när man gör en studie på endast en skola. Hade man däremot jämfört flera olika 

skolor hade en större struktur varit att rekommendera (a.a.). I en kvalitativ intervju är endast 

frågeområdena bestämda, och frågorna kan därför till viss del varieras från intervju till 

intervju. En kvalitativ intervju syftar till att från intervjupersonen/personerna få så 

uttömmande svar som möjligt (Johansson & Svedner, 2006). Vi använde oss av en kvalitativ 

intervju när vi gjorde parintervjuerna, men vi hade med oss en intervjuguide med redan 

färdiga frågor (se. Bilaga 1). Dessa skiftade dock lite, beroende på hur fullständiga svar vi 

fick på våra frågor. Några av frågorna har varit rena ja eller nej-frågor och därför har vi 

ibland fått ställa följdfrågor för att få ett mer utvecklat svar. Exempel på dessa har varit: 

Varför/varför inte tror ni? Något annat förutom det ni sagt? 

 

De första frågorna i parintervjuerna var tänkta att ”mjuka” upp våra intervjupersoner då 

ämnet vi talade om kan verka känsligt för många. Tekniken vi använde oss av kallas ”Tratt-

tekniken” (Andersson, 1985, 1994). Författaren menar på att man genom att mjuka upp sina 

intervjupersoner och ställa frågor som är lätta för intervjupersonerna att svara på i början gör 

personerna ifråga säkrare på situationen och man kan få mer ordentliga svar på de frågor man 

egentligen vill ha svar på. 
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Fokusgruppen 
 

Morgan (1997) beskriver två olika typer av fokusgrupper, nämligen: strukturerad respektive 

ostrukturerad fokusgrupp. Han nämner att en strukturerad fokusgrupp ger moderatorn stort 

utrymme att ställa frågor och det är då denne som leder samtalet i gruppen. I en ostrukturerad 

fokusgrupp däremot har moderatorn inget eller föga att säga till om, då samtalet sker mer 

som ett fritt samtal kring ett givet ämne. Nackdelarna med en strukturerad grupp är att 

moderatorn omedvetet kan påverka samtalet för att få fram de svaren denne är ute efter. 

Nackdelarna med en ostrukturerad grupp kan vara att denna försvårar jämförandet med andra 

fokusgruppsamtal (a.a.). Då vi endast gjorde en fokusgrupp ansåg vi att nackdelarna med en 

ostrukturerad grupp inte blev särskilt påtagliga, utan valde därför att göra en sådan. Däremot 

ville vi ge moderatorn möjlighet att gå in och ställa frågor till gruppen om samtalet helt for 

iväg från ämnet. Vår ambition var inte att bara se på elevernas svar i samtalet, utan vi ville 

även se på vad som hände i gruppen när man blandade könen. Kom samma frågor och svar 

fram som i parintervjuerna, eller förändrades de på något sätt, och i så fall hur? Och, kanske 

framför allt: Hur var deras beteenden mot varandra i en lite större heterogen grupp till 

skillnad mot den mindre homogena gruppen? 

 

Att vi valde att använda fokusgrupper som metod i arbetet var för att metoden enligt Wibeck 

(2000) passade bra när man som vi skulle studera interaktioner mellan personer i en grupp. 

Vidare menar författaren att metoden passar för att samtala kring känsliga ämnen, vilket vi 

ansåg Sex- och Samlevnad kan vara för många människor. En fokusgrupp beskrivs i Wibecks 

bok (2000) som en metod som undersöker hur åsikter, attityder och idéer uttrycks i en grupp. 

Våra chanser att lyckas med att se på ungdomars beteende och åsikter ur ett genusperspektiv 

såg vi därför som mycket goda genom att använda oss av denna metod. 

 

Under fokusgruppsamtalet var en av oss moderator, alltså som enligt Wibeck (2000) var den 

som höll i samtalet, eller som i vårt fall: var den som fick tillbaka samtalet på rätt spår om så 

behövdes. Som stöd för att samtalet skulle fungera så bra som möjligt hade moderatorn en 

mall med förslag på ämnen som denne kunde ge ungdomarna att diskutera kring (se. Bilaga 

2). Den andra av oss såg på den icke-verbala kommunikationen ungdomarna emellan. Denna 

icke-verbala kommunikation kunde bestå av ögonkontakt, medhållande nickningar, skratt och 
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suckande. Denna icke-verbala kommunikation observerades genom vad Einarsson & 

Hammar, Chiriac (2002) kallar gruppobservation. 

 

I fokusgruppen fungerade Therese som fullständig observatör och Frida som moderator. Som 

moderator gick Frida in och styrde upp samtalet om det gled ifrån ämnet eller om det kunde 

ställas någon följdfråga till en diskussion som eleverna fått igång. Therese pratade inte alls i 

samtalet, utan satt endast med för att observera eleverna. Eleverna visste dock inte om att de 

blev observerade, utan vi sa bara att Therese skulle vara ett komplement till bandspelaren då 

det ibland kunde vara svårt att höra vad som sades på bandet. 

 

Urval och bortfall 
 

Enligt Johansson & Svedner (2006) är det viktigt att ange hur undersökningsdeltagarna valts 

ut och varför just dessa blivit utvalda till vår forskning. Wibeck (2000) ger förslag på att man 

kan använda sig utav en kontaktperson som får välja ut lämpliga gruppmedlemmar. I vårt fall 

valdes gruppmedlemmarna ut av en lärare vi tidigare varit i kontakt med. Läraren fick fritt 

välja ut de personer i sin klass som han ansåg skulle kunna föra ett bra samtal om vårt valda 

ämne. Hänsyn fick i detta fall också tas till att vi fick använda oss av de ungdomar som fanns 

på lektionen.  

 

Etiskt ställningstagande 
 

Trost (1993, 1997) nämner några viktiga aspekter att tänka på inför en intervju. Innan 

intervjun äger rum är det viktigt att, i vårt fall, ungdomarna, lärare och vårdnadshavare har 

fått information om att vi kommer att göra intervjuer om ett specifikt ämne med några 

utvalda ungdomar. Att få samtycke av den intervjuade och läraren är också viktigt. Eftersom 

ungdomarna vi undersökt har varit under 18 år har en lapp skickats ut till vårdnadshavarna 

där de har fått godkänna att deras barn medverkar i vår studie (se. Bilaga 3). Informationen 

som vi fick från våra intervjuer behandlades konfidentiellt. Vi informerade våra 

intervjupersoner om att det som sägs endast kommer att användas i vår studie för att sedan 

kasseras (a.a.). 
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Denscombe (2004) anmärker hur viktigt det är att skydda den intervjuades identitet. Vi 

bestämde oss därför för att använda oss utav något som liknar hans exempel som är ”elev X” 

och ”elev Y”. Vi valde dock istället att kalla våra informanter för ”Kille 1”, ”Kille 2” osv. då 

det är viktigt för vår studie att vi kan se skillnad på könen. 

