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Abstrakt 
Människans sexualitet är något som alltid förekommit och som har förändrats med tiden. I 

denna studie har fokus legat på att undersöka ungdomars sexualitet, deras attityder till sex och 

samlevnad samt vilken roll sex- och samlevnadsundervisningen spelar för ungdomarna och 

hur deras attityder är till denna undervisning. För att söka svar på våra frågeställningar har vi 

genomfört en enkätstudie med 116 högstadieelever i årskurs 7 till 9 i Västsverige, samt 

kvalitativa intervjuer med tre personer som är yrkesverksamma inom skolan. Det är 

framförallt enkätstudien som är grunden till analysen i denna studie, men de kvalitativa 

intervjuerna finns med i bakgrunden som ett komplement. Med utgångspunkt i olika teorier 

och begrepp såsom sexualitet, sexualiseringsprocessen, genus/könsskillnader, socialisation, 

det mångkulturella samhället samt massmedia/globalisering/konsumtionssamhälle, har vi 

sedan analyserat hur ungdomarnas attityder till sex och samlevnad ter sig och hur de ser på 

undervisningen i detta ämne. Ur många aspekter har vi gjort jämförelser mellan kön och 

kulturell bakgrund vilket också tas upp i analysen. Studien visar att ungdomarna generellt har 

likvärdiga värderingar och attityder när det gäller sexualitet. Närhet, respekt och kärlek är 

viktigt i ett förhållande för ungdomarna i denna studie, oavsett kön. När det gäller attityderna 

som rör sexuellt umgänge skiljer det sig dock mellan tjejer och killar i denna studie, då de inte 

värderar faktorerna inom det sexuella umgänget på samma sätt. Internet och sms spelar en 

viktig roll i hur ungdomarna i denna studie kontaktar varandra, men killarna anser i högre 

utsträckning än tjejerna att internet är en viktig källa när det gäller sexuell upplysning.  
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Abstract 
Sexuality has an important role in human life and there are many opinions about how to 

handle questions about sexuality. The attitudes have change over time and differ between 

different cultures, gender and age. This study deals with the question about youth attitudes to 

sex and personal relationships and what impact the education in this filed have on the youth. 

We have also studied how the education is organized. To get answers to these questions we 

have performed a questionnaire study among 116 students in grade seven to nine in an 

elementary school in Western Sweden. We have also interviewed two teachers in nature 

science in high grade and one school nurse. The analyses about the youth attitudes to sex and 

personal relationship are based on theories about sexuality, gender, socialization, culture 

differences, globalization, and consumption society. The study shows that the youth in general 

are equal in their attitudes to sexuality. Nearness, respect, love, self-knowledge are important, 

regardless gender. The attitudes about intercourse were different between boys and girls. They 

didn´t value the factors about sexual intercourse in the same way. Internet and sms plays an 

important role in how come in touch with each other. Boys thought that internet are important 

in sexual education.  
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då vi kört fast. Först och främst vår handledare Åke Nilsén som alltid gett god respons och 

givande handledning, samt Anette Andreasson som alltid funnits till hands och visat ett stort 

engagemang för vår studie. Vidare vill vi även tacka våra respektive familjer, pojkvänner och 

vänner för att de alltid trott på oss och stöttat oss i det vi gör. Ett extra stort tack vill vi ge till 

våra respektive pojkvänner Philip och Johan för att de alltid haft så stor förståelse för vårt 

engagemang och vår prioritet för denna studie under genomförandet.  
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1. Inledning 
Tonårstiden är en omtumlande tid. Det tar lång tid innan man funnit sig till rätta i sin ”nya” 

kropp. Ungdomar är känsliga och känner hela tiden efter hur hon mår. De kan vara osäkra, 

tvivlar och söker hela tiden bekräftelse hos andra. Kompisar, föräldrar och lärare är mycket 

betydelsefulla personer för en tonåring i det här sammanhanget. Åtskilliga är de timmar de 

tillbringar framför spegeln och hela tiden jämför de sig med sina kompisar. Ingen vill avvika. 

Ofta är tonåringar självfixerade och lika ofta har de ett stort frigörelsebehov. De testar 

föräldrar och andra, lär sig av kompisar och av vuxnas attityder och beteenden. En tonåring 

prövar vuxenlivet med allt vad det innebär av både det obekanta och det tillåtna. I det här 

sammanhanget behövs trygghet i form av föräldrar, lärare och andra vuxna som är beredda att 

svara på deras frågor. (Roth & Svensson, 1995) Sexualundervisningen i skolan har varit 

obligatorisk i Sverige sedan 1955. Året därefter kom en ny handledning i sexualundervisning 

som byggde på den gamla handledningen från 1945. Det centrala i denna handledning var 

fortfarande den etik som förnekade ungas sexuella intresse, och det som ansågs vara 

meningen med sexualitet var reproduktion och äktenskap. (Olsson m.fl. 2005: 37-38) 

Samhället har genomgått stora förändringar och detta återspeglas i skolvärlden. Vi lever i en 

tid som är komplex och våra behov är skiftande och informationsflödet stort. Ungdomar som 

är på gränsen till att bli vuxen tolkar och värderar den information och det ställs allt högre 

krav på kunskap och kompetens. Samhällsproblem som droger, våld och sexuella trakasserier 

kommer ungdomarna allt nära och tränger in i skolans värld. (Centerwall, 1995) Därför är det 

av samhällets intresse att motverka detta och få den unga människan att göra välgrundade val. 

 

2. Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är ta reda på hur ungdomars inställningar och attityder till sex och 

samlevnadsfrågor ser ut i högstadiet, d.v.s. åldern 13-16 år, genom att studera om det finns 

skillnader mellan könen, ålder och härkomst när det gäller dessa attityder. Samt hur de ser på 

detta ämne i skolan. Vidare vill vi även undersöka vilka samhällsfaktorer som påverkar dem i 

dessa frågor. För att få svar på dessa frågor har vi ställt samman en enkät (bilaga 1) med 

frågor om sex och samlevnad som högstadieelever i årskurs 7, 8 och 9, i en skola i 

Västsverige fått svara på. Vi avser även att undersöka lärarnas upplägg i undervisningen och 
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jämföra med ungdomarnas åsikter och tankar. Denna del av undersökningen har genomförts 

genom intervju med två NO-lärare på högstadiet samt en skolsköterska. Vi brinner båda för 

ungdomsfrågor och är intresserade av att se hur ungdomar idag ser på sex och samlevnad. 

