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Abstrakt  

Studiens syfte är att undersöka målsättning och undervisningsmetoder ur ett mångkulturellt 

perspektiv hos biologilärare och RFSU:s Vägvisare. RFSU:s Vägvisare är ett metodmaterial för 

lärare som undervisar i sex- och samlevnad. Begreppet mångkultur avgränsas i studien till etnicitet, 

genus/kön och sexualitet. För att samla in empiriskt material gjordes fem stycken kvalitativa 

intervjuer med biologilärare på skolor för grundskolans senare år i Västra Sverige. Utifrån en 

textanalytisk metod analyserades det empiriska materialet.  Resultatet av vår studie visade på att 

lärarna endast tog hänsyn till mångkultur i vissa fall. I jämförelsen mellan lärarna och RFSU:s 

Vägvisare framkom det, att de till viss del hade samma målsättningar och arbetmetoder, men 

överlag tar RFSU:s Vägvisare större hänsyn till mångfalden i klassrummet.  

Nyckelord  

Biologilärare, Mångkultur, RFSU:s Vägvisare, Sex- och samlevnadsundervisning 
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Förord  

Den här studien har arbetats fram gemensamt av författarna, och således har arbetsfördelningen 

varit lika. Vi har under arbetets gång lärt oss ofantligt mycket, inte bara om hur man skriver ett 

examensarbete, utan vi har även fått en djupare förståelse och kunskap för begreppen i studien. Vi 

känner att vi kommer gå ut som färdiga lärare med ett bredare förhållningssätt, där vi är medvetna 

om vikten av att ta hänsyn till mångkultur. Det vi har lärt oss under den här hösten om mångkultur, 

kommer vi inte bara ha nytta av i vår sex- och samlevnadsundervisning, utan i all vår framtida 

undervisning.  Vi vill tacka först och främst tacka våra handledare för allt stöd under arbetsgång. 

Även ett stort tack de lärare som ingår i studien som tog sig tid att bli intervjuade. Vi vill också 

tacka våra nära och kära för all uppmuntran under hela vår studietid.  
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1. Inledning  

I Sverige blev undervisningen i sex och samlevnad obligatorisk 1955. Idag anses Sverige ha en av 

de bästa undervisningarna i ämnet (Centerwall, 2005). Sex och samlevnad är på många sätt ett 

känsligt ämne, och synen på människans sexuallitet och samlevnad varierar stort från kultur till 

kultur (Wallman, 1997). 

Sverige har genom åren blivit ett allt mer mångkulturellt land. Begreppet mångkultur är dock 

svårdefinierat och tolkas olika av olika debattörer, forskare och människor. För en del innebär det en 

stor etnisk och religiös variation, för andra innebär det att även kulturella identiteter, såsom kön, 

ålder, klass, sexuell läggning och så vidare (Roth, 1998). Begreppet intersektionalitet visar på just 

detta, att en människas identitet inte kan definieras utifrån endast en av dessa kulturella variabler 

utan en människas kulturella identitet och bakgrund är mer komplex än så (Eriksson- Zetterquist & 

Styhre, 2006).   

Skolan kan ses som ett samhälle i miniatyr, detta gör att det mångkulturella avspeglas i skolvärlden. 

Skolan har ett stort ansvar vad det gäller attitydpåverkan, kunskapsförmedling, identitetsskapande 

och socialisation. I skolan möts elever från olika kulturer, och det är skolans uppgift att förmedla 

respekt för varandras olikheter, demokratiska ståndpunkter och en gemensam värdegrund (Roth, 

1998).    

Det är lärarens uppgift att ta hänsyn till elevens kunskap, erfarenheter och kulturella bakgrund. 

Detta gör att lärare bör vara uppmärksamma på den kulturella mångfald, som finns i deras klassrum 

(Utbildningsdepartementet, 1998). För att kunna möta varje elev utifrån de krav som läroplanen 

ställer, är det viktigt att läraren i sitt dagliga arbete har ett förhållningssätt och en professionalism, 

som tar hänsyn till det mångkulturella klassrummet (Berglund, 2006).  

Utifrån ovanstående vill vi studera, genom kvalitativa intervjuer, huruvida lärare i sin målsättning 

och undervisningsmetoder i sex- och samlevnadsundervisningen tar eller inte tar hänsyn till 

mångkulturen.   

RFSU har länge varit ett stöd för lärare som undervisar i sex- och samlevnad. Deras skolsajt ger 

lärare tips och idéer om sex- och samlevnadsundervisning. Här går det att beställa material till sin 

undervisning, läsa forskningsrapporter och annat material för att hålla sig uppdaterad, få tips om 

relevanta böcker med mera. RFSU har konstruerat en handledning för lärare, Sexatlas för skolan. 

Vägvisare för att planera och genomföra sex- och samlevnadsundervisning i grundskolan och 

gymnasiet. Eftersom handledningen kan användas som stöd för lärare, valde vi att även studera 
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denna utifrån ett mångkulturellt perspektiv.    

 

Sex och samlevnad är en viktig del av undervisningen i skolan. Det är ett ämne som berör alla 

elever på ett eller annat sätt. Eftersom alla elever har olika bakgrund och erfarenhet, vill vi i vår 

studie undersöka huruvida lärare tar eller inte tar hänsyn till denna mångfald i klassrummet. RFSU 

ska fungera som ett stöd till lärare och skolor i deras arbete med sex och samlevnad bland 

ungdomar. Därför vill vi även studera om deras handledningsmaterial till lärare tar eller inte tar 

hänsyn till mångfalden. Detta för att undersöka om handledningsmaterialet är till hjälp för att på 

bästa möjliga sätt nå alla elever i undervisningen. Vår ambition med studien är kanske inte att 

förmedla kunskap, utan snarare att uppmärksamma lärare och blivande lärare som ska undervisa i 

sex- och samlevnad, på att det finns en stor mångkultur i våra klassrum, vilket vi måste ta hänsyn 

till.   
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2. Syfte och frågeställningar  

2. 1 Syfte  

Syftet med studien är att utifrån ett mångkulturellt perspektiv studera målsättningar och 

undervisningsmetoder för sex – och samlevnadsundervisning hos biologilärare och i RFSU:s 

Vägvisare. Begreppet mångkultur infattar i den här studien kön/genus, etnicitet samt sexualitet.  

2.2 Frågeställningar 

1. Vilka målsättningar och undervisningsmetoder finns det som tar eller inte tar hänsyn till det 

mångkulturella klassrummet i RFSU:s Vägvisare och i biologilärarnas sex- och 

samlevnadsundervisning? 

2. Går det att urskilja några gemensamma målsättningar och undervisningsmetoder som inbegriper 

det mångkulturella klassrummet mellan RFSU:s Vägvisare och biologilärarna? 

2.3 Avgränsning 

Begreppet mångkultur är komplext. Det finns flera olika kategorier, som kan räknas in i begreppet 

mångkultur. Vi har i den här studien valt att välja bort vissa av dessa så som ålder, språk, klass med 

mera. Istället har vi valt att fokusera på etnicitet, genus/kön och sexualitet, då dessa kategorier för 

oss är de mest relevanta och intressanta i frågan om sex- och samlevnadsundervisning. Vi har även i 

vår teori med begreppet intersektionalitet som stöd i analysen och för att beskriva att alla dessa 

variabler påverkar varandra. 
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3. Bakgrund  

I det här kapitlet vill vi presentera relevant bakgrund till studien. Styrdokumenten är lärarnas 

övergripande riktlinjer, och det är dessa som lärare ska följa i sitt arbete. För den här studien är det 

väsentligt att få en inblick i dessa för att förstå lärares arbete. För att få en inblick i hur RFSU 

arbetar och deras betydelse och stöd för skolan följer en kort beskrivning av RFSU. Sex- och 

samlevnadsundervisningen har en relativt lång historia i Sverige. För att förstå varför 

undervisningen är utformad som den är idag, och hur den kan utvecklas för möta förändringarna i 

samhället, följer en historisk tillbakablick.  

3.1 Styrdokumenten 

För att kunna tolka och analysera intervjumaterialet i studien har de nationella styrdokumenten; 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och 

kursplanerna studerats. Lpo 94 har studerats med avseende på de riktlinjer, som berör begreppet 

mångkultur vilket lärare bör ta i beaktning i sin sex- och samlevnadsundervisning. Lpo 94 har även 

studerats utifrån begreppet sex och samlevnad. Ambitionen har varit att uppmärksamma de delar av 

Lpo 94, som kan härledas till det mångkulturella perspektivet samt begreppet sex och samlevnad. 

Kursplanerna har studerats för att ta reda på i vilka ämnen sex och samlevnad står omnämnt. Vad 

har lärare för uppdrag och mål att rätta sig efter och tänka på i sin undervisning ur ett mångkulturellt 

perspektiv i sex- och samlevnadsundervisningen?  

Här nedan följer en sammanfattning av vad vi har tolkat ur Lpo 94, som kan härledas till begreppet 

mångkultur. 

3.1.1 Läroplanen 
 

Skolan ska anamma en demokratisk värdegrund och främja aktning för varje människas egenvärde. 

Elever ska vara medvetna om och vara delaktig i det egna kulturarvet, vilket främjar en trygg 

identitet. Eleven ska också förstå och kunna leva sig in andras villkor och värderingar. 

Läraren ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov utifrån elevens 

bakgrund, tidigare erfarenheter och språk, samt hålla sig informerad om den enskilde elevens 

situation. Skolan ska gestalta och förmedla jämställdhet mellan kvinnor och män, samt alla 

människors lika värde. Likaså ska skolan motverka traditionella könsmönster (Lpo 94, kap 1 & 2).  

 

Utbildning och fostran handlar om att överföra och utveckla ett kulturarv; värden, traditioner, språk 

och kunskaper. Ur ett internationellt perspektiv ska eleven utveckla förståelse för den kulturella 
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mångfalden inom landet (Lpo 94, kap 1).  

Riktlinjer som läraren ska arbeta efter är att alla elever oavsett kön och social och kulturell 

bakgrund får medverka i utformandet av arbetssätt, arbetsformer och undervisningsinnehåll.  

Sex och samlevnad står endast nämnt under rektorns ansvar, som ämnesövergripande arbete. Enligt 

Lpo 94 ska skolan arbeta med sex- och samlevnad som ett ämnesövergripande kunskapsområde 

(Lpo 94, kap 2). Skolverket skriver att det är svårt för de övergripande kunskapsområden som 

nämns i läroplanen att få det utrymme som behövs (rapport nr.180, 1999). Skolverket har för att 

förtydliga det ämnesövergripande arbetet och för att stödja skolans arbete i sex och samlevnad gett 

ut referensmaterialet, Kärlek känns förstår du!  (Centerwall, 2005). 

Lärarnas ansvar kan sammanfattas till att de ska ta hänsyn till den enskilde individens integritet 

utifrån dess personliga situation, så som bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.   

3.1.2 Kursplaner  
 

Skolverket genomförde på uppdrag av regeringen en utredning om målen i grundskolans kursplaner 

med avseende på sex och samlevnad. Enligt den utredningen omnämns begreppet sex och 

samlevnad huvudsakligen i kursplanerna för följande ämnen: samhällskunskap och biologi samt den 

övergripande kursplanen för de samhällsorienterandeämnena (Skolverket, Dnr 61-2005:1773).  

 

För studien är det relevant att nämna, att vi dock anser att begreppet sex och samlevnad även går att 

tolka in i kursplanen för religion. Det är endast i kursplanen i biologi som det finns direkta 

målangivelser till sexualitet. De andra ämnena som nämns ovan är inriktade på 

samlevnadsperspektivet. Skolverket skriver i en nationell kvalitetsgranskning, att det förutom i 

ämnet biologi är skolans, lärarnas och elevernas prioriteringar, som avgör hur stor del av 

undervisningen, som behandlar sex- och samlevnadsundervisning (Skolverket, 1999). 