 

Enligt Denscombe (2004) är det viktigt att presentera sanningen för deltagarna i studien. Man 

måste alltså förklara för deltagarna vad som kommer att hända och hur man kommer att 

använda sig utav materialet man får fram. Dock kan det vid vissa tillfällen vara i sin ordning 

att undanhålla viss information. Ska man till exempel som vi observera sina deltagare i 

undersökningen kan man genom att berätta detta för sina medverkande enligt författaren 

förstöra eller påverka resultatet av studien. Av denna anledning har vi valt att inte tala om för 

våra informanter att de blir observerade. 

 

Generaliserbarhet 
 

Fokusgrupper är enligt Wibeck (2000) inte generaliserbara, utan gäller endast för den 

gruppen man gjort studien på. 
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Resultat 
 

Vi har gjort fyra parintervjuer och dessa kommer att redovisas var kön för sig som sedan 

också kommer att jämföras med varandra och med fokusgruppen. Syftet kommer att besvaras 

med hjälp av följande underrubriker: Tjejernas beteende, Killarnas beteende, Tjejer om Sex 

och Samlevnad, Killar om Sex och Samlevnad samt Jämförelser mellan parintervjuerna och 

fokusgruppen. Med beteende menar vi hur de förhåller sig till varandra och vad deras 

kroppsspråk säger. 

 

Eftersom alla parintervjuerna och fokusgruppen är inspelade på band har vi haft möjligheten 

att transkribera materialet. Då vi mest ska se på ungdomarnas beteende och åsikter könen 

emellan, har vi valt att inte göra en exakt transkribering, utan vi har valt att skriva ner det vi 

hört så noga vi har kunnat.  

 

I fokusgruppen medverkade Tjej 1 och 3 samt Kille 1 och 2. 

 

Tjejernas beteende 
 

I parintervjuerna 

 

I den första intervjun framstod tjejerna som lugna och till en början lite blyga. Båda hade sina 

väskor i knät och det kändes som att de skulle vara redo att gå så fort intervjun var klar. Vi 

inledde intervjun med att de fick berätta om sig själva. Det upplevdes som positivt eftersom 

tjejerna blev mer och mer talföra. I båda parintervjuerna med tjejer användes ett korrekt 

språk. Det verkade som att tjejerna ansträngde sig lite extra när de pratade med oss. De 

anpassade alltså sitt språk till att prata mer vuxet än vad de troligtvis gör normalt. I den andra 

parintervjun var tjejerna mer avslappnade än tjejerna i den första intervjun. Att prata om sex 

verkade inte vara något konstigt för dem och de satt därför lugnt på sina platser med benen i 

kors. 

 

Tjejerna i den första parintervjun fyllde ofta i varandras meningar under intervjun. De fyllde 

antingen på med ny information eller höll med den andres svar. Båda tjejerna i den andra 
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parintervjun gav under intervjun snabba, korta svar. Ofta fick man ställa följdfrågor till dem 

för att försöka få ett mer utförligt svar.  

 
Intervjuaren: Hur är klimat i er klass tycker ni? 

 

Tjej 3: Bra. 

 

Intervjuaren: Känner ni att ni vågar fråga det ni vill? 

 

Tjej 3: Ja 

 

Tjej 4: Ja 
 

På frågan om hur tjejerna i den första parintervjun tycker att klimatet är i klassen svarade 

Tjej 1: 

 
Alla är sådär öppna och bara frågar rakt ut och undrar man så kan man fråga…. 

 

Det är ett svar som kommer snabbt och alla tjejerna verkar vara överens om detta. De 

förklarar att det ofta är killarna som pratar på lektionerna och att det ofta är de som frågar 

läraren om saker, men ingen av tjejerna anser sig vara rädda för att prata inför sin klass. 

 

I fokusgruppen 

 

Tjejerna förlitade sig på killarna under fokusgruppen. När det blev tyst verkade det som att 

tjejerna väntade in killarna och hoppades på att de skulle svara på frågorna eller fortsätta 

samtalet. Det var mest Tjej 1 som pratade. Tjej 3 lyssnade mest och samtyckte när de andra i 

gruppen samtalade. När tjejerna pratade använde de sig av samma vuxenspråk som i 

parintervjun, de var tydliga i sitt språk. Det kändes även som att tjejerna tänkte till när de 

skulle prata, så att det de skulle säga blev rätt. Ofta sa de ”tror jag” eller ”tycker jag” efter 

sina uttalanden. Här är ett exempel: 

 
Tjej 1: Det blir mer ifall de blir öppet.. om det är någon som vågar prata om att den är kär i 

någon så blir det mycket av det sen.. tror jag.. 
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Tjejerna var inte så öppna när det gällde att prata om sex. När ämnet sex togs upp i 

fokusgruppen höll sig tjejerna ganska tysta. Däremot när det pratades om kärlek och känslor 

hade de mer att säga. 

 
Tjej 3: Ja vi tjejer har inte diskuterat det direkt.. det är mer att man diskuterar kärlek och sånt.. 

jag tror det kommer senare med åren.. när man blir äldre.. inte i den här åldern direkt.. man 

diskuterar mer sånt där.. 

 

Många gånger visade tjejerna vilka attityder de har till det egna könet. Följande sa Tjej 1 

under en diskussion kring varför det är accepterat att killar kan ha sex med många tjejer, 

medan om en tjej har det så blir hon kallad för något nedlåtande öknamn, som exempelvis 

slampa. 

 
Tjejer har alltid lärt sig vara blyga angående sex.. så det är nog därför.. alltså 

 
Vidare uppkommer en diskussion kring utseendefixering. Där tar tjejerna snabbt ställning. 

 
Kille 2: Jo!… Det här me va killar tycker om tjejers bröst… också.. Många tänker så här desto  

större desto bättre och frågar alltid om kuporna å så här.. Om man hör nån som har C eller D så 

blir man Wow så här… Det e också nånting som förekommer väldigt ofta… att man diskuterar 

kring. 

 

Kille 1: aa.. Det e ju ett vanligt ämne.. bland bland killar typ.. Att man e ett par killar som sitter 

så väljer man ut en tjej och diskuterar om vad hon möjligtvis kan ha för kupa.. Jag vet inte varför 

det e så egentligen varför man diskuterar nåns kuper. Men det brukar hända faktiskt väldigt ofta. 

 

Tjej 3: Det e synd att det e så utseendefixerat. Det tror jag.. De flesta tjejer har väldigt dåligt 

självförtroende över sin kropp å så.. Väldigt missnöjda.. 

 

Tjej 3: Det e ju det me dåligt självförtroende.. För dom vill ha bekräftelse… tror jag.. Oftast e det 

nog tjejer som klär sig som slampor å såna grejer.. För att dom vill ha bekräftelse att nån tycker 

om dom.   

 

Paus… 

 

Tjej 3: Det e nog en utav anledningarna till att många utav dom tjejerna som har sex i vår ålder.. 