Anledningen till att vi har valt att inrikta oss på ungdomar på högstadiet är för att denna 

period i livet kan vara extra känslig och påverkbar.  

3. Bakgrund 

I detta kapitel följer en tillbakablick i sex och samlevnadsundervisningens historia samt hur 

man ser på undervisningen idag utefter läroplanen. Vi tar även upp hur man sett på 

människans sexualitet och hur synen präglat vårt samhälle under historien fram till våra dagar. 

Dessutom presenteras de personer som vi genomfört kvalitativa intervjuer med, vilka har 

erfarenhet av både sex- och samlevnadsundervisningen och ungdomar i dagens samhälle.  

3.1 Sex och samlevnad förr och nu 

”Begreppet sex och samlevnad uppkom i en tid när det var en stark laddning kring ungdomars sexualitet. Då 

bröts en tabu genom att acceptera och bejaka ungdomars sexuella liv. Idag är situationen annorlunda, 

pornografin sprids och är omöjlig att kontrollera, inte bara via tidningar och videoaffärer utan också TV och 

internet. Vi lever i ett samhälle som är genomsexualiserat. Tveklöst påverkar det unga människor på ett sätt som 

vi ännu inte har förstått”. 

 

Detta skriver Hanna Olsson (2005) i boken Hela livet – 50 år med sex- och 

samlevnadsundervisning. Hon menar att p.g.a. samhällets utveckling de senaste åren så är det 

nu extra viktigt att finnas för ungdomarna och att det behövs möjligheter för dem att kunna 

tala med både jämnåriga och vuxna både i skolorna och på ungdomsmottagningarna. Hon 

menar också att de olika yrkeskategorierna som kan bemöta unga, såsom barnmorskorna och 

kuratorerna måste mötas och samarbeta och förmedla den kunskap som de har om ungdomars 

utsatthet. (2005:67). År 1955 blev sexualundervisningen i skolan obligatorisk, och året därpå 

kom en ny handledning som gällde för alla skolformer; handledning i sexualundervisning, 

vilken i stort sett byggde på handledningen från 1945. Det centrala i denna handledning var 

fortfarande den etik som förnekade ungas sexuella intresse, och det var reproduktion och 

äktenskap som ansågs vara meningen med sexualitet. Denna handledning började med att 

konstatera att ”Sexualundervisningen i skolan är obligatorisk”, p.g.a. att föräldrarna inte 

ansågs vara tillräckliga som sexualupplysare för barnen. Vidare betonade handledningen 

genomgående hur känsliga och ömtåliga dessa frågor är. Den största skillnaden mellan 1956 
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års handledning och dagens handledningar i Sverige var det detaljerade föreskrivandet. I den 

handledning som utkom 1956 gavs tydliga direktiv för vad lärarna skulle säga, de skulle 

undervisa om fortplanting i både djur- och växtriket och berätta hur ett barn blir till, men inte 

nämna hur själva samlaget går till. Homosexuella pojkar och flickor fick inget stöd i att 

identifiera sina känslor och sin personlighet, och unga flickors sexualitet beskrevs på ett tamt 

sätt vilket gav dem ett ansvar att hålla på sig. Man menade att flickor gillade kärlek mer än 

sex, och att de därför gillade sex i mindre grad än pojkar. Pojkar beskrevs istället som 

framfusiga, och att de inte riktigt hade full kontroll över sin sexuella drift. Det beskrevs också 

att unga inte riktigt var mogna att ha sex och att de inte förmådde sig att uppskatta sexualitet 

på det sätt som man gör inom äktenskapet. (2005: 37-38) Synen på samlevnad och giftermål 

har också ändrats under åren, i takt med att kvinnan i det västerländska samhället blivit 

alltmer självständig. I 1800-talets Sverige sade lagen att kvinnan skulle ge upp sitt arbete som 

gift. Sedan 60-talet har bröllopsstatistiken gått brant nedåt, samtidigt som skilsmässorna har 

ökat. Kärnfamiljen är heller inte lika självklar idag som förr, utan idag förekommer många 

olika typer av samlevnadsformer i vårt samhälle. Detta har att göra med att människors 

värderingar i samhället har förändrats samtidigt som synen på kvinnor, män och deras roller 

och uppgifter i samhället också har förändrats. (Heberlein, 2004:76) Charlotte Buhler skriver i 

boken Ungdomens Själsliv från 1948 om fyra former för en ung människas upplevelser under 

tonåren: Svärmeri, flirt och smeksamma närmanden och slutligen sexuella upplevelser. 

Utvecklingsprocessens uppgift är att förena dessa behov till en enhet. Den sexuella 

utvecklingen följer två linjer, en själslig och en kroppslig. Den själsliga linjen börjar med 

längtan och svärmeri, och når via kroppsliga ömhetsbevis fram till den kroppsliga linjen som 

börjar med onani och via flirt leder fram till sexuella erfarenheter. Charlotte talar om två 

sorters pubertet. Den biologiska och den själsliga, varav den biologiska bildar underlag för 

den själsliga. Mognaden växer fram i spänningen mellan dessa linjer. Utvecklingen handlar 

också om vägen från ensamhet till tvåsamhet. Buhler fäster stor vikt vid svärmeriet som hon 

menar är en viktig ingrediens i den själsliga utvecklingen. (Buhler, 1948) Erik Centerwall 

(2005) skriver i Hela livet – 50 år med sex- och samlevnadsundervisning att 1970- talet 

anordnade socialstyrelsen hälsoupplysning i form av kurser i sexualitet, samlevnad och 

könsroller. I några av de mål i Skolöverstyrelsens handledning när det gäller 

samlevnadsundervisningen från 1977 fanns en positiv syn på sexualitet. Undervisningen var 

mer anpassad till ungdomars sätt att leva om man accepterade att unga hade ett sexuellt liv. 