I kursplanen i biologi beskrivs övergripande mål, som skolan skall sträva efter att eleven utvecklar, 

och mål som eleven skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret. De målsättningarna som berör sex- 

och samlevnadsundervisningen och som skolan skall sträva efter är beträffande natur och människa 

att eleven:  

 
- utvecklar kunskap om människokroppens byggnad och funktion, 

-  utvecklar kunskap om pubertetens inverkan på individen,  

- utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån biologisk kunskap och personliga 

  erfarenheter (Skolverket, 2008-11-13a) 

I slutet av nionde skolåret skall eleverna ha uppnått följande mål i biologi beträffande natur, 
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människa och kunskapens användning: 

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

- ha kunskap om vad befruktning innebär 

- kunna föra diskussioner om sexualitet och samlevnad och därvid visa respekt för andras ståndpunkter och för       
olika samlevnadsformer (Skolverket, 2008-11-13a) 

 

I de samhällsorienterade ämnenas karaktär och uppbyggnad står det skrivit att: 

I ämnena ingår att diskutera och reflektera över begrepp som identitet, sexualitet, kärlek och jämställdhet. Inom 

kunskapsområdet behandlas också samlevnad och relationer, människosyn och språkbruk så att möjligheten att 

diskutera värdefrågor i detta sammanhang utnyttjas. (Skolverket, 2008-11-13b) 

 

I kursplanen för religionskunskap beskrivs samlevnadsundervisningen enligt följande utifrån vår 

tolkning:  

 
Ämnet belyser samlevnad och jämställdhet ur ett religions- och livsåskådningsperspektiv. I detta ingår även att 

behandla konsekvenser av ställningstaganden i religiösa frågor för livsbeslut och relationer mellan människor. 

(Skolverket, 2008-11-13 c) 

 

Enligt litteratur, bland annat i Hela livet - 50 år med sex- och samlevnadsundervisning, ska 

begreppet sex och samlevnad omnämnas i kursplanerna för samhällskunskap (Myndigheten för 

skolutveckling, 2005). Det är dock svårt att tolka var i kursplanen det står. Vi antar att det är 

följande stycke som litteraturen syftar på, då främst samlevnadsbegreppet: 

Ämnet samhällskunskap bidrar till förmågan att förstå och leva sig in i egna och andras villkor [egen 

markering] och värderingar och därmed också till att kunna ta avstånd från och aktivt motverka olika former av 

förtryck och rasism. Utbildningen skall öppna för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram samt 

främja aktningen för varje människas egenvärde oavsett kön, klass och etnisk bakgrund. Pojkars och flickors, 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter skall aktivt och medvetet tydliggöras. (Skolverket, 2008-11-13 d) 

3.2 RFSU 

RFSU står för Riksförbundet för sexuell upplysning och är en ideell, partipolitisk och religiöst 

obunden organisation (RFSU, 2008-12-08a). Det var 1933 som Elise Ottesen Jensen tillsammans 

med några läkare och fackföreningsrepresentanter bildade RFSU. Deras första arbetsmål var att 

införa sexualundervisning i skolorna, starta rådgivningsbyråer samt att avskaffa preventivlagen 

(RFSU, 2008-12-08b). Idag är RFSU:s uppgift att genom sexualupplysning och sexualpolitik sprida 

en fördomsfri, bejakande och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. Deras långsiktiga mål är 
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att arbeta för ett jämlikt och jämställt samhälle där människor inte utnyttjas eller diskrimineras 

sexuellt (RFSU, 2008-12-08a). RFSU arbetar lokalt, nationellt och internationellt med upplysning, 

utbildning och opinionsbildning genom att arrangera kurser, konferenser och delta i debatter. RFSU 

utbildar lärare, sjukvårdpersonal och egna informatörer. Dessa informatörer arbetar sedan på 

lokalnivå med att framför allt vara ute i skolorna och informera ungdomar om sex och samlevnad 

(RFSU, 2008-12-08c). Våren 2008 anordnades en utbildning i sex och samlevnad för lärare på 

högskolan i Halmstad. Utbildningen uppfattades som mycket positiva av deltagarna [egen 

kommentar]. Utöver utbildning och upplysning har RFSU ett antal kliniker i Sverige dit människor 

kan vända sig för sexualrådgivning, preventivmedelsrådgivning, samt för att testa sig för 

könssjukdomar (RFSU, 2008-12-08c).  

En stor del av RFSU:s arbete vänder sig till skolan genom att utbilda lärare och upplysa elever. På 

RFSU:s hemsida finns det en speciell skolsajt, som vänder sig till personer, som arbetar med sex 

och samlevnad. På skolsajten finns tips på metoder, för hur man kan arbeta med olika delar i sex- 

och samlevnadsundervisningen, till exempel Att arbeta med kondomer, eller mer övergripande, 

Sexatlas- vägvisare för att planera och genomföra sex- och samlevnadsundervisningen i 

grundskolan och gymnasiet. Här finns material, som är granskat av RFSU, och som de anser vara 

lämplig att använda. Materialet består av litteratur för alla åldrar, tidnings- och filmtips samt länkar 

till mer specifika hemsidor, så som hbt och genus. Även mer allomfattande fakta, studier och 

debattartiklar finns på sajten vilket gör att man som lärare kan hålla sig uppdaterad. Det finns en 

kategori där man presenterar ungas tankar om sex och samlevnad, vad de anser är viktigt och hur de 

upplever sex och samlevnad. Under kategorin utbildningar presenteras kurser och utbildningar, som 

berör sex och samlevnad. Kurserna och utbildningarna tillhandahålls av RFSU, landstingen och 

andra organisationer. RFSU:s mål med skolsajten är att ge inspiration, tips och fakta, som lärare kan 

ha nytta av i sin sex- och samlevnadsundervisning (RFSU 2008-12-08d). 

Den här studien kommer främst att fokusera på RFSU:s Sexatlas för skolan – vägvisare för att 

planera och genomföra sex- och samlevnadsundervisning i grundskolan och gymnasiet. Detta är ett 

metodmaterial som RFSU har tagit fram för att ge stöd åt lärare i deras planering och genomförande 

av sex- och samlevnadsundervisning. Den nuvarande Sexatlasen är den tredje uppdaterade 

upplagan. I den här versionen har de lagt till ett kapitel om att planera sex – och 

samlevnadsundervisning. Sexatlasen är skriven av Hans Olsson, ansvarig för skolfrågor RFSU, i 

samarbete med skolsköterska, lärare i svenska/samhällsorienterandeämnen och 

naturorienterandeämnen samt rektor. En representant från Kommunförbundet Stockholms län har 

även medverkat.  
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Sexatlasen, eller Vägvisaren [vi kommer att använda oss av namnet Vägvisaren] som den även 

kallas av RFSU, kan användas av skolledning, arbetsgrupper eller individuellt. Den kan användas 

som checklista, planeringsunderlag eller som återkommande arbetsmaterial för att analysera och 

utvärdera sex- och samlevnadsundervisningen. Vägvisaren är uppdelad i olika kapitel: 

utgångspunkter, planering, sex och samlevnad i läroplaner och kursplaner samt frågor att reflektera 

över. Dessa frågor är i sin tur är uppdelade i: förutsättningar, innehåll och metod, organisation samt 

planering och ansvar (Olsson, 2003, 2008-12-08).  

3.3 Bakgrund till den svenska sex- och samlevnadsundervisning  
 
Den svenska sexualsynen har utformats utifrån många olika samhällsfrågor. Exempelvis har 

behovet av att begränsa spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar, den politiska styrningen av 

befolkningsfrågor och en utbredd tilltro till den medicinska vetenskapens förmåga att behandla 

samhälleliga och individuella problem påverkat. Även bildandet av en särskild ungdomskategori 

med angelägna behov, samt framväxten av en kvinnorörelse med en egen agenda, har haft stor 

betydelse för den svenska sexualsynens utformning (Bäckman, 2003).   

 

Under 1800-talet var spridningen av könssjukdomar ett stort problem, framför allt i Stockholm. 

Problemet skulle kunna åtgärdas genom utbildning och fostran, ansåg flera radikalt sinnade 

debattörer, men dessa tankar stämde inte överens med de tankar, som samhället till största delen 

präglades av. De flesta i samhället ansåg att endast moralpredikningar och bestraffningar kunde 

hjälpa mot den snabba spridningen av könssjukdomar. Det var till slut den mer liberala synen om 

utbildning och fostran av folket, som kom att prägla den fortsatta utvecklingen av den svenska 

sexualundervisningen (Bäckman, 2003).   

 

Den första organiserade sexualundervisningen ansvarade landets första kvinnliga läkare Karolina 

Widerström för. Hon började i slutet av 1890-talet att undervisa flickor i övre tonåren i 

sexualhygien.  Undervisningen i sexualhygien behandlade bland annat kroppens anatomi, fysiologi 

och fortplantning. Widerström ansåg att undervisningen skulle införas i allmänhet både för pojkar 

och för flickor. Hon ansåg att en väl genomförd sexualundervisning både var förebyggande och 

fostrande. Dock var det endast flickorna, som fick undervisning i sexualhygien, eftersom de ansågs 

vara mycket mer utsatta än pojkarna på grund av risken att bli gravid. Flickorna ansågs ha mycket 

liten eller ingen sexualdrift överhuvudtaget, och därmed var det ingen risk med att bedriva 

undervisning för dem. Pojkarna däremot skulle inte upplysas i sexualkunskap. Det ansågs onödigt 

att väcka den björn som sover. Undervisningen i sexualhygien syftade till att ge upplysning och 
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förebygga spridningen av könssjukdomar. Lennerhed skriver vidare att Widerström ansåg att det var 

viktigt att sexuallivet sågs i sin helhet. Undervisningen skulle inte bara vara ensidigt negativ och 

varnande, utan den skulle även framhålla skönheten och harmonin (Lennerhed, 2002).  

 

Under 1900-talet har argumenten för sexualitet och samlevnad skiftat, precis som ämnets 

förutsättningar och prioritet. Debatter, som förts om ämnet har mynnat ut i olika krav och 

förväntningar på skolan. Synen på sexualitet har de senaste 30 åren präglats av 1970-talets 

bejakande av sexualitet, till 1980-talets fokusering på sexuellt överförbara sjukdomar, till 1990-

talets inriktning på sexistiskt språkbruk, sexuellt våld och den bristande jämställdheten mellan 

könen (Skolverket, 1999).  

 

Sandström beskriver 1920-talet som en vändpunkt i synen på den sexuella frigörelsen. Under denna 

tid blev idén om sexualitet för njutningens skull mer utbredd inom familjen. Under 1930-talet 

gjordes många utredningar om familjeplanering och sexualitet. Nativiteten i Sverige var låg och en 

befolkningsökning i landet var nödvändig. Argumenten för en öppnare och mer positiv syn på 

sexualiteten var många, men det var under förutsättning att det utfördes inom äktenskapet eller med 

äktenskapet i sikte. En tidig familjebildning uppmuntrades, och den lyckliga familjen beskrevs som 

en familj med tre barn (Sandström, 2001).  