För att dom vill ha bekräftelse..  Tror jag..  
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Killarnas beteende 
 

I parintervjuerna 

 

När de två första killarna kom in till intervjun tog de mycket mer plats än tjejerna. Killarna 

satte sig självsäkert på stolarna. De halvlåg ner med benen brett isär. Killarna svarade 

ordentligt på våra frågor, även om de lät mer skämtsamma i sina svar än tjejerna. Kille 2 höll 

ofta med Kille 1 i hans svar och väntade ofta in vad Kille 1 skulle säga innan han sa något 

själv. 

 

Killarna i den andra parintervjun kom inte in lika självsäkert som de tidigare två. Kille 3 satt 

lite nervöst på stolen och ibland när han svarade så kändes det som att han svarade så som 

han tror att vi ville att han skulle svara. Han pratade mycket mer korrekt än de andra killarna 

gjorde.  

 
Kille 3: Jag vet inte.. Dom säger att kvinn.. Eller tjejer utvecklas före oss killar ju så… (skratt) nej 

men.. Dom har ju själva vatt me om det mesta om kroppsutvecklingen.. Så det behöver det inte 

läsa så mycke om kanske.. Men.. Nej.. Det e ju viktigt för dom också… att det händer ju mer me 

kvinnors kropp än vad det händer med killarnas.. Så de vill väl hinna så mycke som möjligt.. 

Kanske.. 

 

Kille 4 verkade mycket besvärad över att vara där, även om han själv hade godkänt att han 

skulle sitta där. Han var svår att få ögonkontakt med och tittade ofta ut genom fönstret som 

om han kikade på något utanför. Kille 4 verkade vilja framstå som att han tyckte att det var 

hur lätt som helst att vara där, men hans kroppsspråk sa något annat. Han satt bland annat och 

slog med foten mot en låda under stora delar av intervjun.  

 

Vid frågan om hur klimatet i klassen är svarade en av killarna: 

 
Kille 1: Jag tror… Vi e en rätt öppen klass… och eh.. speciellt killarna. Vi snackar ju me 

varandra å så där.. Men jag vet inte riktigt tjejerna… vi e ju mycke i alla fall.. Skojar med och rätt 

ut.. Och… känner varandra och frågar rätt ut om det skulle va så. 
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En av killarna i den andra parintervjun menade på att alla killarna inte pratade lika mycket, 

utan att det var några i klassen som pratade mer, men att det generellt sätt är killarna i 

allmänhet som pratar mest. 

 

I fokusgruppen 

 

Killarna var de som ledde samtalet igenom hela fokusgruppen. Detta är dock inget som 

killarna verkade göra medvetet, då stämningen i gruppen var bra och killarna ofta verkade 

vänta in tjejerna. De verkade dock inte ha samma tålamod när det var tyst som tjejerna. När 

det var tyst så var det i stort sett alltid killarna som tog upp ett nytt ämne. Inte ens när vi 

försökte rikta blicken enbart mot tjejerna när det blev tyst så sa tjejerna något.  

 

Killarna använde mycket slang när de pratade. De pratade mer slarvigt än vad tjejerna gjorde. 

 
Kille 1: Asså annars tror jag tjejer.. alltså inte är lika intresserade som vi killar men ändå men 

jag tror dom flesta tjejerna tyckt nån gång… kanske inte lika ofta som vi killar.. varje dag men 

just… människan är nyfiken.. man är nyfiken på nya saker.. när man blir äldre och så.. 

 

I början sa de inte så mycket heller, men när samtalet väl kom igång så behövde inte Frida, 

som moderator, ställa frågor till gruppen, utan samtalet skötte sig självt. Killarna var också de 

som svarade med längst svar. När det blev tyst var det killarna som tog för sig mer och valde 

ett nytt ämne. Då främst Kille 2: 

 
Jo, jag tror faktiskt att dom flesta killarna… vill hellre köra utan kondom... Än med... Många av 

killarna vill hellre att tjejerna ska ta p-piller… eller nånting annat. För det e mer känsla utan. 

 

Killarna som deltog i vår fokusgrupp såg sig själva som känsliga killar som ville kunna prata 

om känslor och kunna visa det för tjejer de tycker om. Men som följande citat visar är det inte 

alltid lätt för killar när det gäller att prata om känslor. 

 
Kille 1: E man en känslig kille blir man ofta så där kallad bög också… Ja typ.. 

 – Jag e kär i henne… 

 – Är du bög eller?, de e ju pumpa och dumpa som gäller... så de e de snacket liksom. 
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Killarna beskriver hur killar i allmänhet ska vara men de berättar också att de själva vill ta 

avstånd från det sättet att vara.  

 
Kille 1: Sen e det rätt många killar som… som låter … typ: pumpa och dumpa bland killar… Men 

sen när man e me tjejer så… så ändrar man sitt beteende som fan... Det tycker jag e fel också... 

Jag tycker man ska va samma person så här hela tiden... Å alltså... Om inte killarna kan 

acceptera en som vän bara för att man är känslig å verkligen gillar en person så... Så e de ju inga 

riktiga vänner för det…   

 

Kille 1 visade flera gånger i intervjun en betydligt mjukare sida än det typiskt manliga sättet 

att vara, som de tidigare beskrivit. 
 

Jag brukar inte va blyg å så här... Men jag vet ju att om jag e framför en person som jag gillar 

väldigt mycke så blir till och med så att jag typ... Pratar inte så mycke å kanske lite tyst å så där... 

Men ni känner ju mig jag e aldrig tyst i princip. 

 
Även i ett resonemang kring hur det känns att vara kär hade killarna mycket att säga till om. 

 

Kille 2: Man känner väl de på sig.. när man ser personen.. och tänker på den på kvällarna och 

sånt… ehh ja.. 

 

Paus…  

 

Kille 2: De e väl mest bara de.. man vill va nära den personen.. och man vill snacka med 

personen..  

 

[…] 

 

Kille 2: Man tänker på den ofta.. man helt enkelt känner det.. att man gillar personen.. 

 

Kille 1: Den där pirrande känslan i magen… 

 

Kille 2: Den är i tankarna och så.. 
 

Likaså tyder detta samtalsämne på att killarna sitter inne med mer känslor än vad de tycker är 

godkänt att visa för andra. 
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Tjejer om Sex och Samlevnad 
 

I parintervjuerna 

 

När tjejerna i den första parintervjun fick frågan om vad de tänkte på när de hörde begreppet 

Sex och Samlevnad, svarade Tjej 2 att hon tänkte på den biologiska termen, vilken man 

använder när man pratar om ämnet i skolan och Tjej 1 samtyckte. Tjej 2 var den som talade 

mest under intervjun. Hon berättade att de haft Sex- och Samlevnadsundervisning i åttan som 

varade i åtta veckor. Hon berättade även att de haft prov, läst i böcker och gjort övningar i 

olika häften. När intervjuaren frågade vad de lärt sig så här långt inom Sex och Samlevnad 

var svaret: 

 
Tjej 1: Om preventivmedel och typ sjukdomar och vi har fått kolla på film också… 

 

Tjej 2: och hur man skyddar sig…[…] och det biologiska… 
 

Tjejerna anser att det, som vi tidigare nämnt, är ett bra klimat i klassen och att det är bra att 

skolans Sex- och Samlevnadsundervisning finns. 