Man ville att unga skulle skapa en förmåga att skydda sig själv och leva ansvarsfullt.  Ett skäl 

till varför begreppet samhälle borde återtas är att konflikter och otillfredsställelse skapar 
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problem i människor vardag som då samhället har intresse av att förebygga. Dessa problem 

kan vara spridning av sexuellt överförbara sjukdomar, oönskade graviditeter, övergrepp och 

misshandel. Därför ligger det även i samhällets intresse att människor har ett harmoniskt och 

tillfredställande sex och samliv. (Forsberg, 2000) Samhällets förändringar har genom långa 

tider återspeglats i skolvärlden. Idag lever vi i en oerhört komplex tillvaro, i ett samhälle där 

behoven är skiftande och informationsflödet och allt mer utrymme för individuella. Enligt 

Socialstyrelsen har Internet kommit att bli en stor källa för människor att kommunicera med 

andra inom området sex och samlevnad.  Bland pojkar och män har man sett att den 

dominerande aktiviteten när de rör sig på Internet i kärleks- och sexuella syften, är att besöka 

erotiska sidor samt att titta på pornografi. När det gäller tjejer och kvinnor är den 

huvudsakliga aktiviteten att flirta, söka kärlekskontakter, chatta genom att hålla kontakten 

med vänner och likasinnade.  Hur betydelsefull internetanvändningen är och i vilken mån det 

bidrar för ett förändrat sexuellt beteende vet Socialstyrelsen dock inte.   

(http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/folkhalsa/HIV-

STI/specnavigation/arbete_mot/ungaungavuxnafakta.htm)  

 

3.2 Skolans mål med sex- och samlevnadsundervisningen 
Enligt läroplanen 1994 har rektorn på en skola ansvar för att ämnesövergripande 

kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen. Sex och samlevnad är ett av 

dessa. Enligt läroplan och kursplan i boken Kursplaner och betygskriterier 2000 finns mål 

som skolan ska sträva mot vad gäller kunskapens användning i ämnet sex och samlevnad. 

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven: 
- Utvecklar kunskap om människokroppens byggnad och funktion 

- Utvecklar kunskap om pubertetens inverkan på individen 

- Utvecklar kunskap om livets villkor och utveckling och kan se sig själv och andra livsformer i ett 

evolutionsperspektiv. 

- Utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk kunskap och 

personliga erfarenheter.  ( 2000:51)   

När eleven sedan har slutat nionde klass skall hon ha uppnått följande mål beträffande 

kunskapens användning: 
 - Ha kunskap om vad befruktning innebär 
- Ha kunskap sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta 

- Kunna föra diskussioner om sexualitet och samlevnad och därvid visa respekt för andras ståndpunkter och för 

olika samlevnadsformer. (2000:54) 
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Idag vill Skolverket att värdegrundsfrågor ska få större utrymme i grundskolans sex- och 

samlevnadsundervisning, och att frågor som rör jämställdhet, homo- bi- och transsexualitet 

ska lyftas fram mer i undervisningen inom flera olika ämnen. Skolverket har gjort en översyn 

av de mål som finns för sex- och samlevnadsundervisningen, och deras förslag är att det ska 

läggas större vikt vid frågor som rör diskriminering och människors lika värde. Skolverkets 

förslag innebär att de frågor som rör sex- och samlevnad vävs in i ämnen som t.ex. historia 

där eleverna kan studera hur samhället behandlat personer med olika sexuella läggningar 

genom tiderna. Eller att de får läsa om hur de olika religionerna förhåller sig till sexualitet och 

olika sexuella läggningar. Även inom svenska kan eleverna få ta del av olika kulturer genom 

litteraturen. Även om Skolverket föreslår att sex- och samlevnadsundervisningen ska omfattas 

i många olika ämnen menar de att det fortfarande ska vara en del även i biologin som tidigare. 

(http://www.skolverket.se/sb/d/1621/a/7370)  

 

3.3 Intervju med lärare och skolsköterska 

Nedan redovisas de kvalitativa intervjuer som vi genomfört med två sex- och 

samlevnadslärare på högstadiet, samt en skolsköterska. Huvudinformanterna i denna studie 

består av högstadieelever, och nedanstående intervjuer finns med som komplement till detta. 

Först redovisas de intervjuer som gjorts med lärarna, och därefter intervjun med 

skolsköterskan. 

3.3.1 Lärarnas syn och upplägg i sex- och samlevnadsundervisningen 

I denna studie har Lars och Bettan som båda är NO-lärare på högstadiet intervjuats. Lars har 

varit verksam som lärare sedan 1979. Bettan som har en bakgrund som barnmorska har varit 

verksam som lärare i 10 år. Båda undervisar sina elever i sex och samlevnad i årskurs 8 även 

om ämnet kan beröras vid andra tillfällen men då mer avgränsat, berättar Lars. Även Bettan 

berättar att hon redan i årskurs 7 undervisar eleverna med bland annat värderingsövningar och 

pubertetssamtal, allt för att stärka det dåliga självförtroende hon ser hos alltför många flickor 

och hos en del pojkar. Tillsammans med eleverna diskuteras även hur man behandlar 

varandra.  

”Vi diskuterar här hur en del killar behandlar flickor och hur alltför många flickor låter sig bli behandlade”. 
(Bettan, NO-lärare på högstadiet)  
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Vidare berättar Bettan att i årskurs 9 ligger ett besök på ungdomsmottagningen. Att hon väljer 

att lägga det besöket i årskurs 9 beror på att det ligger en mental ålderskillnad på 8 år i en 

klass mellan den mest omogne pojken och den mest mogna tjejen. Båda Bettan och Lars 

tycker att sex och samlevnadsundervisningen borde finnas i fler ämnen och under fler 

årskurser.  