 

Under denna period bildades Riksförbundet för sexuell upplysning. Det första kravet som sattes upp 

var införandet av sexualundervisning vid landets alla skolor, seminarier och universitet (Lennerhed, 

2002). Från 1911 fram till 1938 förbjöds upplysningen om preventivmedel. Lagen var ett stort 

hinder för sexualupplysningen (Sandström, 2001). År 1942 infördes sexualundervisningen på 

folkhögskolan, men det togs inget beslut om att sexualundervisningen skulle bli obligatoriskt i 

folkskolan. Folkhögskolan fick 1945 den första officiella handledningen i sexualkunskap och år 

1949 kom en handledning för de högre skolorna. Sexualundervisningen blev ett obligatoriskt ämne i 

den svenska folkskolan år 1955 och följande år publicerades den nya handledningen (Centerwall, 

2005). De statliga dokumenten om sexualundervisningen från 1940- och 50-talen präglades av att 

synen på sexualitet måste begränsas och tyglas (Skolverket, 1999).  

 

I början 1960-talet tillsattes en utredning om sexual- och samlevnadsundervisningen efter en 

stormig debatt om 1956 års handledning. Utredningen tog tio år att genomföra på grund av dess 

omfattning. Det var den största sexualvaneundersökningen, som gjorts i Sverige utifrån ett 

representativt urval av en hel befolkning (Centervall, 2005). Undersökningen visade på en ökad 

acceptans för föräktenskapliga sexuella förbindelser och homosexualitet, samt en mer 
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individcentrerad och ansvarsfull sexualitet. Denna nya syn på människan och sexualiteten mynnade 

ut i ett nytt begrepp, samlevnad. Skolöverstyrelsens nya handledning som gavs ut 1977, utformades 

med denna utredning som grund. Handledningen gav mer omfattande och detaljerade anvisningar 

om skolans sex- och samlevnadsundervisning. Sexualiteten sågs som en källa till glädje och 

gemenskap med en annan människa. Handledningen förespråkande även att eleverna själva skulle 

vara med och forma undervisningen, som både skulle präglas av förmedling av kunskap och dialog 

(Skolverket, 1999). 
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4. Tidigare forskning  

Det har inte gjorts mycket forskning inom sex- och samlevnadsundervisning, i synnerhet inte ur ett 

mångkulturellt perspektiv. Det fåtal studier och rapporter som vi funnit ger emellertid perspektiv 

som vi anser är relevanta för vår studie. I de studier som behandlar mångkulturalitet är det främst 

etnicitet som fokuserats. Nedan följer en presentation av de studier som finns att tillgå i ämnet. 

4.1 Det var knäpptyst i klassen – Erfarenheter från undervisning i sex 
och samlevnad  

Ronny Tikkanen och Ingrid Bexell Hultén (Tikkanen & Bexell Hultén, 1996) genomförde 1996 ett 

projekt med syfte att höja nivån på sex- och samlevnadsundervisningen i Göteborgs ivik-klasser 

(invandrar introduktionskurs). Projektet syftade även till att hitta material och metoder, som kan 

användas i sex- och samlevnadsundervisningen i mångkulturella klasser, samt att få 

invandrarungdomar att besöka Göteborgs ungdomsmottagningar. Projektet startades upp med en 

enkätundersökning hos Göteborgs ivik-lärare. Denna enkätundersökning visade, att lärarna ansåg att 

det var viktigt med sex- och samlevnadsundervisning, men att det var få som arbetade med det i 

sina klasser. En ny enkätundersökning genomfördes efter att projektet avslutats. Resultatet visade 

att de lärare som arbetat med sex och samlevnad hade tredubblats. Under projektåret har 

projektledningen stöttat ivik-lärarna med material, metoder, seminarier och föreläsningar för att 

höja deras kompetens. Många av lärarna har arbetat tillsammans med skolsköterskan. Ivik-lärarna 

har även stöttats med besök av barnmorskestuderade, socialhögskolestuderade samt samarbete med 

RFSU, RFSL och Positiva Gruppen i Väst. Lärarna har även erbjudits studiebesök på 

ungdomsmottagningar samt en utställning, Hiv i lustgården, på Naturhistoriska museet i Göteborg. 

Samarbetena och studierna följdes av utvärderingar. Utvärderingarna av arbetet med 

skolsköterskorna och de barnmorskestuderande visade på en mycket positiv inställning. Båda dessa 

kategorier ansåg att arbetet hade fungerat bra, dock förekom vissa språkliga barriärer, som 

försvårade arbetet. Skolsköterskorna hade fått flera frågor om oskuld och mödomshinnan samt om 

könsstympning vilket även de barnmorskestuderande hade fått. Dessa ämnen hade bidragit till 

givande diskussioner. De studerande från socialhögskolan hade upplevt lektionen som svår på grund 

av varierande kunskapsnivå, samt svårigheter att veta om undervisningen gick för fort fram eller om 

någon blev kränkt. Dock upplevade de att eleverna var lätta att föra diskussioner med. De kunde 

ibland uppleva att det var svårt att inte väga in egna värderingar. Studenterna upplevde att eleverna 

snabbt hade anpassat sig till den svenska samlevnadssynen. Eleverna var däremot mer konservativa 

i frågor om abort och sexualitet. Elevernas utvärdering av projektet var till största del positiv, endast 

ett fåtal upplevde att undervisningen hade varit dålig. Flera ansåg att de hade fått en större kunskap 

om kroppen, och att besöket på ungdomsmottagningen hade varit bra. Eleverna önskade emellertid 
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att få lära sig mer om preventivmedel och homosexualitet. 

Under projektåret kunde ungdomsmottagningarna konstatera att det finns en osäkerhet i hur 

skolpersonal bemöter invandrarungdomar i frågor som rör sex och samlevnad, utan att kränka dem. 

Författarna ställer sig också frågande till hur mycket kulturkompetens som är nödvändigt. Vad kan 

man säga och inte säga? Vad är lämpligt att ta upp med elever som kommer från olika kulturer? 

Efterhand som projektet fortskred, konstaterade författarna att förhållningssättet till eleverna var 

viktigare än kulturkompetensen. De konstaterade att kulturkompetensen finns hos eleverna. 

Invandrare är inte en homogen grupp. Faktorer som social bakgrund, politiskt tillhörighet och 

familjestruktur är precis lika viktiga.  

I sex- samlevnadsundervisningen är det viktig att vara lyhörd och ödmjuk. Att lyssna till vad 

eleverna har att säga och följa med i deras resonemang, beskriver författarna som viktiga 

egenskaper. De beskriver hur en person kan följa med i ett resonemang, utan att personen behöver 

hålla med om det som sägs. Utifrån författarnas erfarenheter från studien, anser de att det är en stor 

tillgång att arbeta med en mångkulturell klass i sex- och samlevnadsundervisningen. Om eleverna 

har goda kunskaper om kropp och sexualitet skriver författarna att pedagogen själv kan börja 

reflektera över sina egna åsikter och relatera dem till andra. 

Efter projektet intervjuades fyra av de deltagande lärarna i utvärderande intervjuer, där syftet var att 

beskriva några lärares erfarenheter och tankar kring ämnet.  

4.2 Det handlar om personer – inte om kulturer! Sex- och 
samlevnadsundervisning i mångkulturella skolor. 

Folkhälsoinstitutet utgav 1997 en rapport om sex- och samlevnadsundervisning i grundskolan. 

Denna rapport av Gunilla Jarlbro visade att sex- och samlevnadsundervisning inte får lika mycket 

utrymme på skolor med många invandrarungdomar. Utifrån resultatet och de frågor som uppkom i 

samband med den rapporten, anlitades Camilla Lööf för att med kvalitativa metoder undersöka sex- 

och samlevnadsundervisningen på högstadieskolor. Hennes undersökning redovisas i rapporten Det 

handlar om personer - inte kulturer! (Lööf, 1999).   

Undersökningen gjordes på tolv högstadieskolor runt om i landet. I intervjuerna berättar lärarna om 

problem och möjligheter, som kan uppstå till följd av elevernas olika kulturella bakgrund. Resultatet 

av intervjuerna har delats in i olika teman, så som pornografi, att förstå det ”svenska”, 

kompiskontakt med mera. 

Det är svårt för ungdomar att prata med sina föräldrar om sex. Detta beror oftast på att ämnet är 
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genant. Dock visar studien på att en del elever, främst invandrarungdomar, inte kan eller vågar prata 

om det på grund av olika tabu. En del av de tillfrågade lärarna i studien känner till eller har själv 

upplevt föräldrar, som inte tillåter sina barn att delta i sex- och samlevnadsundervisningen. Detta 

har främst skett i de tidigare åren samt hos nyinflyttade invandrare. Eleverna själva anser att alla 

elever ska delta i sex- och samlevnadsundervisningen. De eleverna, som inte deltar i undervisningen 

på grund av föräldrarnas motstånd, bör markeras med frånvaro från lektionerna, anser eleverna. Det 

är framförallt de invandrade eleverna, som anser att familjen får ta seden dit de kommer. De elever 

som är födda i Sverige har större förståelse för andras religioner och kulturer.  

Många lärare har teorier om så kallade kulturkrockar, men författaren menar att begreppet kultur är 

generaliserande och inbegriper en mängd olika aspekter. Därför bör inte begreppet kultur användas 

som förklaring vid problematiska situationer.  

De eventuella olikheter, som kan finnas mellan invandrare och svenskar, behöver inte vara 

begränsande utan kan bidra till en givande undervisning. Det är viktigt att se möjligheterna istället 

för begränsningarna i mångkulturella klasser.  

Sex- och samlevnadsundervisningen ska inbegripa det svenska samhällets gemensamma 

värderingar, såsom jämlikhet, respekt och demokrati. Författarna anser att detta gäller i allra högsta 

grad vid informationen om homosexualitet, och om hur kulturer och religioner ser på sexualitet. 

Läraren måste utgå ifrån varje individ och värna om hans/hennes integritet så att ingen 

särbehandlas. Det är en fördel om läraren anpassar sin undervisning, som till exempel innehåll och 

metod efter gruppen. Här är det viktigt att eleverna får vara med att bestämma, vad de vill lära sig, 

och hur det ska gå till.  

Författarna menar att det finns tydliga skillnader mellan kulturer, när det gäller inställning till sex 

och samlevnad, men skillnaderna är egentligen störst könen emellan. Därför kan det ibland vara bra 

att dela upp pojkar och flickor i olika grupper.  

Det är viktigt att skapa en relation, som innehåller ömsesidig respekt. Detta görs genom att läraren 

ser till individerna och intresserar sig för dessa. Om läraren skapar en bra relation och förtroende till 

eleverna leder detta till öppna diskussioner och ärligare samtal.  
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5. Teori 

I det är avsnittet går vi igenom vår teoretiska utgångspunkt, mångkultur. Inom begreppet 

mångkultur finns flera olika variabler, etnicitet, kön/genus, sexualitet, klass med mera. I den här 

studien väljer vi att fokusera på etnicitet, kön/genus och sexualitet, då vi anser att dessa har störst 

relevans för studiens syfte. För att visa att alla dessa variabler påverkar och samspelar med varandra 

beskrivs begreppet intersektionalitet. Många av begreppen i studien är svåra att definiera på grund 

av deras komplexitet, samt att andra begrepp har stor påverkan över hur den slutliga definitionen ter 

sig. Det här teoriavsnittet ger därför en mer summarisk bild av begreppen. 

5.1 Mångkultur  

Forsberg (2007) hänvisar till kulturteoretikern Stuart Hall`s definition av begreppen mångkulturell 

och mångkulturalism, där mångkulturell är en beskrivande term för den sociala karaktären i ett 

samhälle, där människor från olika kulturella ursprung lever tillsammans. Mångkulturalism är 

istället de strategier, som samhället använder sig av, för att möta situationer som uppstår tillföljd av 

det mångkulturella samhällets variation. Forsberg (2007) anser, att Hall menar, att de två begreppen 

egentligen inte går att definiera var för sig utan är sammanflätade i en mängd olika variationer. 