 
Tjej 2: vissa kan ju det mesta men vissa kan inte och då vågar man fråga och sånt så det är bra o 

ha i skolan 

 

Tjejerna bedömde dock att tjejers och killars åsikter om Sex och Samlevnad skiljer sig åt. 

 
Tjej 2: dom har nog annan bild än va tjejer har det är nog mer det sexuella eller sexet själv.. 

 

När tjejerna i den andra parintervjun fick frågan om vad de tänkte på när de hörde begreppet 

Sex och Samlevnad skrattade båda och Tjej 3 sa att hon inte tänkt så mycket på det och Tjej 4 

höll med. Efter en liten paus svarade Tjej 3 att hon ansåg att begreppet Sex och Samlevnad 

bara användes i skolan, under Sex- och Samlevnadsundervisningen. De ansåg ha lärt sig ”lite 

allt möjligt” under Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan. Det blev paus igen och 

intervjuaren som ville ha ett utförligare svar frågade vad de lärt sig. Tjej 4 berättade att de lärt 

sig om preventivmedel och om kroppen. Tjej 3 fyllde i och sa att de pratat om vad som 

händer i kroppen. Tjej 4 berättade att de även har fått lära sig var saker sitter i kroppen.  
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Vid frågan om var ifrån de fått sin information om Sex och Samlevnad svarade Tjej 4 snabbt: 

 
Mamma.. […] men även kompisar.. […] Ehh.. kompisarna är bättre för då kan man diskutera och 

få reda på vad dom tycker o så.. 

 

Tjej 3 tillägger: Ja men bra o prata med en vuxen så man får riktig info… 
 

Efter lite funderingar kom de tillsammans fram till att en blandning mellan en vuxen 

och kompisarna skulle vara det bästa sättet att få information om Sex och Samlevnad. 

 

När tjejerna fick frågan om vad de tror killarna tycker och tänker om Sex- och 

Samlevnadsundervisningen svarade de: 

 
Tjej 3: Dom är nog rätt glada att vi har den (skratt) verkar det som i alla fall.. (skratt) 

 

Tjej 2: Ehh... det är nog de bästa dom vet… (skratt) vissa säger typ Åhh!! ska vi ha sex och 

samlevnad nu.. tycker det är roligt dom tjatar mycket om det innan vi hade det.. men då sa han 

(läraren) att ni måste bli mogna först.. sen blev dom tysta och vi hade det.. och alla va sådär tysta 

och lyssnade verkligen dom har nog annan bild än va tjejer har det är nog mer det sexuella eller 

sexet själv.. 

 

Tjejerna var överens om att killar överlag är mer fixerade kring själva sexet än vad tjejer är. 

De förklarar dock inte varför de tror att det är så. Alla tjejerna bedömde att de fått tillräcklig 

Sex- och Samlevnadsundervisning i skolan. Det fanns inget mer än det de lärt sig som de 

tyckte att de behövde mer av i undervisningen. 

 

En av de sista frågorna handlade om ifall ungdomarna trodde sig ha haft Sex och Samlevnad i 

något annat ämne än biologi, som de annars mest pratade om. I den första parintervjun med 

tjejer verkade det så: 

  
Tjej 1: Hmm.. vi hade där i so en dag 
 
Tjej 2: Ja de va om nån bok om en tjej i kort kjol 
 
Tjej 1: Ja, våldtäkt och sånt.. 
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I den andra parintervjun ansåg ingen av tjejerna att de haft Sex och Samlevnad i något annat 

ämne än biologi. 

 

I fokusgruppen 

 

Som vi tidigare nämnt var tjejerna inte så öppna när det gällde att prata om sex vilket kan 

åskådliggöras på detta citat: 

 
Tjej 1: Tjejer är [...] mest intresserade av kärlek och förhållande och så.. jag tror vuxna kvinnor 

är nog mer intresserad av sex och sånt.. tror jag..[...] det är nog mer uppskattat när man blir 

äldre.. 

 

När killarna pratade om sex och började gå in mer på ämnet, så som att de pratade om filmer 

och samlagsställningar o.s.v. antydde en av tjejerna följande: 

 
Tjej 1: Men jag tror inte sex är något särskilt längre... asså man vet ju om det... förr 

kanske man hade mer frågor om det men nu inte längre… 

 

I fokusgruppen kom homosexualitet på tal. Eleverna ansåg att det inte pratats så mycket om 

det och som tjejerna sa så har det inte tagits upp tillräckligt för de som är osäkra. 

 
Tjej 3: Ifall någon är homosexuell eller bisexuell så vill dom nog veta mer... då kanske det är 

lite...[...] Och dom räcker ju inte direkt upp handen och ber om hjälp… så de borde egentligen va 

självklart att dom går igenom det också… 

 
I en diskussion kring killars jämförande av storlek på könsorganet visade det sig att tjejerna 

hade en syn på killar som inte riktigt stämde överens med den faktiska bilden av killen: 

 
Tjej 1: Jag trodde bara det va en myt att killar diskuterade sånt. 

 

[…] 

 

Tjej 1: Jag trodde att det va så här... En myt... Att killar så här... Diskuterar å jämför… 
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Killar om Sex och Samlevnad 
 

I parintervjuerna 

 

När killarna i den första parintervjun fick frågan om vad de tänker på när de hör begreppet 

Sex och Samlevnad svarade Kille 1 direkt: sex. Det killarna tycker att de lärt sig så här långt 

var allmänna frågor kring preventivmedel och könssjukdomar. De sa att den fysiska 

kunskapen har de mest fått från sina pappor, medan den mer allmänna kunskapen kom ifrån 

skolan. När vi frågade dem vad de vill lära sig mer om svarade killarna att de hade velat lära 

sig mer om olika samlagsställningar. Men annars tyckte de att de fått den kunskapen de 

behöver. En av killarna uttrycker det så här: 

 
Kille 1: Jag tycker det e bra som det är… alltså... Sex å sånt är inte sånt man borde få på papper 

det är nästan alltså… det är väl typ som att lära sig köra moppe. Man e inte bäst första gången så 

man får lära sig själv att göra det.  

 

Under den andra parintervjun svarade båda killarna på frågan om vad de tänkte på när de hör 

begreppet Sex och Samlevnad att det är det som man tar upp i skolan.  

 
Kille 3: (suck) alltså… Jo, men man tänker mest... Eehh... Sex… människokroppen... 

Könssjukdomar... Preventivmedel...  Det man lär sig i skolan. 