”Vi är alla sexuella varelser. Vi föds som sådan och dör som sådan. Jag jobbar för att samlevnadskapitlet ligga 

under 4 veckor på våren och då i alla ämnen. Vi får se om jag lyckas till pension” (Bettan, NO-lärare på 

högstadiet)  

I Lars och Bettans undervisning tar de båda upp olika områden inom ämnet såsom anatomin 

hos tjejer respektive killar, pubertetsutveckling, abort, preventivmedel, fosterutveckling. Lars 

berättar även att han tar upp samhälleliga problem som t.ex. trafficing och använder då även 

värderingsövningar där eleverna får ta ställning till olika saker. Bettan tar vidare upp 

genusperspektiv, hur killar och tjejer tänker, homo- bi frågor, transfrågor och dess 

lagstiftning. Även arbetar Bettan mycket med värderingsövningar och gruppdiskussioner, 

samt läser böcker och hon har också en del högläsning för sina elever. T.ex. Kim Novak 

badade aldrig i Genesarets sjö, Kukbruk, Fittfakta mm.  Lars anser att eleverna är väldigt 

positiva till sex- och samlevnadsundervisningen och han tror att de gärna skulle vilja ha mer 

undervisning i detta ämne än vad de har i dag.  

”Det är deras stora grej. Vi börjar prata om det redan i sjuan och läroboken i NO omfattar ju flera olika kapitel 

och redan i sjuan bläddrar eleverna ofta fram till det kapitel som handlar om sex och samlevnad, och då har 

dem förväntningar. Ibland är det svårt att veta vad eleverna förväntar sig”. (Lars, NO-lärare på högstadiet)  

Vidare menar Lars att de områden som han undervisar i ämnet inte alltid uppfattas som sex 

och samlevnad av eleverna. Istället kan han se att eleverna är väldigt inriktade på relationer, 

hur man tar kontakt med varandra m.m. och inte lika mycket intresserade av det kliniska. 

”Vi har en film som heter Love Boogie, den uppskattas väldigt mycket. Dom är så fascinerade av det här. Den 

anknyter ju också till det här mera moderna. Om man tittar tillbaka på gamla sådana här sexualupplysningar är 

de ganska torra medan den här filmen berör elevernas verklighet” (Lars, NO-lärare på Högstadiet)  

Även Bettan tycker att eleverna tar till sig undervisningen på ett positivt sätt. Då 

diskussionerna går höga, och hon berättar att hon till nästa termin har drivit fram en 

kärleksvecka på schemat. Där kommer all undervisning att vinklas på relationer, samlevnad 

och sexualitet.  
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”Du kan tro att en del lärare muttrar. Redan dag ett är det så att vi i vårt arbetslag intrigerar undervisningen i 

samlevnad mellan biologi, SO slöjd, bild och hemkunskap. Funkar hur bra som helst” (Bettan, NO-lärare på 

Högstadiet) ).  

Vi var även nyfikna på om Bettan och Lars kunde se om det skiljer något mellan pojkars och 

flickors attityder till sex och samlevnad. Bettan menar att flickor är betydligt mer mogna än 

vad killar är i den åldern. ”Enligt all forskning växer killar inte kapp tjejer förrän 19 års- åldern”.  Bettan 

menar vidare att hon kan se en förändring i attityderna kring sex och samlevnad under de år 

hon varit verksam som lärare. 

”I en del fall tycker jag att klimatet och språket blivit hårdare. Flickor låter sig bli mer illa behandlade trots allt 

tjat från min sida om att ”Tjejer sätt ner foten för guds skull”. Vi gör nog vår del i skolan. Men var är 

föräldrarna? De ska ju vara bra förebilder och tydliga sådana. Den här problematiken är inte bra. Vi säger en 

sak i skolan men föräldrarna kanske inte bryr sig eller inte vågar säga ifrån. Jag får inte den ekvationen att gå 

ihop” (Bettan, NO- lärare på högstadiet) 

3.3.2 Skolsköterskans roll i sex- och samlevnadsundervisningen  

Margareta är skolsköterska på den skola där vi även utförde vår enkätstudie. Hon har varit 

skolsköterska sedan 1987 och har då varit verksam i 21 år. Hon började som skolsköterska på 

denna skola 1988. Margareta berättar att hon ”gästspelar” i undervisningen redan i årskurs 6 

beroende på vilken lärare eleverna har. Då är det främst med flickorna som hon går in och 

informerar om menstruation och liknande. Sedan går Margareta in i årskurs 8 när eleverna har 

läst om kroppen och läser om detta ämne. Hon berättar att hon då delar upp eleverna i tjej och 

killgrupper i varje klass. Detta påpekar hon är viktigt eftersom eleverna i denna ålder är så 

pass olika i sin mognadsfas. Hon påbörjar då sin lektion med att prata lite allmänt för att höra 

efter vad de har gått igenom på lektionerna i detta ämne. Hon lägger upp sin information 

beroende på om eleverna är framåt eller mer tillbakadragna. Om det handlar om en grupp som 

inte har så lätt för att prata så tar Margareta upp saker som hon anser är viktigt, men som inte 

står i läroböckerna, t.ex. hur man ska vara gentemot varandra i och utanför en relation. 

Oavsett så ska informationen utgå från elevernas egna tankar och funderingar om sex och 

samlevnad. Hon berättar även att en del av eleverna kommer till henne utanför 

undervisningen efter att hon har haft sin information med dem i årskurs 8. Det kan handla om 

frågor och funderingar som känns obekväma för eleverna att ta upp i grupp. Överlag så ser 

Margareta att det är ungefär lika många killar som tjejer, som besöker henne vilket hon tror 

har ändrats under åren. Ofta så kommer killar till henne som inte har kommit så långt i sin 

pubertet, med funderingar om saker som de tycker kan vara lite skrämmande.  
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”Brösten kan även växa på killarna och att det ömmar i bröstvårtorna precis som hos tjejerna. Det är ju lite 

skrämmande för dem och att de inte har uppfattat att det kan hända på dem också. Sen det här med nattlig 

utlösning som dom inte riktigt förstår att det kan vara så. Kladdigt lakan, är det något fel på mig?” (Margareta, 

skolsköterska) 

Vidare berättar Margareta att attityderna kring detta ämne har skiftat hos eleverna under de år 

som hon arbetat som skolsköterska. 

”Något som gjorde mig upprörd, kanske beror på min ålder, jag vet inte, var för 7-8 år sedan när dem pratade 

om kompissex och det var för mig någonting nytt och det hade jag inte hört dem prata om innan. Dels då när jag 

träffade dem i gruppen och även när jag har hälsosamtal i åttan så kommer det ju på tal där också. Förstår ju 

på dem, ja alla andra gör ju det men att de kanske egentligen inte riktigt tyckte det var okej själva, och att jag då 

försöker försäkra dem att det är vad du själv tycker som är viktigt. Du ska inte bry dig om vad andra tycker.” 