Likaså kan begreppet mångkulturell tolkas och uppfattas olika i olika samhällen. 

Hammrén (2008) skriver att det mångkulturella begreppet inte går att ta ur sitt sammanhang 

eftersom det är i sammanhanget, som människor definierar sina kulturella skillnader. En människa 

reflekterar inte över sin kulturella identitet, förrän den ställs i ett sammanhang mot en annan 

kulturell identitet, som inte är densamma. 

Mångkultur är inte en mängd från varandra skilda kulturer i ett samhälle, som inte integrerar med 

varandra och som inte påverkas av varandra. Istället är kulturer i ständig förändring och påverkas 

hela tiden av sin omgivning (Thörn, 2002). Detta kan beskrivas genom engelskans ”roots” och 

”routes”, där dessa ska ses som variabler till begreppet mångkultur. ”Roots” är våra ursprungsrötter, 

som påverkar vår kultur, och ”routes” är de rutter eller vägval vi gör i livet, vilka påverkar vår 

kultur. Dessa två variabler är de som bestämmer hur just vår kultur formas. En färdig kultur är alltså 

ingenting vi föds med, utan den formas och omformas genom hela livet (Sernhede, 2002). 

Mångkultur är något komplext, och det finns inga gränser för hur många olika kulturella etiketter, 

som går att applicera på människor idag (Wallman, 1997). De kulturer som främst appliceras i 

mångkultursbegreppet är etnicitet och religion, men även kön, region, ålder, klass och sexuallitet 

ingår (Roth, 1998). Kulturer ställs ofta emot varandra, vi mot dem, där den egna kulturen ses som 
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mer värdefull, och där inga andra kulturer får plats. Viktigt är att skilja mellan två olika 

kulturbegrepp, det antropologiska och det estetiska. Det estetiska kulturbegreppet är konst, dans, 

musik, film och så vidare, medan det antropologiska kulturbegreppet är mycket bredare. När 

kulturen ses från ett antropologiskt synsätt, så omfattar kulturen sättet att leva och att organisera den 

sociala tillvaron (Thavenius, 1999). Begreppet kultur definieras enligt Forsberg (2007) som 

referensramar, sedvänjor och historiska rötter. 

I den här studien kommer begreppet mångkultur att tolkas som ett samhälle, i det här fallet skolan, 

med en befolkning (elever) med stor variation i kulturer. Varje människa har sin egna specifika 

kultur, där en mängd olika faktorer spelar in för att forma den individuella kulturen. Därför görs en 

avgränsning i studien till faktorerna etnicitet, kön/genus samt sexualitet.   

5.1.1 Intersektionalitet 

Begreppet intersektionalitet har på senare år fått stort utrymme i den svenska feministiska debatten. 

Internationellt har begreppet används under längre tid. Ursprungligen kommer begreppet 

intersektionalitet från den amerikanska antirasistiska feministiska debatten. Då företrädare för den 

svarta feminismen uppmärksammade att deras (de svarta kvinnornas) situation i den feministiska 

debatten inte kunde jämföras med den vita medelklass kvinnans situation. Den svarta feminismen 

ville utöka perspektivet från att bara se till en typ av maktordning, en typ av 

exkludering/inkludering och en sorts identitetsskapande kategori. Istället förespråkade de att 

begreppet intersektionalitet skulle vidga förståelsen för det komplexa i maktordning och 

identitetsskapande (de los Reyes & Muliniari, 2005). 

Maktordning är en grundläggande variabel i intersektionalitets begreppet men används främst i 

samband med genus. Intersektionalitet används i Sverige främst inom den feministiska forskningen 

av genus, makt och ojämlikhet. de los Reyes och Mulinari (2005) menar att intersektionalitet även 

bör och kan användas utanför dessa ramar, att intersektionalitet kan användas inom andra 

vetenskaper, som behandlar makt och ojämlikhet. Vidare skriver de los Reyes och Mulinari (2005) 

att en enkelspårig syn på kön, klass och etnicitet gör, att man inte ser det komplexa samspelet 

mellan dessa. Samspelet mellan dessa kategorier utgör en viktig del i maktordningen.  

Eriksson- Zetterquist och Styhre (2006) skriver att en svensk definition av intersektion är en linje 

som korsar eller avskär en annan. Lykke (2007) menar att begreppet inte ska ses på detta sätt, som 

vägar som korsar varandra för att sedan skiljas, utan att vägarna istället ska sammanflätas. 

Intersektionalitet framhåller att kategorier som etnicitet, hudfärg, kön, klass, sexualitet, religion, 

ålder och andra liknande kategorier samverkar och påverkar varandra (Eriksson- Zetterquist & 
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Styhre, 2006). 

Tidigare studier har främst behandlat en av kategorierna till exempel etnicitet. Senare, vid 

framväxandet av begreppet intersektionalitet, upptäcktes det att även andra kategorier spelade in, så 

som kön och ålder (Eriksson- Zetterquist & Styhre, 2006).  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell över hur olika kategorier samverkar (Eriksson- Zetterquist & Styhre 2006, 
s.12) 

Figuren ovan använder Eriksson- Zetterquist och Styhre (2006) för att förtydliga hur de olika 

kategorierna samverkar och påverkar varandra. Kategorierna i figuren kan bytas ut mot andra 

kategorier exempelvis genus, ålder och så vidare.  

[…] en intersektionell analys utgår från att det alltid föreligger en dynamisk relation mellan begrepp som kön, 
etnicitet, klass och sexualitet. Dessa begrepp existera inte enskilt utan konstitueras av varandra; en teori om klass 
är således också en teori om kön, etnicitet, sexualitet och så vidare. (Eriksson- Zetterquist & Styhre 2006, s.13) 

Ovan stående citat visar på intersektionalitetens förmåga att ta hänsyn till hur de olika begreppen 

samverkar med varandra.  

Likaså ska fokus inte bara riktas på skillnaderna mellan motsatspar så som manligt/kvinnligt, 

invandrare/svensk, gammal/ung och så vidare, då dessa konstruerar varandra. Att stirra sig blid på 

skillnaderna, istället för att se hur de samverkar, ger en ensidig bild av makt. Alltså bör 

intersektionalitet även tillämpas vid analyser av motsatspar, lika mycket som vid analyser av 

kategorier, som etnicitet, kön, klass och så vidare (de los Reyes & Mulinari, 2005).    
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5.1.2 Kön/genus 

Kön och genus är två olika begrepp med olika innebörd. Medan kön ses som en biologisk term, så 

ses genus som en social term. 1975 gjorde den amerikanska antropologen Gayle Rubin en 

uppdelning av kön för att lättare kunna definiera begreppet. Uppdelningen blev på engelska 

sex/gender, översättningen till svenska blev kön/genus. Genus skulle då visa den sociala, kulturella 

och historiska aspekten av kön (Eriksson- Zetterquist & Styhre, 2006). Medan kön skulle visa på 

den biologiska aspekten, det vill säga kromosomuppsättning, könsorgan, inre reproduktionsorgan 

och hormoner (Lerwall, 2001) 

Tidigare använde man sig av begreppet könsroller för att beskriva den sociala aspekten av kön. I 

boken Från kön till genus (1987) menar författarna dock att det är ett felaktigt beskrivande ord för 

att användas i sammanhanget, då ordet har en tydlig betoning av män och kvinnors aktiva roller i 

samhället, vilket nödvändigtvis inte är fallet. De sociala aspekterna kan ändå finnas, även om de 

inte är som aktiva roller. Vidare skriver författarna, att eftersom kön är en del av ordet, kan detta ses 

som en förlängning av det biologiska könet, vilket inte är av godo, då det är fokuseringen på det 

sociala som ska framhävas (Kulick,1987). 

Genom att skilja det biologiska från det kulturella begreppet gick det lättare att visa, att relationerna 

mellan könen snarare var något som var socialt och kulturellt skapat än biologiskt. Det gjorde det 

också lättare att tala om kvinnor/män och manligt/kvinnligt, utan att det handlar om biologiska 

skillnader (Ambjörnsson, 2003).  Genus används för att tydliggöra att det som anses manligt och 

kvinnligt, exempelvis beteenden, sysslor och roller, inte är biologiskt givet, utan är en konstruktion 

från påverkan av sociala och kulturella sammanhang (Lerwall, 2001). Överallt möts vi av normer 

för hur män och kvinnor ska bete sig för att falla inom den heteronormativa ramen. 

Föreställningarna om normen om hur pojkar/flickor och män/kvinnor ska agera förstärks av det 

mediala utbudet, så som reklam, film och böcker (Lundgren i Arvastson & Ehn, 2007).    

Skolan är en normproducerande plats. Detta ger skolan stora möjligheter att förändra de 

könsstereotypa normer som finns. Normer skapas och förstärks varje gång någon upprepar en norm 

eller påpekar då någon annan inte följer normen. Normer är inte beständiga utan förändras och 

utmanas mot nya normer hela tiden. Skolan utgör även en arena där identitetsskapande sker och 

därigenom även skapandet eller återskapandet av genus (Lundgren i Arvastson & Ehn, 2007). 

Ambjörnsson (2003) skriver att genus inte är något beständigt utan måste återskapas för att vara 

övertygande. 

Viktigt att nämna är att uppfattningen om kön/genus uppfattas och tolkas olika mellan olika 
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kulturer. I boken Från kön till genus (1987) vill författarna just visa på att det finns stora kulturella 

skillnader i hur kön/genus och sexualitet uppfattas på olika platser och samhällen i världen. Även 

Lerwall (2001) skriver om skillnaderna om vad som uppfattas som manligt och kvinnligt i olika 

kulturer. Lerwall tillägger även att uppfattningarna om manligt och kvinnligt varierar i olika 

tidsåldrar.       

5.1.3 Etnicitet  

Termen etnicitet kommer ursprungligen från det grekiska ordet ethnikos, som härletts från 

grekiskans ethnos, som betyder folk. Efter andra världskriget började termen användas mer 

frekvent, främst i USA, för att beskriva det man tidigare kallat rasrelationer. Begreppet ras ansågs 

allt för biologiskt betingat där sociala och kulturella faktorer hade en central roll. Även vid 

avkoloniseringen av Afrika och Asien i mitten av 1900-talet blev termen användbar i samband med 

de nya frågeställningarna, som uppkom till följd av avkoloniseringen (Tägil, 1993). När 

antropologer studerade de sociala strukturerna i Afrika ansåg de att termen etnicitet var mer neutral 

än den tidigare använda termen, stammar (Barot, Bradley & Fenton, 1999).  

Samhällsvetare ansåg i början av 1900-talet att termer som etnicitet och nationalism skulle få 

minskad betydelse och slutligen försvinna helt på grund av modernisering, industrialisering och 

individualism. Vi vet idag att det inte blev som samhällsvetarna förutspådde, utan dessa termer är 

högst aktuella, de förkommer dagligen i tv och tidningar.  Aktualiteten beror på den fortlöpande 

invandringen av arbetskraft och flyktingar till Nordamerika och Europa (Eriksen, 1998). 

Inom olika vetenskaper har begreppet etnicitet haft olika terminologiska traditioner. Den politiska 

och historiska vetenskapen har talat om nationer och nationaliteter. Antropologer däremot har 

använt begrepp som stammar och klaner. I samband med uppkomsten av de moderna 

invandrarsamhällena, framför allt i de västerländska storstäderna, upptäckte antropologer och 

sociologer att dessa termer var föråldrade. Därför infördes begreppet etnicitet. Dock återstod 

svårigheten att göra en universell definition (Tägil, 1993). Eriksen skriver att det finns en mängd 

olika definitioner av termen etnicitet. Att etnicitet kan angripas från flera olika utgångspunkter, men 

att alla har gemensamt att det har med klassificering av människor och grupprelationer att göra. 