 

Kille 4 höll med honom och la även till: 

 
Aa... Och att det inte är fel att va homosexuell (Kille 3 skrattar) DET har de jävlar tjatat om!! 

 

När vi frågade dem varifrån de fått mest kunskap om Sex och Samlevnad svarade de att det är 

Internet och kompisar som har gett dem mest. Föräldrarna, svarade Kille 3, har inte hjälpt 

honom något alls. 

 

Killarna fick frågan om vad de tror tjejerna tycker och tänker om Sex- och 

Samlevnadsundervisningen: 

 
Kille 2: dom sitter mest tysta... man vet ju inte mer... egentligen… 
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Kille 1 fyllde i: Jag tror att dom är... Att dom är nog...  lika nyfikna som vi killar är på… Men... 

Att dom inte… visar det… på samma sätt som vi... Tror dom håller det lite för sig själva… 

 

De ansåg alla fyra att de fått veta det de anser sig behöva inom ämnet Sex och Samlevnad i 

skolan, men Kille 3 och 4 lade till att de andra killarna vi hade intervjuat nog svarade att de 

velat lära sig mer om samlagsställningar. 

 

När killarna fick frågan om de ansåg att de haft Sex och Samlevnad i något annat ämne än 

biologi svarade killarna i den andra parintervjun att så inte var fallet. Killarna i parintervju ett 

svarade dock: 

 
Kille 1: Alltså… vi har ju…. det har ju nämnts.. Men det ska inte… det här projektet vi hade med 

ett annat projekt vi hade i SO.. Så det har väl vatt lite sådär… 

 

Kille 2: me såna här tonårstankar å sånt.. 
 

I fokusgruppen 

 

Killarna verkade inte särskilt obekväma kring ämnet Sex och Samlevnad när vi hade pratat en 

stund. Detta märktes tydligt i nedanstående citat: 

 
Kille 1: Nånting som e rätt vanligt också. Bland killar i alla fall... Jag vet inte hur det e me tjejerna. 

Men det e att det oftast e tävling elle så här grejer... att det spelar roll vem som har störst... Penis… 

Man jämför me de i skolan. Och man känner sig rätt överlägsen om man... Om man har större än 

nån annan. Jag vet inte... Eller... Fattar inte riktigt varför… 

 

Killarna berättade att de ser på porrfilm, men de verkade ändå ha en klar bild av vad som 

stämmer överens med verkligheten. Detta framgick av följande citat: 

 
Kille 1: man har ju porrfilm... fast de e inte så det går till när de väl…. 

 

Kille 2 fyller i vad Kille 1 säger: Verkligen inte... 

 

När de får frågan om vad de tycker om Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan svarar 

killarna i fokusgruppen: 

 
Kille 1: Vi har inte haft så mycket, men när vi haft det var det bra. 
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Kille 2:  Ja det är bra att man får reda... liksom.. vilka preventivmedel och könssjukdomar så man 

känner igen dom och så. 
 

Vidare berättar även killarna om vad de minns utav sin Sex- och Samlevnadsundervisning. 

 
Kille 2:  De va ju som de jag sa att man får reda på allt om… kondomer o så… jag tror t.o.m. 

(lärarens namn) visade hur man tog på eller satt på den på en dildo... och sen fick vi reda på att 

det finns... eller... de visste vi ju redan... att de finns ungdomsmottagningar och så… som man kan 

gå till om man vill testa sig eller så kan man gå dit o prata och få råd. 
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Jämförelser mellan parintervjuerna och fokusgruppen 
 

I parintervjuerna pratade tjejerna mer än vad de gjorde i fokusgruppen. Trots detta pratade 

killarna mer än tjejerna i både parintervjuerna och i fokusgruppen. Tjejernas språk var mer 

likt skriftspråk, alltså ett mer korrekt språk, än killarna som mer talade sitt eget, ”slangfyllda” 

språk. 

 

Killarna tog mer plats i både parintervjuerna och i fokusgruppen. Dock tog Kille 2 större 

plats i den större gruppen, fokusgruppen än i den lilla gruppen, parintervjun. Han kändes 

mycket säkrare i denna lite större grupp och delade ofta med sig av sina egna funderingar och 

tankar. I parintervjun har han mest hållit med Kille 1. 

 

Det verkade inte finnas någon dålig stämning mellan killarna och tjejerna, och alla svarade på 

frågan om stämningen i klassen är bra, att de har ett öppet klimat där alla vågar prata. 

 

Vad gäller killarnas och tjejernas åsikter kring Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan 

tog de upp ungefär samma saker. De ansåg att de har lärt sig mycket om preventivmedel och 

olika könssjukdomar och alla är överens om att de fått den undervisningen de behöver.  

 

Ungdomarnas åsikter ändrades inte så mycket från parintervjuerna till fokusgrupperna. 

Tjejernas åsikter var de som ändrades minst, de sa inte så mycket vare sig i parintervjuerna 

eller i fokusgruppen. Killarna däremot blev något mer öppna när vi satt i den stora heterogena 

gruppen än när de bara satt två killar och pratade. 

 

Under parintervjuerna kom eleverna inte på något mer de ville ha i sin undervisning, men 

efter en diskussion i fokusgruppen ansåg alla att de varit för lite om homosexualitet. Det va 

inte något de behövde själva men för de som eventuellt är homosexuella eller osäkra på sin 

läggning borde det ingå mer information och om vart man kan vända sig om man undrar 

något.  

 

När killarna fick en fråga kunde de prata om frågan i flera meningar, medan tjejerna endast 

valde att svara väldigt kort. 
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Diskussion 
 

När vi diskuterar kring vårt resultat har vi haft utgångspunkt i vår teori, nämligen genus, 

könsroller, normer och gruppdynamik. Diskussionen är även kopplad till relevant forskning 

för vår studie. Vi har valt att dela in diskussionen i tre delar, Diskussion kring ungdomarnas 

beteende, Diskussion kring ungdomarnas tankar och åsikter om skolämnet Sex och 

Samlevnad samt Metoddiskussion. 
 

Diskussion kring ungdomarnas beteende 
 

Vi såg precis som Svedberg (2003) skillnader mellan den lilla och stora gruppen. I den lilla 

gruppen har ungdomarna chans att ta mer plats än i den stora. Detta var något som främst 

märktes på tjejerna. De var ganska försiktiga när de pratade i båda grupperna, men i den lilla 

gruppen kände de sig nog mer tvungna att säga någonting för att det inte skulle bli tyst. I den 

stora gruppen kunde de istället luta sig tillbaka och förlita sig på att killarna skulle ta ton. 