(Margareta, skolsköterska) 

Samtidigt tror Margareta att detta är en attitydfråga, att eleverna vill visa sig tuffa i grupp och 

att det inte alltid ligger så mycket sanning i det. Hon påpekar att sex är ett sådant pass känsligt 

ämne för elever i denna ålder. Vidare menar Margareta att attityderna skiljer sig mellan pojkar 

och flickor på grund av att de är så olika i sin mognadsfas. Hon ser även en påtaglig skillnad i 

attityd mellan svenskar och invandrare.  

”Det är det här att man inte har sex innan man har gift sig, men ändå så är det ju liksom pojkarna som tillåts att 

vara ute och öva och det är ju okej. Och om man då frågar, vem ska ni öva på? Eftersom inte tjejerna får, det 

blir ju lite svårt att svara på för dem”. 

Då vi frågade om åldern för sexdebut har ändrats något under de senaste tio åren, svarare 

Margareta att hon inte tror det överlag. Hon tror att det egentligen inte är så många på 

högstadiet som har haft sex. Enligt henne är det alltid en liten klick elever som utmärker sig, 

t.ex. tjejer som umgås med lite äldre gymnasiekillar. Media, såsom Tv, tidningar och Internet, 

är något som Margareta tror påverkar ungdomar i stor utsträckning. Hon tror att de känner sig 

tvingade att leva upp till allt som visas i media. 

”Det blir väldigt kluvet och egentligen tycker de inte att det ska vara så, det känns inte bekvämt för dem. Men vi 

vet ju att reklam och det man ser tar man åt sig. Det gör ju vi vuxna också”. 

Porrfilm är vanligt förekommande att titta på bland tonårskillar, enligt Margareta. Hon 

försöker då förklara för dem att det som man ser på filmer och Tv klipps ihop och ändras så 

att den händelsen som utspelar sig inte stämmer överens med verkligheten. Lärarnas 

engagemang i sexualundervisningen uppfattar Margareta som olika från person till person, 

eftersom det är ett sådant personligt ämne. Hon tycker även att undervisningen skulle vara 
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under längre perioder och integreras i fler ämnen än bara biologi. Hon tycker att 

undervisningen skulle blandas mer in i de samhällsvetenskapliga ämnena och ta upp mer om 

värdegrund. På den här skolan har eleverna värdegrund en lektion i veckan, där läraren får 

lägga upp denna timme som han/hon vill. Hon berättar att vissa lärare är mer engagerade än 

andra och tycker det är roligt att arbeta på detta sätt, medan andra inte känner sig lika 

bekväma. På grund av detta får denna undervisning aldrig samma effekt och stimulans, 

eftersom undervisningen i värdegrund blir så olika. Enligt Margareta finns det väldigt mycket 

att jobba med i de här frågorna men tidsbristen gör det tyvärr inte möjligt. Även att skolans 

ungdomar inte längre får gå till Ungdomsmottagningen p.g.a. mindre resurser, tycker hon är 

synd. Hon hoppas däremot att de kommer att få mer pengar så att det kan bli möjligt igen. 

Margareta ser väldigt positivt på att eleverna får göra besök på Ungdomsmottagningen, 

eftersom det skapar en trygghet då de blir inbjudna. De får då se hur det ser ut där, vilka som 

arbetar och hur barnmorskorna är. Detta gör, enligt Margareta, att ungdomarna lättare går dit 

när de verkligen behöver. Margareta ser även att ungdomarna själva är positiva till att gå till 

Ungdomsmottagningen, eftersom hon aldrig har hört något negativt om det. Eftersom de på 

Ungdomsmottagningen är så vana vid att möta ungdomar brukar det inte vara några problem.  

4. Teorier och begrepp 
Här följer de teorier som vi bedömt vara relevanta för vår studie, och vi presenterar även 

begrepp som vi anser vara aktuella för detta ämne. De teorier och begrepp som kommer att 

presenteras i detta kapitel är Sexualitet, kärlek och relationer, Genus och könsskillnader, 

Socialisation, Sexualiseringsprocessen, Det mångkulturella samhället, samt Massmedia, 

globalisering och konsumtionssamhälle.  

 

4.1 Sexualitet, kärlek och relationer 

”Sexualiteten är en integrerad del av varje människans personlighet, och det gäller så väl man, kvinna som 

barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas ifrån andra livsaspekter. 

Sexualiteten är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och inte 

heller summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualiteten är 

mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Den uttrycks i vårt 

sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar 

och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa”. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Sexualitet) 

Ovanstående text är Världshälsoorganisationens (WHO) definition av människans sexualitet. 

Sexualiteten är något som har funnits sedan årtusenden. Under närmare 2000 år har 

sexualiteten i det Västerländska samhället formats utifrån kristna värderingar, och givetvis har 
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det även genomgått stora förändringar under denna tid. En av grunden i den kristna synen var 

att sexualitet bara skulle ses som ett syfte i att skaffa barn. Även den medicinska synen på 

sexualitet framträdde alltmer under 1800-talet och många av de medicinska skrifterna var lika 

stränga som kyrkans skrifter angående sexualiteten. Vissa läkare menade att sexualitet som 

förekom utan barnalstring kunde leda till allvarliga fysiska skador, likaså onani som länge 

ansågs vara farligt för människan på olika sätt. I dagens samhälle finns det fortfarande 

människor som lever efter kristna värderingar när det gäller synen på sexualitet, och som 

väntar med sexuellt umgänge till äktenskapet. Samtidigt har synen på sexualitet ändrats 

radikalt om man ser till den syn som människor generellt hade förr. (Giddens, 2001) I den 

västerländska kulturen definieras begreppet Sexualitet på två sätt; antingen i termer av drifter 

och instinkter, eller i termer av etik och moral. Den sexualitet som beskrivs i termer av drifter 

och instinkter är beteenden som styrs av våra hormoner och cykler, alltså sådant som vi inte 

medvetet styr över. Ur detta perspektiv ser man sexualiteten som helt biologisk, och våra 

sexuella handlingar ses här som ett agerande utifrån det som är kodat i våra gener och 

hormoner. Man anser inom detta synsätt att sexualiteten är liknande djurens, och att 

reproduktionen är det centrala i den mänskliga sexualiteten. När sexualitet beskrivs i termer 

av etik och moral sätter man istället fokus på rätt och fel, ont och gott, moraliskt och 

omoraliskt sexuellt beteende. Utifrån detta synsätt förväntas människan ha full kontroll över 

sin egen sexualitet. Andra faktorer, såsom medicin, religion, ekonomi och politik styr här 

normerna för det som betraktas som moraliskt eller omoraliskt. (Heberlein, 2004:37) 