Många forskare använder sig av termen utan att för den skulle definiera den (Eriksen, 1998). 

Forsberg (2007) definierar etnicitet så här: 

 Etnicitet är ett begrepp som tjänar syftet att definiera och kategorisera grupper av människor. Utan sådana 
definitioner och kategoriseringar skulle diskussionen om ”det mångkulturella” försvåras, om inte omöjliggöras 
(Forsberg, 2007, s.41) 
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Under 1970-talet infördes etnicitet i svensk och europeisk kulturforskning, med inspiration hämtad 

ifrån den amerikanska kulturantropologin. Den amerikanska kulturantropologin menar att 

människor sätt att se på sig själva i förhållande till andra, med utgångspunkt i ursprung, skapar 

etnicitet. Med utgångspunkt i denna definition skulle etnicitet innebära att gemensamma grupper 

delar något, som har med till exempel språk, historia och kultur att göra (Arvatsson & Ehn,2007).  

Etnicitet varierar kraftigt i fråga om form, omfattning och intensitet och är beroende av sociala, 

historiska och psykologiska faktorer. Etnicitet kan definieras utifrån subjektiva och objektiva 

aspekter. Den subjektiva aspekten av etnicitet är där individen själv uppfattar sig som annorlunda 

gentemot andra, eller att omgivningen uppfattar individen som annorlunda. Den objektiva aspekten 

är istället faktorer som språk, hudfärg, och religion. Här behöver inte individen själv uppfatta sig 

som annorlunda (Svanberg & Runblom,1989).  

Forsberg (2007) skriver att termen etnicitet inte är några givna egenskaper eller särdrag hos vissa 

grupper av människor utan är en socialt konstruerad term. Vidare menar Forsberg (2007) att trots att 

etnicitet är en social konstruerad term, så är upplevelsen av en etnisk gemenskap av stor betydelse 

för människors dagliga liv. Mångkultur ska inte ses som en etnisk avgränsning utan kulturen skiljer 

sig åt inom ramen för etnicitet. Kultur är ett samlande begrepp, som visar på hur grupper av 

människor skapar mening i en gemensam tillvaro. Eftersom tillvaron ständigt förändras, gör detta 

att även kulturen är föränderlig och rörlig (Forsberg, 2007).  

I skolan är hänsynen till etnicitet en balansgång. Skolan ska arbeta för integration, jämställdhet och 

rättvisa, men vid försök att anamma detta i praktiken kan resultatet bli det motsatta (Arvatsson & 

Ehn, 2007).  

Strävan efter att förstå, respektera och lyfta fram ”invandrare” riskerar faktiskt att stänga in dem i 
annorlundaskapet. (Arvatsson & Ehn, 2007)  

Skolan ska ta hänsyn till gruppen och den etniska/kulturella tillhörigheten hos eleven, för att förstå 

beteenden och handlingar, som uppkommer i samband med samspel med andra individer. Å andra 

sidan ska inte denna hänsyn överdrivas, då det är lika viktigt se till elevens individuella egenskaper. 

Detta gör det inte lätt för lärare och skolpersonal att veta hur det bästa sättet är att bemöta 

mångfalden i skolvärlden (Arvatsson &Ehn, 2007). Den etniska olikheten uppfattas eller används 

sällan som en tillgång (Runfors, 1996)  
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5.1.4 Sexualitet  

Olika kulturer har olika sexuella attityder och uttryckssätt. Även olika situationer och kontexter 

inom varje enskild kultur spelar stor roll. Beroende på uppväxt och omständigheter möter varje 

människa en mängd olika budskap och normer, som skapar olika former av sexualiteter (Wallman, 

1997).  

Begreppet heteronormativitet är starkt anknutet till sexualitet och normer om sexualitet. 

Heteronormativitet avser de normsystem som finns i våra kulturer och styr därmed hur vi uppfattar 

världen och vår omgivning. Heteronormativitet visar motsatser i samhället som till exempel 

manlig/kvinnligt, heterosexuell/homosexuell och så vidare. Detta gör att vi inte ser dessa motsatser 

som fullt naturliga, jämställda och integrerade i samhället (Norrhem, Rydström &Winkvist, 2008). 

Heteronormen innebär att samhället bemöter alla som om de vore heterosexuella, där en 

heterosexuell läggning ses som det naturliga och normala sättet att leva. Detta visas bland annat i att 

heterosexuallitet inte ses som en särskild läggning till skillnad från homo- och bisexuallitet. Även 

inom heterosexualiteten kan heteronormativitet stigmatisera till exempel genom att kvinnor och 

män förväntas att leva upp till de förställningar som finns om manligt och kvinnligt (Jansson & 

Jacobsson, 2006). Fanny Ambjörnsson (2006) har ett exempel på detta i sin bok Vad är queer, där 

hon från sin egen forskning på en gymnasieskola beskriver hur elever i en klass har svårt att 

acceptera, deras lesbiska klasskamrat. Det är inte homosexualiteten som klasskamraterna har svårt 

att acceptera utan det är att hon klär sig och uttrycker sig utanför den heteronormativa 

genusordningen. Alltså är det viktigt att även agera efter sitt genus – föreställningarna om vad som 

är manligt och kvinnligt – för att hålla sig inom heteronormativa ramen och att därmed bli 

accepterad i samhället. 

Inställningen till sexualitet i dagens samhälle har gått från att handla om relationer mellan 

människor till att fokusera på den individuella sexualiteten. Idag anses det att fokus ska ligga på 

sexualitetens positiva möjligheter istället för att lyfta fram det negativa (Jansson & Jacobsson, 

2006). Lärarna i Maria Bäckmans (2003) avhandling försöker att använda sig av en lustfylld och 

positiv undervisning. Studier visar på att elever lättare tar till sig informationen om sex och 

samlevnad om det görs på ett lustfyllt och icke moraliserande sätt (Jansson & Jacobsson, 2006).  
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6. Metod 

I det här avsnittet beskriver vi våra metoder för studien. För insamling av det empiriska materialet 

använde vi oss av kvalitativa intervjuer samt att frågor ställdes till RFSU:s Vägvisare. I analysen 

inspirerades vi av en textanalytiskmetod.   

6.1 Datainsamling 

Insamlandet av det empiriska materialet genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod, intervjuer. 

När en studie syftar till att beskriva händelser eller människor menar Denscombe (2000) att en 

kvalitativ metod ska användas. Detta gör att den här studien krävde en kvalitativ metod eftersom 

syftet var att studera målsättningar och undervisningsmetoder för sex- och samlevnadsundervisning 

ur ett mångkulturellt perspektiv med hjälp av intervjuer gjorda med lärare. Eliasson (2006) skriver 

att en kvalitativ metod lämpligast används när sammanhanget och förståelsen visar sig efterhand. 

Detta var något som vi antog skulle inträffa under studien, eftersom intervjupersonernas svar 

antagligen skulle komma att variera, vilket gjorde det svårt att få en klar bild av resultatet direkt. 

Den kvalitativa metoden är flexibel, vilket gör att den går att anpassa efter situation och hur 

undersökningen utvecklar sig (Eliasson, 2006).  

De intervjuer som vi genomförde var enskilda. Intervjuer kan delas upp i tre olika modeller 

beroende på hur intervjun är strukturerad. Eliasson (2006) och Denscombe (2000) beskriver tre 

olika modeller: ostrukturerade, semi- eller halvstrukturerade och strukturerade intervjuer. Vi valde 

att använda den semi- eller halvstrukturerade intervjun, eftersom antalet frågor är fler än i en helt 

ostrukturerad intervju, vilket underlättar intervjun på grund av vår oerfarenhet. Dock ger denna 

struktur ändå möjligheten att ställa följdfrågor samt att gå in på djupet. Intervjufrågorna var till 

största delen öppna, då det inte fanns några givna svar.  En av anledningarna till att en semi- eller 

halvstrukturerade intervjun användes var att det troligtvis skulle komma att finnas en stor variation i 

svaren från de intervjuade. En semi- eller halvstrukturerade intervju ger möjligheten att avvika från 

intervjuguiden, vilket gör att det till viss del kan bli en djupintervju. Den här strukturen av intervju 

gör också att frågorna inte nödvändigtvis behöver ställas eller besvaras i en given följd. Trost 

(2005) skriver att en intervjuguide bör vara ganska kort och ta upp stora delområden. Han skriver 

att man inte ska besvära den intervjuade med allt för många frågor, lagom är bäst. Om intervjuerna 

ger en stor mängd material gör detta att bearbetningen av materialet blir svårt att hantera. 

Intervjuguiden (se bilaga 1) i den här studien var möjligtvis något detaljerad.  Anledningen till detta 

var att vi ansåg att det skulle ge oss en trygghet i vår brist på erfarenhet som intervjuare så som 

Eliasson (2006) skriver. Vi försökte att formulera frågorna på ett sådant sätt att det kunde besvaras 

relativt öppet och fritt.  
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Lärarna som intervjuades förbereddes inför intervjun på sätt att de blev informerade om att 

intervjun skulle fokusera på deras målsättningar och undervisningsmetoder för sex och samlevnad. 

Vi uteslöt alltså att informera om studiens fokus på mångkultur detta för att få så spontana svar som 

möjligt. Även intervjufrågorna formulerades på ett sådant vis att syftet med studien inte framkom i 

intervjun.  

Under intervjuerna varierade ordningsföljden av frågorna något. Detta gjordes för att anpassa 

intervjun efter situationen likaså varierade valet av följdfrågor. Detta anser Trost (2005) vara 

godtagbart så länge intervjuguiderna är jämförbara och innehållsmässigt av samma karaktär.   

Intervjuerna genomfördes med två intervjuare. Anledningen till detta kan ses ur två aspekter. Dels 

ansåg vi att båda två behövde vara med under intervjun för att kunna få samma underlag inför 

kommande diskussioner, dels för att det i vissa fall kan vara en trygghet för den intervjuade. Det ska 

dock vägas med att i vissa fall kan två intervjuare uppfattas som att den intervjuade hamnar i 

underläge (Trost, 2005). Vi ansåg dock att de positiva effekterna av två intervjuare vägde över.  

Intervjuerna genomfördes med en ljudupptagning. Fördelarna med en ljudupptagning är att man kan 

lyssna på intervjun flera gånger och då skriva ner den ordagrant, för att sedan kunna analysera den 

korrekt i resultatet. En annan fördel är att anteckningar inte är nödvändigt utan intervjuarna kan 

fokusera på intervjun och frågorna (Trost, 2005). Möjligheten att citera rätt ökar också med en 

ljudupptagning, likaså att det finns möjlighet att gå tillbaka om något är oklart (Eliasson, 2006). 

Intervjuerna transkriberades ordagrant, dock har citaten i studien omarbetats från talspråk till 

skriftspråk. Vi har lagt till kommatecken och punkter i citaten för att göra dem mer lätt lästa. 

För att ge textanalysen mer struktur valde vi att ställa frågor till Vägvisaren (se bilaga 2). Frågorna 

är inte identiska med intervjufrågorna till lärarna. Detta för att passa till hur Vägvisaren är 

utformad. Dock är frågorna likvärdiga och fokuserar på samma teman. Frågorna underlättade också 

jämförelsen mellan de två olika empiriska materialen.  