Lundgren & Sörensdotter (2004) menar att tjejer vågar öppna sig mer när de ingår i en 

homogen grupp. Vi tycker oss inte se denna skillnad i våra olika grupper, snarare att tjejerna 

vågar öppna sig mer när man pratat med dem en längre stund i fokusgruppen. Detta tror vi 

även kan ha berott på att ungdomarna pratade längre i fokusgruppen (40 min) än vad de 

gjorde i parintervjun (6-10 min), vilket kan ha lett till att de blev mer ”varma i kläderna” i 

fokusgruppen. Att se på hur mycket längden på ett samtal påverkar människor att våga öppna 

sig är något som hade kunnat vara intressant att göra en fortsatt forskning på. 

 

Nilsson (1993) beskriver hur olika roller kan uppkomma i en grupp. När gruppen utsätts för 

en ny situation kan rollerna förändras. I vår grupp tror vi inte att så är fallet. Med den föga 

kontakt vi har haft med läraren och klassen tycker vi oss se att det är några få killar som har 

makten i klassrummet. Detta var något vi även fick bekräftat av flera av ungdomarna i 

parintervjuerna. I fokusgruppen var det två av dessa killar som var med, vilket kan ha 

påverkat att tjejerna inte pratade så mycket. Däremot verkade det som om att killarna ville att 

rollerna mellan deltagarna skulle förändras i fokusgruppen. De inväntade nämligen ofta 

tjejerna och ville få med dem i samtalet. Klimatet kändes öppet precis som eleverna beskrivit 

klimatet i klassen, men ändå verkade tjejerna rädda för att säga för mycket av vad de tyckte 
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och tänkte under fokusgruppen. Vi tror att tjejerna helt enkelt inte såg det lika självklart att 

rollerna i gruppen skulle förändras till att bli mer jämlika i fokusgruppen som killarna. 

Svedbergs (2003) tre olika modeller (se vidare s. 22) som kan utvecklas i en parsituation 

framstod tydligt i våra parintervjuer. I den första intervjun med killarna var båda mycket 

aktiva. De var mycket engagerade men det förekom ingen konkurrens utan de turades om att 

svara på frågorna. I den andra killintervjun var den ene killen aktiv medan den andre var 

passiv. Det var absolut ingen överlägsenhet från den aktives sida utan den passive höll sig så 

tyst att den aktiva var tvungen att svara. Båda tjejintervjuerna passar in på modell 2, där båda 

är passiva. Man fick som vi nämnt nästan dra svaret ur dem vilket från oss kan kännas som en 

obehaglig känsla. Vad tjejerna kände är svårt att veta, men vi antar att eftersom de inte 

verkade besvärade av situationen så tyckte de att det var ganska behagligt att bara invänta 

nästa fråga. 

 

Även om de föregående modellerna förknippas med parsitutaioner såg vi även en del spår av 

dessa i fokusgruppen. Svedberg (2003) menar det som gör att en grupp fungerar bra är om 

alla både ger och tar, är aktiva och passiva. Killarna var bäst på att vara lite av varje. De 

försökte ge plats åt tjejerna. De var väldigt aktiva, men när tjejerna pratade blev de passiva 

och lät tjejerna få utrymme. Tjejerna däremot gav mer åt killarna än vad de tog. De var sällan 

aktiva på eget initiativ, utan utvecklade nästan alltid något som killarna redan sagt. Så fort 

killarna sa något blev tjejerna tysta och fortsatte vara passiva. 

 

Det finns enligt Y, Hirdman i Carlsson Wetterberg & Jansdotter (2004) osynliga regler för 

hur man ska bete sig utifrån genus. Dessa regler tror vi att våra ungdomar i undersökningen 

är väl medvetna om. Detta eftersom eleverna vid flertalet tillfällen beskriver hur deras kön 

förväntas bete sig. Detta tillsammans med Einarsson & Hultmans (1984) begrepp: den 

dubbelt dolda läroplanen, som påverkar tjejer och killar att utvecklas olika i skolan, tror vi 

kan ha att göra med att tjejerna höll inne med sina åsikter i fokusgruppen.  

 

Eftersom vi både ändrade gruppernas storlek samt blandade könen i fokusgruppen kunde vi 

inte svara på vad som var orsak till att beteendena ändrades utan endast konstatera att 

beteendena ändrades. Hade vi gjort om arbetet idag hade vi valt att ha de homogena 

intervjuerna i lika stora grupper som den heterogena fokusgruppen. Detta för att mer tydligt 

kunna se om det är genus som påverkar hur ungdomarna beter sig. Ännu ett sätt att kritisera 

vår valda teori kan vara att problematisera könsrollerna. Hade ungdomarna vetat om att vi 
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gjort vår undersökning utifrån ett genusperspektiv hade de kunnat förställa sin 

könstillhörighet och vår studie skulle inte längre ha någon validitet. Av denna anledning 

valde vi därför att inte tala om detta för ungdomarna innan studien utfördes. 

 

Diskussion kring ungdomarnas tankar och åsikter om skolämnet Sex och 

Samlevnad 
 

Tjejerna tror att killarna bara tänker på sex när de hör begreppet Sex och Samlevnad. Det 

stämmer till en viss del gentemot deras svar i intervjuerna och fokusgruppsamtalet. Dock när 

man analyserar hela fokusgruppen visar det sig att killarna är mer känsliga än de verkar vilja 

framstå. Killarna vill nog inte verka känsliga pga. de normer som finns för hur killar ska vara. 

Exempel på sådana mansnormer är enligt Y, Hirdman (2001) att mannen ska vara stark och 

stabil. 

 

Enligt ungdomarnas svar framgår det hur utseendefixerat det faktiskt är bland ungdomar. 

Detta kan tydligt ses i diskussionen kring tjejers bröst. Detta är något som enligt Y, Hirdman 

(2001) har pågått sedan kvinnan endast sågs som den som skulle föda barn. Kvinnan hade då 

inget eget intellekt, utan visade sina känslor genom sin kropp. Ungdomarna anser dessutom 

att de får mest information från medier vilket kan bedömas som att de påverkas mycket av 

medier. Erling i Erling & Hwang (red), (2001) anser att massmedier och reklam i stort sett får 

alla ungdomar att känna sig missnöjda med sina kroppar genom de ideal som de förmedlar. 

Hon menar på att reklamen påverkar ungdomar att känna att de hela tiden måste förbättra 

sina kroppar för att nå skönhetsidealen, annars har de inte försökt tillräckligt. A, Hirdman 

(2002) förklarar att det största budskapet som medier förmedlar till ungdomar är bilden av de 

själva som de får genom andra bilder på tjejer och killar. Detta är något som vi märkt har 

påverkat våra ungdomar i studien, då de berättar hur deras kön ska vara. Likaså Ekman 

(1998) skriver att det som olika medier tar upp angående utseendets betydelse bör tas på stort 

allvar. Det är viktigt eftersom många av de ungdomar som läser tidningar och ser på tv 

accepterar det som förmedlas utan att ifrågasätta det. Detta beror enligt Ekman (1998) på 

ungdomarnas låga ålder och brist på livserfarenheter. 