Heberlein (2004) beskriver den mänskliga sexualiteten ur tre olika dimensioner; 

Reproduktion, Lust och Intimitet. Dessa tre komponenter behöver inte alltid finnas med 

samtidigt, men de utgör ändå viktiga delar av den mänskliga sexualiteten. Reproduktion är en 

mänsklig kroppslig faktor vilket innefattar befruktningsögonblicket, graviditet och 

förlossning. Begreppet lust innefattar driftstillfredsställelse, den egna orgasmen/utlösningen 

samt ömsesidigheten till den andra genom att upptäcka den andre partens lust. För att kunna 

uppleva lust är vi beroende av våra kroppar. På grund av effektiva preventivmedel som vi har 

i vårt samhälle idag har sexualiteten frikopplats alltmer från reproduktionen, vilket innebär att 

sexualiteten har blivit mer kontrollerbar och formbar. Giddens kallar detta för Plastisk 

sexualitet, d.v.s. en sexualitet som är skild från den urgamla kopplingen till fortplantning, 

släktskap och generationsled. (Heberlein, 2004:45) Intimitet är något som försiggår mellan två 

kroppar – en fysisk intimitet som uttrycker ömhet, ömsesidighet, sårbarhet, producerande av 

njutning men även barn. Här talar Giddens om ”Den sammanflödande kärleken”, vilket är ett 

samspel mellan intimitet och sexualitet som förutsätter ett jämlikt känslomässigt utbyte 
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mellan parterna, en öppen kommunikation om varandras behov och intressen. (Heberlein, 

2004:50) Giddens (1992) menar vidare att Den sammanflödande kärleken är aktiv och inte 

förutsättningslös, och att den kan ses som en följd av de separationer och skilsmässor som är 

vanliga i samhället idag. Till skillnad från Den sammanflödande kärleken har ”Den 

romantiska kärleken”, som enligt Giddens är en form av kärlek som förekom mer förr i tiden 

en mer utpräglad ojämlikhet mellan könen. Denna typ av kärlek är en mer obalanserad 

kärleksform just på grund av obalansen mellan könen som var mer utpräglat i samhället förr i 

tiden. ”Den romantiska kärleken” ledde enligt Giddens till att kvinnan som drömt om 

romantisk kärlek istället blev underkastad i hemmet. ”Den sammanflödande kärleken” i 

dagens samhälle innebär istället ett mer jämlikt utbyte på det känslomässiga planet. Kärleken 

utvecklas endast om intimiteten utvecklas, och om de båda parterna är beredda att visa sin 

sårbarhet gentemot varandra samt uttrycka sina behov och intressen för varandra. Giddens 

menar att detta är mer utmärkande drag i parförhållanden i dagens västerländska samhällen, 

det vill säga där ”Den sammanflödande kärleken” hägrar, enligt Giddens. (Giddens, 1992: 61)  

4.2 Socialisation 
I boken Kunskapssociologi beskriver Berger och Luckmann (2003) Socialisation likt en 

process som genom samspel mellan människor formar individers beteenden. Socialisation är 

en livslång process som börjar när vi föds då vi är hjälplösa och behöver den äldre 

generationen som leder oss genom livet. Barnet som föds får lära sig saker, utveckla sina 

förmågor och anpassa sig till omgivningen. Även om socialisationsprocessen startar i 

barndomen så fortsätter den under hela vår livslängd. Vi lär oss nya saker hela tiden, vi kan 

under hela livstiden förändra och påverka vår situation. Socialisationen sammanflätar 

generationer. Berger och Luckmann menar att det finns två olika faser av socialisation och 

de är Primär socialisation och Sekundär socialisation.  Livet består av olika 

socialisationsprocesser under livstiden. Primär socialisation är den första socialisationen en 

individ genomgår i barndomen, genom vilken hon blir medlem av samhället. Primär 

socialisation utgår ifrån att barnet utvecklas i familjen i barnets tidiga ålder. När föräldrar ger 

sitt barn ett namn och identitet skapar de en plats för barnet i samhället. I denna utveckling 

är det föräldrarna som bestämmer spelreglerna och barnet har inget alternativ. Det enda 

barnet kan bidra till är entusiasmen eller det känslomässiga handlandet, t.ex. skrik och 

vresighet. Barnet speglar sig i de vuxnas uppträdande och handlande, detta kallas för en 

Initialfas. Barnet imiterar sina föräldrar och kopierar händelser som den vuxna utför.  
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Föräldrarna är de mest betydelsefulla för barnet och ses som de ”signifikanta andra”. Barnet 

tar över den signifikantas roller och gör dem till sina egna roller. När barnet är i 2-5 

årsåldern ingår barnet i en lekfas vilket innebär att det genom sin lek skapar olika roller. 