6.2 Urval 

Den urvalsprincip som användes i studien var ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta innebär enligt 

Trost (2005) att intervjupersonerna väljs ut genom principen att man tar vad man råkar finna. Vi 

kontaktade, via e-mail, ett antal grundskolor i en kommun i västra Sverige. I e-mailen presenterade 

vi oss och förklarade att vi ville intervjua skolans biologi/no-lärare för en studie om målsättningar 

och undervisningsmetoder i sex och samlevnad. Alltså uteslöt vi att informera om vår fokus på 

mångkultur (se 6.1). De lärare som accepterade inbjudan till intervju användes sedan i studien. 

Antalet intervjuade lärare blev fem stycken. Kriterierna som krävdes av intervjupersonerna var att 
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de skulle ha en pedagogisk utbildning och vara behöriga att undervisa i biologi för grundskolans 

senare år. Anledningen till kriterierna var att intervjupersonerna borde vara insatta i att arbeta med 

målsättningar, styrdokument och kursplaner.  Att ämneskunskapen skulle vara just biologi var för att 

målen i biologi är de mest konkreta för sex – och samlevnad i kursplanen, vilket gör att den lärare 

som har ämneskunskapen har möjlighet att avgöra om målen uppnås, samt att det oftast är på 

biologi-/no-läraren som ansvaret för sex- och samlevnadsundervisningen ligger. 

6.3 Etik   

Vid intervjutillfället uppmärksammades de intervjuade lärarna om att de medverkade frivilligt i 

studien och hade rätt att dra sig ur när helst de önskde. Att informera intervjupersoner om dessa två 

punkter är vad Kvale (1997) skriver om som informerat samtycke. Kvale (1997) skriver också att 

man i informerat samtycke ska informera den intervjuade om fördelarna och nackdelarna med 

intervjun. Detta anser dock Trost (2005) inte som nödvändigt då det kan vara svårt, för att inte säga 

omöjligt, att veta dessa för- och nackdelar på förhand. Vi valde att gå på Trost linje i det här fallet, 

då det var svårt att se för- och nackdelarna för den intervjuade.   

Intervjuare har ett stort ansvar vad det gäller att behandla alla information som den intervjuade ger 

konfidentiellt. Den intervjuade ska vara säker på att alla information som den ger kommer att 

behandlas konfidentiellt. Den intervjuade skall också vara anonym, alltså det ska vara omöjligt för 

andra än för intervjuarna att veta vem den intervjuade är. Därav har vi namngivit de intervjuade 

lärarna med nummer, 1-5. Intervjuaren ska också uppmärksamma att den har tystnadsplikt gentemot 

den intervjuade (Trost, 2005). Innan intervjun började informerade vi de intervjuade lärare om att 

det var dessa förhållningsregler som vi rättade oss efter. 

Viktigt för intervjuaren att tänka på är att den intervjuade alltid är i underläge under intervjun. Detta 

bör uppmärksammas så att intervjuaren, medvetet eller omedvetet, inte drar nytta av den 

intervjuades underläge (Trost, 2005). 

6.4 Textanalys 
Det finns en mängd olika typer av texter och med det också en mängd olika sätt att analysera dessa 

(Bergström 2005). Den här studien använder sig av två olika typer av texter, en informerande text 

(RFSU:s vägvisare) samt de transkriberade intervjuerna.  Textanalys handlar om att urskilja och 

undersöka olika delar av texten (Bergström & Boréus, 2005). Texterna i den här studien kommer att 

analyseras utifrån ett mångkulturellt perspektiv. Vår ansats är att i våra utvalda texter försöka 

undersöka och urskilja det i texten som tar hänsyn till mångkultur i sex- och 
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samlevnadsundervisningen. Viktigt att nämna är att textanalyser påverkas av våra värderingar och 

utgångspunkter. En och samma text tolkas olika av olika läsare (Svedner, 1999).  

6.5 Metoddiskussion 

I det här avsnittet diskuterar vi validitet, reliabilitet och generalisering för vår studie. Begreppen 

validitet och reliabilitet förhåller sig till varandra. Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser 

att undersöka (validitet), dels måste detta ske på ett tillförlitligt sätt (reliabilitet) (Patel & Davidson, 

2003). Generaliseringen innebär att slutsatser dras om en hel grupp eller kategori utifrån ett 

begränsat antal fall eller exampel (Denscombe, 2004).  

Enligt Patel och Davidson (2003) går det inte i en kvalitativ studie säkerställa validiteten eftersom 

att varje intervju är unik. Emellertid går det genom att precisera problemen vid insamlandet av 

informationen, vid analysen samt hur resultaten redovisas och kommuniceras skapa en viss 

validitet. I vårt fall kan ett av dessa problem preciseras i transkriptionen av intervjuerna, eftersom vi 

mer eller mindre medvetet påverkar utskriften och där med även underlaget för analysen. Vid 

transkriptionen försvinner ofta gester, betoningar och kroppsspråk och det är lätt att transkriptionen 

sker från talspråk till skriftspråk. Vi har försökt att undvika detta vid transkriberingen, emellertid 

har vi i resultatet omarbetat citaten till skriftspråk för att underlätta för läsaren. 

Det är viktigt att intervjupersonernas svar inte rycks ur sitt sammanhang i analysen (Patel & 

Davidson, 2003). Vi har försökt att undvika detta genom att innan och efter citaten beskriva i vilket 

sammanhang de uttrycktes. Det är också viktigt att försöka finna en balans mellan citat och egna 

kommentarer för att öka trovärdigheten för läsaren (ibid). Vi anser att detta är något som vi har 

försökt anamma till stor del.  

En generalisering i kvalitativ studie går endast att göra om urvalet av försökspersoner sker 

systematiskt. Detta är inte fallet i vår studie, alltså kan inte en generalisering göras. Dock kan ändå 

vår studie ge en viss förståelse för det undersökta fenomenet (Patel & Davidson, 2003). 

Att använda sig av ljudupptagning vid intervjuerna ökar reliabiliteten genom att ljudupptagningen 

ger möjlighet att gå tillbaka för att försäkra sig om att allt har uppfattats korrekt, samt att det går att 

exakt återge vad som har sagts under intervjun. Dock ska det vägas in att användningen av 

ljudupptagning kan påverka resultatet av intervju då ljudupptagningen kan hämma den intervjuade 

personen och där med tillförlitligheten av resultatet (Patel & Davidson, 2003).  

Vi har under studiens gång uppmärksammat att intervjuerna hade kunnat göras bättre med till 

exempel fler följdfrågor. Tyvärr är det troligt att vår oerfarenhet som intervjuare påverkat 
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tillförlitligheten i studiens resultat. Kvale (1997) skriver att det krävs mycket erfarenhet för att bli 

en bra intervjuare samt att det är viktigt att vara expert på ämnet och mänskligt samspel. Vi försökte 

att vara väl inlästa på vårt ämne innan intervjuerna men efterhand som studien fortgick tillkom ny 

kunskap som hade varit till fördel vid intervjuerna.    
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7. Resultatredovisning  

I det här avsnittet redovisar vi vårt empiriska material. Redovisningen sker utifrån en uppdelning av 

det empiriska materialet i målsättning och undervisningsmetoder.  

7.1 Målsättningar 

I frågan om vad som är skolans övergripande mål i sex- och samlevnadsundervisningen skiljer sig 

svaren åt. Lärare 3 trycker mycket på att det handlar om upplysning om preventivmedel och 

sjukdomar. Även lärare 1 och 4 menar att det handlar om att upplysa och att informera om vad som 

händer i kroppen under puberteten, preventivmedel, sjukdomar och graviditet.  

Samtidigt menade dessa två lärarna att även den sociala biten var viktig såsom känslor, förhållanden 

och samlevnad. Lärare 2 däremot tryckte mer på att prata om vad samlevnad är överhuvudtaget.  

Lärare 4 ansåg att skolans övergripande mål var att göra korrekta ställningstaganden. Lärare 5 och 3 

hänvisade till de mål som står i läroplanen. Lärare 5 ansåg också att det var viktigt att ta upp saker, 

som föräldrarna inte pratar med sina barn om.  

RFSU:s Vägvisare menar att skolans övergripande mål är att förmedla en positiv syn på sexualitet 

och att undervisningen ska präglas av ett hälsofrämjande perspektiv. De trycker på att 

undervisningen ska ske återkommande och att eleverna ska reflektera över sina tankar, 

förställningar och värderingar om sexualitet. Detta ska göras för att vägleda dem i livet och 

underlätta för dem att fatta bra och kloka beslut, samt hjälpa dem att tolka och förstå sina känslor. 

Vägvisaren anser att undervisningen inte enbart ska innehålla faktakunskaper utan att det handlar 

om identitet och identitetsutveckling.  

Vägvisaren menar att eleverna ska få en bred undervisning. Detta erhålls genom samtal om bland 

annat kroppen, värderingar, relationer och samhällets sexualsyn. Vägvisare utgår från tre punkter- 

frihet att välja, vara och njuta. Friheten att välja handlar om att eleven själv ska få definiera sin 

sexualitet och att skolan inte har rätt att fördöma elevers sätt att uttrycka sin sexualitet så länge inte 

någon blir kränk. Frihet att njuta handlar om att skolan ska förmedla en positiv syn på sexualitet. 

Frihet att vara innebär att skolan ska ha en positiv grundinställning till det sexuella 

identitetssökandet. Skolan ska även aktivt medverka till att synen på pojkars och flickors genus 

förändras och även andra genusaspekter.  

De egna målsättningarna som lärare 1 har är att ta upp risker med graviditet och risk att bli gravid 

samt risker med könssjukdomar. Lärare 1 anser dock även att det är viktigt att lyfta fram fördelarna 
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kring samlevnad. Lärare 3 samtycker med vad lärare 1 anser men tillägger att det är viktigt att 

läraren informerar om vad sex innebär för att förebygga att sexualdebuten inte sker för tidigt, innan 

eleven är redo. Information om preventivmedel anser läraren också är viktig. Lärare 4 vill att 

eleverna ska gör korrekta val och veta vilka konsekvenserna av detta blir. Lärare 5 vill utöver att de 

ska uppnå målen även att de socialt ska bli säkrare och känna sig tryggare i sig själva, sin situation 

och sin kropp, samt att eleverna ska lära sig att ta ställning till vissa saker exempelvis aborter och 

homosexualitet. Läraren önskar att få in mycket reflektioner och diskussioner. Lärare 2 arbetar i 

tema som kallas kärlek och ömhet, istället för sex och samlevnad eftersom läraren anser att det är 

viktigt att lära eleverna hur man behandlar sin partner och relation på rätt sätt. Lärare 5 anser att det 

är viktigt att förbereda eleverna inför vuxenlivet.  

De målsättningarna som Vägvisaren anser att skolan ska ha är att arbeta ur ett jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektiv. Undervisningen ska begränsa de förställningar och könsmyter som finns. 

Vägvisaren ser på undervisningen utifrån fyra perspektiv, främjande, reflektion, genus/jämställdhet 

och vuxen/ungdomsperspektiv. Det främjande perspektivet innebär att undervisningen inte ska 

fokusera så mycket på riskerna med sexualitet, utan att undervisningen istället bör inriktas på att ge 

eleverna större beredskap att hantera sina liv. Detta ska göras genom reflektioner kring elevernas 

värderingar och åsikter. Reflektion innebär att eleven ska bearbeta sina värderingar, attityder och 

normer som finns om sexualitet i samhället, gruppen och sig själv. De målsättningar som 

Vägvisaren anser att undervisningen ska utgå ifrån kan sammanfattas i följande punkter:  

• Att undervisningen utöver fakta kunskaper bör innehålla interaktiva metoder  

• Att eleverna måste få tillfälle att bearbeta normer och värderingar.  

• Att undervisning behöver förmedla en positiv syn på sexualitet. 