 

Lundgren & Sörensdotter (2004) anser att medierna är ett av de största områdena för 

föreställningar om kön och sexualitet. I vår fokusgrupp förstärks denna syn då en av tjejerna 
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beskriver tjejers sexualitet som blyg och försiktig. Hon menar på att tjejer har lärt sig att det 

ska vara så. Vidare förklarar författarna att det är medier som förstärker dessa bilder av hur 

kvinnor och män ska vara 

 

Eleverna verkar inte ha någon bredare syn på vad begreppet Sex och Samlevnad egentligen 

betyder, utan alla, både tjejer och killar, säger att det handlar om sex, någon svarar 

människokroppen eller liknande. Att vi då får svaret att de inte känner att de behöver lära sig 

något mer om ämnet i skolan förstår vi, då de endast verkar se ordet sex i begreppet. Kanske 

hade de svarat annorlunda om vi bett dem utveckla ordet samlevnad. Som det verkade i våra 

parintervjuer så har flera av ungdomarna dålig koll på vad ordet innebär. På frågan om de 

hade haft Sex och Samlevnad i något mer ämne än biologi svarade bara hälften av 

ungdomarna i parintervjuerna att de haft det, dock framhåller de att detta endast var vid några 

få tillfällen. Edgardh (1992) fick svaren från ungdomar att de ansåg sig få tillräckliga 

faktakunskaper i skolan. Vi tolkar här att våra ungdomar främst menar faktakunskaper när de 

pratar om Sex och Samlevnad som begrepp, och därför är de nöjda med undervisningen. 

Precis som Forsberg (2000) kom fram till i sin forskning att ungdomar anser sig få bäst 

undervisning om Sex och Samlevnad i skolan, men att de fått mest information från medier, 

anser vi att våra ungdomar verkar tycka samma sak. Författaren menar på att skolan har en 

motsägande roll till det som sägs i media. Vi tror då att det är väldigt viktigt för skolan att ta 

upp mycket av det som media eller Internet säger och visa att man måste vara kritisk till det 

man ser och läser. Killarna nämner i intervjun att de ser på porrfilmer men att de vet att 

filmerna inte stämmer överens med verkligheten.  

 

Enligt kursplanen för biologi ska eleverna i årskurs nio bland annat: 

 
beträffande natur och människa  

[…] 

– ha kunskap om vad befruktning innebär, 

– ha kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta, 

– ha kännedom om den egna kroppens organ och organsystem samt hur de fungerar tillsammans, 

(Kursplanen i biologi, 2000-07) 
 

Om man jämför med vad våra ungdomar svarat på vad de lärt sig om Sex och Samlevnad i 

skolan stämmer det väl överens med ovanstående mål. 
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Metoddiskussion 
 

Vår fokusgrupp blev inte riktigt som vi tänkt oss eftersom vi endast hade fyra deltagare 

istället för de sex deltagare vi tänkt ha från början. Vi hade kanske kunnat få ett annorlunda 

resultat om fokusgruppen hade varit större. Eller hade det kanske inte spelat någon roll, 

eftersom många forskare bl.a. Y, Hirdman (2001), Lundgren & Sörensdotter (2004) menar på 

att killar är det dominerande könet och tjejer ses som det lägre rankade könet.  

 

Vi tycker att resultatet av vår studie blev bra med hjälp av våra metoder och tycker därför att 

det var lyckade val av metoder. Det hade som sagt kunnat gå att utveckla metoden ännu mer 

och arbeta med ett bredare material. Detta kan vara ett tips till de som ser vår studie som 

intressant och vill utveckla vår idé. 

 

Hade vi fått chansen att utveckla vår studie ytterligare hade vi velat utföra fokusgruppen med 

ungdomar som inte känner varandra så mycket sedan tidigare. På så vis hade vi kunnat få ut 

mer utav ”spelet” mellan könen. Vi anser dock att eftersom vi inte kände personerna ifråga 

sedan tidigare ändå kunde läsa av det spel som faktiskt föregick i gruppen och ändå fått ut ett 

ansenligt resultat. Man hade även kunnat göra fler fokusgrupper med ungdomar från olika 

skolor för att än mer kunna jämföra ”könsspelet” skolorna emellan. 

 

Vi tror även att om vi ställt fler följdfrågor i parintervjuerna så hade vi fått ut mer av 

intervjupersonernas åsikter om Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan, men eftersom 

vi ville undersöka deras beteende och jämföra dessa mellan en liten och stor grupp anser vi 

att detta var det bästa sättet att få ut så mycket som möjligt av vårt syfte. Vi märkte att våra 

intervjupersoner i fokusgruppen ofta halkade in på deras egna åsikter och tankar om 

sexualitet i allmänhet. Genom att istället för att använda en ostrukturerad fokusgrupp, där 

moderatorn har föga att säga till om, valt att använda en strukturerad fokusgrupp hade Frida 

som moderator mer kunnat styra tillbaka samtalet till det tänkta ämnet, Sex- och 

Samlevnadsundervisningen i skolan. Dock anser vi att vi trots allt fick ett intressant material 

att arbeta med och hade vi gått in och styrt upp samtalet för mycket hade vi, som Morgan 

(1997) påpekar, omedvetet kunnat påverka ungdomarnas åsikter.  
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Våra parintervjuer blev betydligt kortare än vi trott från början. Efter vår första intervju 

började vi se på materialet vi fått fram för att se på om vi behövde lägga till något. Eftersom 

vi hade bestämt oss för att mest studera ungdomarnas beteende ansåg vi oss, trots den ringa 

tiden, fått med tillräckligt med information för att kunna genomföra studien. Hade vi däremot 

gjort intervjuerna idag hade vi försökt få in fler frågor som endast inriktar sig mot samlevnad 

i begreppet Sex och Samlevnad. Nu känns det endast som att vi får svar på ungdomarnas 

tankar om sex i begreppet Sex och Samlevnad och sex i allmänhet. Men å andra sidan var en 

av våra intervjufrågor vad ungdomarna tänkte om begreppet Sex och Samlevnad, och visar 

det sig sedan att ungdomarnas tankar kring begreppet främst inriktade sig mot sex så faller 

det sig naturligt att det är det som de svarade på. 

 

Att läraren valde ungdomar kände vi var bäst för vår studie, då vi inte kände ungdomarna 

sedan tidigare. Då hänsyn fick tas, inte bara till vilka som ville och fick ställa upp i studien, 

utan även till vilka som fanns på lektionen vid de tillfällen då vi var ute i klassen, hade 

urvalet inte sett särskilt annorlunda ut om vi själva valt ut ungdomar till vår studie. 

Att vi valde att spela in intervjuerna och fokusgruppen på band gjorde att vi kunde fokusera 

på ungdomarnas beteende. Det var trots allt det som var vårt huvudsyfte. Bandinspelningen 

var även en fördel vid transkriptionen, då vi lättare kunde skriva ner och komma ihåg vad 

som sades i intervjuerna, koppla det till deras beteende och få ut mer av vår studie. 