Utifrån leken skapar barnet en illustration av vuxenvärlden och försöker skapa sig en 

identitet. På förskolan kan man bl.a. se flickor som stoppar kuddar under tröjan och leker att 

de är gravida. Pojkar kan man se i snickarhörnan där de spikar och hamrar. Barnet befinner 

sig i ett emotionellt tillstånd där de undersöker olika gränser och testar sig fram. I denna 

process utvecklas Jaget vilket innebär spontanitet, impulsivt och kreativt tänkande. Det 

handlar om att vi kan betrakta och se på oss själva som vi ser på andra och vi ska kunna 

bedöma andras handlingar utifrån våra egna. Det står genast klart att den primära 

socialisationen vanligen är den som är viktigast för individen, och att den grundläggande 

strukturen i all sekundär socialisation måste likna strukturen i primär socialisation. Den 

sekundära socialisationen är när barnet kommer ut i samhället och möter olika grupper som 

inte tillhör familj. I början har barnet en viss distans till dessa människor, det bildas en 

konkurrens mellan individerna och barnet. Under denna process gör man om de värderingar 

och normer man har fått av sina föräldrar till sina egna och man får en möjlighet att välja 

sina egna val. Här skapar barnet självet och ser sig själv i första hand. När barnet har blivit 

lite äldre träder den in i en spelfas då barnet kan förstå regler och sammanhang. Barnet måste 

lära sig att samarbeta och anpassa sig till andra individer t.ex. när barnet börjar skolan börjar 

pojkarna att spela fotboll på rasterna och då måste barnet spela efter regler och lagar. Barnet 

får lära sig turordning och att samhället består av flera olika individer, man måste samarbeta 

för att samhället eller gruppen ska fungera. I boken beskriver även Berger och Luckmann 

misslyckad socialisation vilket innebär att individen får en negativ bekräftelse på jaget. 

Individen är vilsen och hittar inte sig själv vilket leder till att de ställer sig frågan ”Vem är 

jag?”.  Det finns även individer som känner misslyckad socialisation när de befinner sig 

mellan den primära och sekundära socialisationen. Förhållandet mellan dessa olika miljöer 

blir för påfrestande för personen och de känner ett utanförskap. I dessa fall som beskrivits 

spelar den signifikanta andra en mycket stor roll där de kan leda personen till sin rätt genom 

denna kris och hitta tillbaka till jaget.  (Berger & Luckmann, 2003)  
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4.2 Sexualiseringsprocessen 

 Över tid har intresset och medvetenheten över det sexuella ökat hos ungdomar i det 

västerländska samhället. I detta söker ungdomar inte främst sexuella upplevelser utan 

snarare en väg att finna identitet, att bli någon och att lära känna sig själv.  Här sker en 

förändring i den unga människans jag och verklighetsuppfattning, det vill säga från att ha 

varit relativt sexuellt omedveten till att bli mer sexuellt medveten. När den unga människan 

får en ökad säkerhet i den egna sexualiteten och blir sexuellt medveten öppnar detta ögonen 

också för andra värden som ärlighet, ömsesidighet, öppenhet, självtillit och förtroende som 

man kan finna i en icke sexuell samvaro. Helmius (1989) skriver i boken Att bli någon – om 

identitet och sexualitet i ungdomsåren att synen och uppfattningen om sexualitet och dess 

innebörd inte tyr sig speciellt olika mellan kön, men att det blir mer påtagligt i 

sexualiseringsprocessen. Detta menar Helmius beror på att pojkar och flickor lever i olika 

verkligheter. Att i samhället finns det olika socialiseringsprocesser för pojkar och flickor där 

samhället har olika förväntningar på den unga människans beteende beroende på kön. Redan 

innan barnen kommer till dagis har de en uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt. 

Pojkar och flickor fostras olika. Flickan tränas att vara nära mamman, de blir ofta 

överbeskyddade och får mer tröst när de är ledsna. Vidare så förväntas det att kvinnan ska 

vara mer förstående, omtänksamma beroende av andra och emotionella varelser medan 

männen däremot ska vara mer självständiga, mer inriktade på att prestera och vara mer 

initiativrika än kvinnan. Redan i barndomen yttrar sig den sexuella socialisationen olika för 

flickor och pojkar. Pojkarna lär sig under uppväxtåren att känna sitt underliv och sina 

sexuella reaktioner. De utvecklar en beredskap att uttrycka känslor med sexuella handlingar 

och sexuella ord. Flickornas underliv blir en obekant del av kroppen under uppväxten, men 

de lär sig istället att uttrycka känslor i ord och beröring. Pojkarna har ett mer sexuellt ”språk” 

medan flickorna har ett mer emotionellt ”språk” Detta leder till att pojkarna får ett försprång 

framför flickorna. Dock söker både pojkar och flickor ömhet, närhet, och någon att trivas 

med men vägarna till att nå denna gemenskap är olika beroende på kön.  pojkars respektive 

flickors olika ”språk”, då pojkar har ett mer sexuellt ”språk” medan flickor har ett mer 

emotionellt ”språk.” Pojkar och flickor socialiseras in på olika sätt och även om dagens 

ungdomar har vuxit upp i ett jämställt samhälle som strävar efter social jämlikhet och 

jämställdhet finns det en föräldrageneration som präglats av andra ideal. Pojkar hamnar mer 

automatiskt i sexualiseringsprocessen medan flickor måste ”väckas” för att bli medvetna om 
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sin sexualitet. De anser att sex är viktigt i större utsträckning först när de själva ser sig som 

sexuella varelser. (Helmius, 1989) 

4.4 Genus och könsskillnader 

Ordet genus kommer från latinets betydelse för slag, sort, släkte och kön men i början av 80-

talet hämtades ordet från engelskans gender inom den feministiska forskningen. Även inom 

engelskan har ordet en betydelse av både slag och sort men också kön. (Hirdman, 2001:11) 

Sociologer skiljer mellan kön och genus. Med kön menar man det som är biologiskt 

förutbestämt, det som är kopplat till X respektive Y-kromosomer och skillnaderna mellan 

mannen och kvinnans kropp. Genus handlar istället om de psykologiska, sociala och 

kulturella skillnaderna mellan män och kvinnor. (Giddens, 2001:141) I boken Att göra kön 

tar författarna Elvin-Nowak och Thomsson (2003) upp flera av dessa olikheter som finns 

mellan män och kvinnor. De menar att världen inte bara består av kvinnor och män på grund 

av de biologiska skillnaderna utan att det handlar om könsuppdelningar, tvingade 

normsystem och om viljan att vara det kön som vi ser oss vara och som omgivningen ser oss. 