• Att undervisningen bör ske återkommande genom hela skoltiden.  

• Att undervisning bör ta hänsyn till elevernas erfarenheter och livssituation. 

 

7.2 Undervisningsmetoder 

Alla lärare arbetar mycket med värderingsövningar och diskussionsövningar där eleverna får 

argumentera mycket. Lärare 5 lägger upp sin undervisning tillsammans med eleverna utifrån 

kursplanens mål. Utifrån det som eleverna och läraren kommer fram till utformas arbetssättet. 

Lärare 1, 3 och 4 använder sig av en så kallad hemlig låda, där eleverna får ställa frågor som de 

kanske inte vågar ställa till läraren inför hela klassen. Frågelådan används på olika sätt. Efter 
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avslutat arbetsområde kontrollerar lärare 1 tillsammans med eleverna att alla frågorna i frågelådan 

har blivit besvarade. De andra två lärarna besvarar frågorna i frågelådan vid ett eller flera tillfällen. 

Lärare 2 och 4 arbetar ämnesövergripande i teman. Lärare 5 önskar att arbeta ämnesövergripande 

men det passar inte alltid med kollegorna. Lärare 2, 4 och 5 tar i sin undervisning hjälp av en eller 

flera av följande: skolsystern, kuratorn, ungdomsmottagningen, RFSU och RFSL. Alla lärare 

förutom lärare 3 uttryckte att de använder sig av filmvisning i undervisningen. Dock skiljer sig valet 

av filmer åt. Lärare 1 använder sig av filmen Kärlekens språk. När filmen har visats har läraren 

uppmärksammat att muslimska flickor har tyckt att filmen är jobbigt att titta på, då filmen är rätt 

grov och detaljrik. Lärare 4 har valt bort den här filmen av just den anledningen. Lärare 2 visar 

hellre filmer som inte är direkt sexuellt anknyta, till exempel Lilja 4-ever. En film som sedan 

eleverna kan debattera. Läraren visar gärna filmer som knyter an till andra kulturer så som Mitt 

stora feta grekiska bröllop.  

Lärare 1 och 2 använder sig av en uppgift där eleverna får beskriva sin drömkille och drömtjej, fast 

de utför uppgiften på två olika sätt. Lärare 1 låter efter beskrivningen killarna skriva hur de tror att 

tjejerna har beskrivit sin drömkille och tvärtom. Läraren ansåg att denna uppgift alltid fungerade 

mycket bra och att det alltid blev bra diskussioner kring den. Lärare 2 utförde uppgiften på ett annat 

sätt. Eleverna skulle med hjälp av lappar med olika egenskaper beskriva sin drömkille och drömtjej. 

Tillsammans med de yttre egenskaperna medföljde det inre egenskaper, till exempel en blond tjej 

med stora bröst (som killarna först valde) hade inte en trevlig personlighet. Då konstaterade killarna 

att det inte bara är de yttre egenskaperna som räknas, utan även de inre.  

För att nå alla eleverna i undervisningen delar alla lärarna upp eleverna i mindre grupper, samt i 

tjej- och killgrupper. Detta för att alla eleverna ska få komma till tals. Intressant för studien är också 

att lärare 4 inte förstod vad vi menade med frågan om att nå alla eleverna i undervisningen. Lärare 5 

delade även upp eleverna i mindre grupper på grund av att de hade olika erfarenheter. Lärare 2 tror 

att det är en dagdröm att kunna nå alla eleverna i sin undervisning, men på grund av att detta är ett 

tacksamt ämne där alla eleverna är intresserade och nyfikna, anser läraren att man når fram till alla 

eleverna.  

Lärare 3 och 5 har kontinuerlig kontakt med föräldrarna i form av veckobrev. Lärare 1 har ingen 

kontakt med hemmet. Vid frågan om läraren har fått reaktioner på sex- och 

samlevnadsundervisningen från föräldrar till elever med annan etnisk härkomst svarade läraren att 

”Jag tror nog om föräldrarna visste om vad de [eleverna] såg tror jag nog att vissa föräldrar skulle 

reagera. Det är ju så lite, så att det man inte vet har man inte ont av.” Detta kom upp två gånger 

under intervjun. Även i samband med filmvisningen av Kärlekens språk. 
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Vägvisaren skriver att undervisningen ska planeras och utföras efter de didaktiska frågorna, varför, 

vad, för vem och hur. Undervisningen ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och skilja 

på det som är kunskap och det som är värderingar. Det är viktigt att läraren vet vad hon eller han 

vill uppnå med undervisningen och vilka budskap som ska förmedlas. Lärare bör fundera över om 

sex- och samlevnadsundervisningen befäster eller ifrågasätter rådande normer om sexualitet. Vid 

indelning i tjej- respektive killgrupper bör lärare fundera över av vilken anledning detta görs, så att 

det inte blir så att myterna om det andra könet blir bekräftade. 

Lärare 1 menar att eleverna har mycket varierade erfarenheter. Trots detta tar läraren ingen hänsyn 

till mångfalden. Dock upplever läraren att mångfald endast har med etiskt härkomst att göra. ”Jag 

följer ju dom målen vi har satt upp för (ja), den svenska skolan och de målen vi har här och den 

sexualundervisning, jag kan ju inte särskilja vilken etisk härkomst man har.”  Emellertid anpassar 

läraren undervisningen efter förutsättningar för inlärning och fortsätter med att säga ”jag gör ju 

ingen anpassning till etnisk eller kulturell bakgrund, utan där får de samma oavsett alltså”. När 

läraren och eleverna talar om homosexuella, transsexuella och bisexuella så pratar läraren om 

acceptansen i andra länder och hur detta ses på i olika kulturer. Läraren menar med detta att en viss 

hänsyn till mångfald tas. Läraren diskuterar tillsammans med eleverna lite grann om könsroller och 

synen på sexualitet.  

Lärare 2 berättar om mångkultur utifrån olika kulturer och olika sociala bakgrunder. Läraren 

berättar att det går att se en kulturell skillnad mellan eleverna när det gäller frågor om till exempel 

abort och speciellt relationer före äktenskapet. Läraren försöker då låta alla komma till tals. Läraren 

anser inte att det spelar så stor roll vilken bakgrund eleverna har, alla måste ändå lyssna på varandra 

och vara lyhörda för andras kulturer. Läraren är mycket noga med att eleverna absolut inte får 

kränka varandra. Läraren anser inte att man ska planera annorlunda beroende på elevens bakgrund. 

Alla ska få samma kunskap efter det mål som står i kursplanen. Däremot fortsätter läraren med att 

hänvisa till läroplanen att man måste ta hänsyn och inte kränka utan ”man måste respektera och 

acceptera personen efter den förutsättning som man har, men det är en annan sak [än att planera 

annorlunda]”.  Läraren tycker att det är roligt att eleverna får lära sig hur relationer ter sig i andra 

kulturer.  

Lärare 3 försöker ta hänsyn till mångfalden genom att vara så rak som möjligt mot alla elever och 

låta dem ställa frågor.  

Lärare 4 anser sig inte ta så stor hänsyn till mångkultur. Trots att läraren arbetar på en skola som har 

en stor andel invandrare så anser läraren att de flesta eleverna är ”[…] inväxta i svensk kultur”. 

Läraren tror att de skulle kunna blir kulturkrockar med elever från afrikanska länder, eftersom 
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läraren tror att de har en annan syn på sexualitet till exempel könsstympning. Läraren hade 

tillsammans med sitt arbetslag diskuterat hur de skulle hantera situationen om de fick en elev som 

var könsstympad. De kom inte fram till någon lösning utan resonerade som så att de får ta tag i 

problemet om det blir aktuellt. Läraren tillägger i slutet av intervjun att ”[…] konkret så kanske jag 

borde utnyttja mångfalden mer”. 

När vi frågade lärarna om hur de såg på sin undervisning utifrån mångfalden i klassrummet 

varierade svaren. ”Fast jag har ju ingen mångfald i mina klassrum” ansåg lärare 5. När vi försökte 

härleda frågan till att det inte endast var etniskmångfald det berörde, talade läraren om en situation 

där läraren hade känt att det var viktigt att kontakta hemmet inför sex- och 

samlevnadsundervisningen. Läraren påpekade att det endast gick att ta hänsyn till sådan här 

situationer om läraren i förväg vet om att ämnet kan vara känsligt för eleven/eleverna. Lärare 5 

försökte att anpassa och ta hänsyn till elevernas olika erfarenheter. Vid fråga om lärare 5 berörde 

homosexuallitet, genus och jämställdhet berättade läraren att de arbetade med homosexuallitet och 

att RFSL skulle komma till klassen. En del av killarna i klassen hade mycket fördomar kring 

homosexuallitet, så för att få eleverna att tänka till och omvärdera sina åsikter brukade läraren 

försöka att utmana dem med tänkvärda frågor.  

Vägvisaren tar stor hänsyn till det mångkulturella klassrummet. Lärarna ska arbeta med ett 

inkluderande arbetssätt. Att undervisningen vidgar våra vyer, att eleverna får vara och känna sig 

själva. Undervisningen ska sättas in i ett socialt och samhällsperspektiv. Där lärarna ska tänka på att 

föreställningar och värderingar präglas av den tid och plats vi lever och växer upp i. Att läraren ser 

till elevens individuella livssituation. Alla faktorer som formar elevens individuella kultur ska vägas 

in vid utformandet av sex- och samlevnadsundervisningen. Lärare ska arbeta för en 

likavärdesprincip och motverka alla former av diskriminering. Lärare ska tänka på vilket 

förhållningssätt som de har vad det gäller genus/kön, sexualitet, kärlek och relationer så att 

undervisningen inte påverkas av lärarens egna värderingar. Att läraren inte ger pojkar och flickor 

olika budskap utan verkar för en jämställdhet och jämlikhet mellan könen.  

Vägvisaren anser att lärare ska arbeta i varierande gruppstorlekar för att nå alla elever. Där ska 

läraren tänka på vilka teman som passar att ta upp i liten grupp respektive stor grupp. Detta gäller 

även när lärarna arbetar med tjej- och killgrupper. Det är viktigt att läraren bemöter elevernas tankar 

och val utifrån elevernas situation och villkor, med undantag för odemokratiska åsikter och 

värderingar. Vägvisaren säger att läraren måste anpassa undervisningen efter gruppen med tanke på 

elevernas bakgrund. Eleverna bör få vara med att påverka innehållet i undervisningen. Detta kan 

göras genom interaktiva metoder, där eleverna får styra temats innehåll.  
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8. Analys 

I det här avsnittet kommer vårt empiriska material att analyseras utifrån studiens frågeställningar, 

styrdokumenten, studiens teori samt tidigare forskning. Analysen kommer att redovisas med utifrån 

våra teoretiska utgångspunkter som är etnicitet, genus/kön och sexualitet. Intervjuerna har även 

analyserats till viss del utifrån begreppet intersektionalitet. Vi valde att göra detta för att visa 

lärarnas uppfattning om mångfald/mångkultur, då detta har betydelse för studien. 