 

Vi använde oss av ”Tratt-tekniken” (Andersson 1985, 1994) när vi gjorde våra parintervjuer 

för att ”mjuka upp” våra intervjuade. Detta upplevdes som mycket positivt, särskilt bland 

tjejerna då dessa blev mer talföra genom att först få berätta lite om sig själva. 

 

Validitet 

 

Enligt Denscombe (2004) innebär validitet att forskaren måste kunna visa att all data och alla 

analyser i studien är förankrade i sådant som är relevant och verkligt. De ska fungera som 

läsarens garanti för att forskningen inte är baserad på felaktiga tolkningar. Vi har undersökt 

det vi från början tänkt att studera. Detta anser vi oss kunna hävda då vi studerat ungdomarna 

både genom observation och genom att spela in intervjuerna på band. På så vis har vi kunnat 

se på både vad ungdomarna sagt och hur de uppträtt. Dock bör det understrykas att resultatet 

endast gäller den grupp ungdomar som vi valt att undersöka. 
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Slutsats 

 
Undersökningen fick inte riktigt det resultat som vi förväntade oss. Vi trodde att könsrollerna 

än mer skulle spelas ut. Killarna hade visserligen övertaget i samtalet och vågade prata mer 

om känsliga ämnen, som i det här fallet var Sex och Samlevnad. Trots detta var killarna 

mycket mjukare i sitt sätt att prata än vi trodde. De berättade om föreställningar om hur deras 

kön ska bete sig, men ifrågasatte ofta varför det var så. När gruppen började prata om kärlek 

och känslor var det killarna som mest beskrev hur det känns att vara kär, något som 

förvånade oss eftersom killarna i den stora klassen verkade vilja framstå som stereotypa tuffa 

killar.  

 

Även fast killarna var mjukare i sitt sätt än vi först trodde så syns ändå de stereotypa dragen i 

det kvinnliga respektive manliga könet (se vidare s.17-21) tydligt i gruppen. Tjejerna gör sig 

automatiskt till det underlägsna könet och verkar vara tillfreds med det. 

Detta tror vi beror på att det i den stora gruppen inte ställs lika höga krav på dem då det finns 

fler där som kan tala, till skillnad mot i parintervjuerna där de behövde prata mer. 

 

Tjejernas bild av det egna könet känns väldigt negativ i både parintervjuerna och 

fokusgruppen. De beskriver sig själva som de som ska vara tysta och försynta och visar på att 

det inte är accepterat av tjejer att bete sig likadant som killar. Troligtvis påverkar även denna 

bild att de oftast är det passiva könet i diskussionerna. 

 

På den skolan där vi gjort undersökningen verkar ungdomarna fått den Sex- och 

Samlevnadsundervisning som de anser sig behöva. De har ett öppet klimat och vågar prata 

med varandra i klassen. Undervisningen stämmer också, enligt vad ungdomarna berättat, väl 

överens med de mål att uppnå som finns i kursplanen för biologi i årskurs nio. 

 

Eftersom vi båda har ett stort intresse kring att prata om Sex och Samlevnad med ungdomar 

så kändes det självklart att välja detta ämne till vår uppsats. Att vi valde att se på det ur ett 

genusperspektiv var för att vi båda två ofta tyckt oss se stora skillnader mellan könen när vi 

varit ute på VFU. Att arbeta med ett ämne som man brinner för att har gjort arbetet med 

uppsatsen betydligt enklare och framför allt mycket roligare än om man skrivit någonting 

man saknar intresse för. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 

Ålder: 
 
Kön: 
 
Berätta lite om dig själv, vem är du?  
- Vad gör du på fritiden? 
 
Vad tänker du på när du hör begreppet Sex och Samlevnad? 
 
Hur mycket tid har lagts ner på Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan hos er? 
 
Vad har ni fått lära er så här långt? 
 
Hur är klimatet i er klass?  
- Tycker du att ni vågar fråga det ni undrar inom ämnet? 
 
Varifrån har du fått er kunskap om Sex och Samlevnad? 
- Varifrån har du fått mest kunskap? 
– Tycker du att det är viktigt att lära sig om Sex och Samlevnad i skolan? 
 

Spelar det någon roll om du/ni har en manlig eller kvinnlig lärare i Sex- och 
Samlevnadsundervisningen? Varför?/Varför inte? 
 
Till tjejerna: Vad tror ni att killar tycker/tänker om Sex- och Samlevnadsundervisningen i 
skolan? 
 
Till killarna: Vad tror ni att tjejer tycker/tänker om Sex- och Samlevnadsundervisningen i 
skolan? 
 
Har ni haft Sex- och Samlevnadsundervisning i något mer ämne än biologi? 
 
Vad skulle ni vilja veta mer om inom Sex och Samlevnad? 
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Bilaga 2 
 

Till Fokusgruppen 
 

– Punkter att ha i beredskap ifall gruppen glider iväg från ämnet. 
 

- Hur känns det att prata om Sex och Samlevnad? 
- Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan. 
- Tankar kring begreppet Sex och Samlevnad. 
– Allmänna funderingar kring Sex- och Samlevnadsfrågor att diskutera i gruppen. 
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Bilaga 3 
 

Brev till vårdnadshavare 
 

Hej, 

 
Vi är två lärarstudenter som heter Therese Ottosson och Frida Svensson. Vi läser just nu vår 
sista termin och skriver som avslutning ett examensarbete om skolämnet Sex och Samlevnad. 
För att kunna fullfölja arbetet behöver vi hjälp av några elever i Ditt barns klass och vill 
därför fråga om Ditt godkännande att Ditt barn deltar i våra intervjuer.  
 
Intervjuerna kommer först att bestå av intervjuer med elever i par. Vi kommer då att intervjua 
flickor för sig och pojkar för sig. När vi gjort dessa intervjuer kommer vi att göra en stor 
gruppintervju med de elever som deltagit i parintervjuerna. Under intervjuerna kommer vi att 
prata om frågor kring skolans Sex- och Samlevnadsundervisning och vi vill veta elevernas 
åsikt om denna. 
 
Intervjuerna kommer att spelas in på band för att underlätta arbetet vid en sammanställning 
av dem. Dessa band samt intervjuanteckningar kommer endast att användas i vår studie och 
kommer därefter att förstöras. Eleverna kommer att vara anonyma och de har när som helst 
under intervjun möjlighet att dra sig ur. 
 

Är det något Du undrar är Du välkommen att kontakta oss! 

 

Med vänlig hälsning  

 

 

Therese Ottosson   Frida Svensson  
07xx-xxxxxx   07xx-xxxxxx 
 

 

 

Härmed godkänner jag/vi att mitt barn deltar i ert examensarbete (finns två vårdnadshavare 
vill vi ha bådas underskrift): 
 
Barnets namn:___________________________________________ 
 
Vårdnadshavare 1:s underskrift:_____________________________ 
 
Vårdnadshavare 2:s underskrift:_____________________________ 
 
 