8.1 Intersektionalitet  

I studiens empiriska material framgick det tydligt att lärarna inte hade ett intersektionellt 

förhållningssätt. Alla lärarna i studien förknippade först och främst begreppen mångkultur och 

mångfald till etnicitet. Detta visade sig bland annat då lärare 5 i intervjun berättade att läraren inte 

hade någon mångfald i sitt klassrum [läraren arbetar på en skola med en mycket liten del elever med 

utländsk härkomst]. Som teoriavsnittet intersektionalitet visar borde lärarna istället även väva in fler 

kategorier i begreppet till exempel kön, klass, sexuallitet och så vidare. Under intervjuns gång 

framgick det dock att en del av lärarna även förknippade begreppet med elevens sociala 

förhållanden och personliga erfarenheter. Som framgår i resultatet berättar lärare 2 om mångkultur 

utifrån olika kulturer och olika sociala bakgrunder. Elevers erfarenheter kan ses som Sernhedes 

(2002) ”routes” som är våra personliga vägval som påverkar vår individuella kultur. Att tänka på 

elevens personliga erfarenheter som lärare 5 gör visar på hänsyn till mångkultur. Lärare 1 däremot 

är medveten om att eleverna har varierande erfarenheter, men anpassar endast undervisningen efter 

elevens inlärningsförmåga. Vägvisaren har ett vidare förhållningssätt till intersektionalitet, all 

undervisning ska utformas med tanke på alla de faktorer som formar elevens individuella kultur, 

samt att se till elevens individuella livssituation. 

8.2 Etnicitet 

I teoriavsnittet etnicitet hänvisar vi till Arvatsson och Ehn (2007) att skolan ska ta hänsyn till den 

etniska/kulturella tillhörigheten hos eleven men att det även är viktigt att se eleven som individ. 

Lärare 1 påpekade tydligt att ingen hänsyn togs till elevernas etniska härkomst. Arvatsson och Ehn 

(2007) menar att detta inte behöver vara helt fel då en för stor hänsyn till etnicitet kan påverka 

eleven negativt och stänga in den i annorlundaskapet. Det gäller dock att finna en balans mellan 

etniciteten och individualiteten, för hänsyn ska tas till elevens kultur. Enligt Lpo 94 (kap 1 & 2) ska 

skolan främja aktning för varje människas egenvärde och undervisningen ska anpassas till varje 

elev utifrån dess bakgrund, tidigare erfarenheter och språk. Dessa tre aspekter kan vävas in i 

begreppet etnicitet (Arvatsson & Ehn, 2007), vilket gör att läroplanen indirekt säger att hänsyn ska 
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tas till etnicitet. Lärare 2 anser inte att hänsyn ska tas till elevers bakgrund i planeringen, eftersom 

alla elever ska få samma kunskap. Dock betonar läraren att hänsyn ska tas till varje enskild individ 

genom att visa respekt och acceptera personen. I lärarens klassrum ska alla komma till tals, lyssna 

och vara lyhörda för andras kulturer. Detta kan ses som ett exempel på att försöka finna en balans 

mellan individen och etniciteten, samt att läraren här följer Lpo 94 (kap 1& 2) om att elever ska 

förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Vägvisaren nämner inte kategorin etnicitet 

men hänsyn till etnicitet kan tolkas in i de didaktiska frågorna varför, vad, hur och för vem, som 

Vägvisaren anser att planeringen ska utgå ifrån. Den didaktiska frågan ”för vem” visar på att läraren 

ska planera och anpassa undervisningen beroende på vem undervisningen är avsedd för. Etnicitet 

kan också ses i att Vägvisaren anser att läraren ska bemöta elevernas tankar och val utifrån deras 

situation. Detta kan jämföras med att lärare 1 visade filmen Kärlekens språk trots att den upplevdes 

som obehaglig av somliga elever. Det visar på att läraren inte tar hänsyn till den didaktiska frågan 

”för vem” och inte heller till den enskilda elevens situation. 

8.3 Kön/genus 

Kön och genus är en stor del i Vägvisarens syn på sex- och samlevnadsundervisningen. 

Undervisningen ska ske utifrån ett jämställdhets och jämlikhets perspektiv. Undervisningen ska 

begränsa könsmyter. Eleverna måste få tillfälle att bearbeta normer och värderingar. Vägvisaren 

uppmärksammar att läraren inte ska ge pojkar och flickor olika budskap. Ett av Vägvisarens 

perspektiv är just genus och jämställdhet. Ett annat perspektiv är reflektion där eleven ska bearbeta 

sina attityder, värderingar och normer. Skolan ska aktivt medverka till att synen på pojkar och 

flickors genus förändras. Som Lundgren (2007) skriver är skolan en normproducerande plats. Vilket 

ger skolan stor möjlighet att förändra de könsstereotypa normer som finns. I dagens samhälle möts 

människor ständigt i media av normen om hur pojkar/flickor och män/kvinnor ska agera. Lärarna 

försöker med hjälp av värderingsövningar och diskussioner lyfta fram genus, normer och 

värderingar. När lärare 1 har diskussioner med sina elever berör de bland annat lite grann om 

könsroller. Enligt Lpo 94 (kap 1 & 2) har lärare ett stort ansvar vad det gäller jämställdhet mellan 

män och kvinnor samt att motverka traditionella könsmönster.  

8.4 Sexualitet  

Uppgiften om att beskriva sin drömkille och drömtjej som lärare 1 och 2 använder sig av kan ses 

som mycket heteronormativ, alltså att lärarna bemöter eleverna som om de alla vore heterosexuella 

såsom Jansson och Jacobsson (2006) beskriver. Lärarna förutsätter här att eleverna har en 

heterosexuell läggning. Det finns ingen möjlighet för de homosexuella eleverna att delta i övningen 

utifrån sina förutsättningar utan att stigmatiseras. En annan företeelse som visar på 
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heteronormativitet är att lärarna tar upp homosexuallitet, bisexuallitet och transsexuallitet som ett 

separat avsnitt i undervisningen istället för att ha det som ett genomgående inslag i hela 

undervisningen. Lärarna delade då och då in eleverna i tjej- och killgrupper. Även Vägvisaren anser 

att det är ett bra sätt att undervisa på, så länge läraren har en tydlig tanke med varför uppdelningen 

sker. Att göra denna uppdelning kan ses som heteronormativt, då läraren och Vägvisaren fokuserar 

på motsatserna (manligt/kvinnligt), vilket göra att dessa inte ses som fullt naturliga, jämställda och 

integrerade i samhället (Norrhem, Rydström & Winkvist, 2008). 

Flera av lärarna fokuserade sin undervisning på riskerna med sexualitet. Lärarna i Maria Bäckmans 

avhandling däremot försökte att använda sig av en lustfylld och positiv undervisning (Bäckman, 

2003). Även Jansson och Jacobsson (2006) talar om att undervisningen i sex och samlevnad ska 

göras på ett lustfyllt sätt. Vägvisarens övergripande mål är att sex- och samlevnadsundervisningen 

ska förmedlas på ett positivt sätt.  
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9. Slutdiskussion 

I slutdiskussionen kommer vi att lyfta fram de viktigaste resultaten och reflektera kring dessa. 

Studiens syfte var att studera undervisningsmetoder och målsättningar hos biologilärare och 

RFSU:s Vägvisare. Vi hade inga förväntningar om hur resultatet i studien skulle bli, dock förvånade 

resultatet oss, då vi anser att vissa av lärarnas förhållningssätt till arbetet med mångkultur var 

anmärkningsvärda. Emellertid inser vi att det är ett svårt uppdrag att ta hänsyn till alla elever med 

tanke på att varje individ är unik med en egen individuell kultur. Detta hindrar dock inte att läraren 

har ett medvetet arbetssätt vad det gäller mångkultur, men att det kanske inte alltid går att 

genomföra. Det viktigaste är ändå att vi som lärare respekterar och ”ser” alla elever. 

Utifrån vår första frågeställning om målsättningar och undervisningsmetoder som tar eller inte tar 

hänsyn till mångkultur, upplever vi att resultatet är varierande. Lärarna i studien tar mer eller 

mindre hänsyn till mångkultur. Vi upplever att lärarna i viss mån försöker ta hänsyn. Dock har deras 

försök inte ett intersektionellt perspektiv och det genomsyrar inte hela undervisningen, utan lärarna 

försöker ta hänsyn till exempelvis homosexualitet genom att beröra det som ett avgränsat område.    

Det visade sig relativt tydligt att lärarna hade ett heteronormativt förhållningssätt, till exempel 

genom att de arbetade med homosexualitet som en separat del i undervisningen. Istället borde 

lärarna inkludera homosexualitet genomgående i undervisningen. Lärarna tror att de tar hänsyn till 

de homosexuella eleverna genom att ta upp homosexualitet som en del av sex- och 

samlevnadsundervisningen, men deras undervisningsmaterial är endast anpassat efter en 

heterosexuell läggning, vilket gör att de homosexuella eleverna inte inkluderas i undervisningen. Vi 

vill dock påpeka att detta inte kan ses som generellt utan att det endast gäller för det som framkom 

under intervjuerna. Dock upplever vi det som att det är bättre att ta upp homosexualitet som en 

separat del än att inte beröra det alls, eftersom detta ändå är ett försök till att ta hänsyn och 

inkludera homosexuella i undervisningen. 

Som det framkom i analysen så följer vissa av lärarna inte läroplanen. Det är beaktansvärt med 

tanke på att det är läroplanen som all undervisning ska utgå ifrån. En annan intressant aspekt som vi 

uppmärksammade var att synsättet och förhållningssättet till att ta hänsyn till mångkultur skiljde sig 

mellan de manliga och kvinnliga lärarna. Vi uppfattade det som att de kvinnliga lärarna hade en 

ödmjukare framtoning.    

RFSU:s Vägvisare förespråkar mycket värderingsövningar. Detta var också något som lärarna 

använde sig mycket av. Att arbeta med värderingsövningar är viktigt. Dock bör lärare ha en 

välarbetad tanke med övningarna. Detta var något som RFSU:s Vägvisare även påpekade när lärare 
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arbetar med könshomogena grupper. Läraren bör ha tänkt igenom varför undervisningen bedrivs på 

detta sätt så att det inte görs bara för görandets skull. 

Efter att ha arbetat med begreppet mångkultur i det här arbetet så upplever vi att det viktigaste, som 

lärare bör tänka på är att ha ett förhållningssätt, som ser till eleven. Läraren kanske inte alltid kan 

eller har möjlighet att ta hänsyn till mångkultur, vi upplever dock att det viktigaste ändå är att lärare 

respekterar alla elever och att man inte kränker någon. Ett förhållningssätt som bygger på 

medmänsklighet känns som det viktigaste. Det är dock viktigt att lärare är medvetna om och 

reflekterar över mångkulturen, samt att det finns en tanke på mångkulturen i planering och 

genomförande av lektioner.    
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Bilaga 1  
Intervjuguide 

 

 

1. Vad anser du är skolans roll i sex- och samlevnadsundervisningen? 

2. Vad har du för målsättning med din undervisning i sex och samlevnad? 

3. Hur gör du för att uppnå dina uppsatta mål i sex- och samlevnadsundervisningen? 

4. Berätta om hur du brukar arbeta med sex – och samlevnadsundervisningen.  

5. Kan du ge exempel på hur gör du för att nå alla eleverna i din undervisning? 

6. Samarbetar du med lärare i andra ämnen för att uppnå målen i kursplanerna om 

samlevnadsundervisningen? 

7. Hur ser du på din undervisning utifrån den mångfald av elever som kan finnas i ett 

klassrum? 
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Bilaga 2 
 

Frågor till RFSU:s skolsajts Sexatlas för skolan - Vägvisare för att planera och genomföra 

sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan och gymnasiet. 

 

1. Vad anser Vägvisaren är skolans roll i sex- och samlevnadsundervisningen?   

2. Hur kommer målsättningen till uttryck i Vägvisaren? 

3. Hur anser Vägvisaren att lärare bör arbeta med sex och samlevnad för att nå alla eleverna   

i undervisningen? 

4. Hur anser Vägvisaren att läraren bör lägga upp och planera sex- och 

samlevnadsundervisning?  

5. Tar Vägvisaren hänsyn till mångfalden i klassrummet? På vilket sätt i så fall? 

 