De flesta könsteoretiker menar att vi människor varken föds manliga eller kvinnliga utan det 

är något som utvecklas i takt med att vår omgivning behandlar oss utifrån vilket kön vi har. I 

vårt samhälle finns ett brett normsystem, med många regler och normer som vi förväntas 

leva efter. Vidare menar Elvin-Nowak och Thomsson (2003) att många av de normer som 

finns, inte alltid är förenade med sanning, som t.ex. att kvinnor är snälla och 

omhändertagande medan män är mer intresserade av sex än kvinnor är. Detta är fördomar 

som vi har kring respektive kön och som omedvetet är normer som styr vårt tänkande kring 

detta. Könsmaktssystemet/genussystemet är något som Yvonne Hirdman uppmärksammat 

och tagit upp i både vetenskap och debatt. Detta system innebär att samhället är ett 

patriarkalt system som ordnar människor utefter vilket kön de har. Män får högre position än 

kvinnor, och de tilldelas mer resurser och makt. Genom detta får både kvinnor och män en 

bild av att män är högre rankade och mer värda än kvinnor, och till följd av det beter de sig 

också därefter. ”Kvinnor förväntas vara ansvarsfulla men i övrigt oviktiga, män förväntas vara viktiga, och 

det avspeglar sig i sådant som självförtroende och beteenden”. (Elvin-Nowak, Thomsson, 2003:37) 

Vidare förklaras sexualiteten som nära anknuten till både kön, klass och ras. Vita 

medelklassmän beskrivs som normgivande för det som anses vara normal sexualitet idag. 

Denna sorts sexualitet kopplas ihop med en manlighet som associeras med kroppsstyrka och 

något slags tävlande. Män ska erövra, ta för sig, vinna kvinnor och prestera. Deras sexualitet 
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uttrycks genom att ha en relation med en eller flera kvinnor, genom samlag och genom ett 

väl etablerat sexuellt spel. I kontrast till denna manliga norm ses kvinnans sexualitet som 

mindre aktiv och mindre existerande. Kvinnors sexualitet är i mångt och mycket starkt 

förknippad med moderlighet, och för att kunna behålla detta får sexualiteten inte bli en för 

stor del av hennes identitet. (Elvin-Nowak , Thomsson, 2003:84)  

  

4.5 Det mångkulturella samhället 

Det svenska samhället har kommit att bli ett invandrarland och är idag ett mångkulturellt 

samhälle med människor från många olika länder och kulturer. Vi lever tillsammans i ett 

gemensamt samhälle men trots detta så skiljer sig normer, regler och livsstilar många gånger 

beroende på vilket härkomst vi har. Anna-Greta Heyman skriver i boken Invanda kulturer och 

invandrarkulturer (1990) att varje kultur omfattas av olika sorters seder och bruk, som också 

är en slags regler fast de finns inte skrivna någonstans utan de finns inom människorna själva. 

Vi lever utefter sociala mönster där det ofta förekommer självklara regler som vi förväntas 

följa. Dessa regler kan skilja sig beroende på vilken kulturgrupp man tillhör men inom den 

gemensamma gruppen finns värderingar och normer som anses vara det ”rätta”. Det kan 

handla om regler för t.ex. hur vi ska hälsa på varandra, hur vi ska ta hand om våra barn eller 

hur vi ska bilda och upplösa en familj. Dessa olika regler finns med i det sociala 

regelmönstret. Om någon regel som anses vara mycket viktig inte följs kan följderna bli 

utfrysning. Alltså formar de regler, normer och värderingar vi har en gemenskap inom 

gruppen men utestänger de som inte kan, får eller vågar följa dessa regler. Något som ofta kan 

ses som en tydlig skillnad mellan olika kulturer är barnuppfostran, och många gånger är det i 

samband med barnuppfostringsmönstret som man dömer ut andra kulturer eftersom det skiljer 

sig så pass mycket. Vidare menar Heyman att barn gradvis växer in i en kultur genom att 

vuxna runtomkring berättar, ifrågasätter, berömmer och klandrar allt som sker och förändras. 

Detta bygger hela tiden vidare på den egna gruppens och kulturens historia, och barnet växer 

långsamt in i sin egen kultur. (Heyman, 1990) Även Giddens tar upp socialisationens 

betydelse ifråga om kultur, att unga människor genom socialisationen införlivar den livsstil, 

normer och åsikter som kännetecknar samhället de lever i. De etniska aspekterna är viktiga för 

många människor både när det gäller den egna personliga identiteten och gruppidentiteten. 

Det etniska utgör därför en central betydelse och sammankopplar nuet med det förflutna och 

hålls levande genom de kulturella traditionerna. (Giddens, 2001:229) I boken 
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Multikultiungdom skriver Alexandra Ålund om invandrarungdomar i dagens Sverige. 

Ungdomar, uppvuxna i Sverige, men födda av invandrade föräldrar, är naturligtvis svenskar 

snarare än invandrare. Deras gemensamma behov är att få känna att de tillhör det svenska 

samhället.  Hon skriver vidare att invandrarungdomar har en livsstil av transkulturell karaktär 

som har fört med sig att det svenska samhället håller på att indelas efter etniska linjer som 

alltför ofta för med sig en negativ innebörd. En etnisk hierarkisering vad gäller boende, makt 

och social livskarriär. Ålund (1997) intervjuar skolpersonal på en skola där de berättas att 

många invandrarföräldrar projicerar sina egna drömmar i barnens utbildningsväg och då 

påverkar barnens studieval i orealistisk riktning. I boken tas det även fram att 

könstillhörigheten hos en del invandrargrupper också återspeglas i skolan, där pojkar och 

flickor lever olika liv där pojkarna har ett försprång i sina gränsöverskridande liv. De umgås 

med både svenskar och invandrare i och utanför skolan. Flickorna däremot umgås bara med 

andra barn i skolan. För invandrarflickan är det viktigt att hålla familjens heder uppe genom 

att sköta sig. ”Det sociala trycket håller de unga kvinnorna borta från det lokala gatulivet för att deras eget 

och familjens rykte ska skall skyddas”. (Ålund, 1997) Utanför är det hushållsarbete och ta hand om 

småsyskon som gäller. För den unga människan spelar föräldrar en viktig roll. Deras 

bakgrund såsom utbildning, arbete och sociala kontaktnät visar sig ha en stor betydelse för de 

ungas verklighetsuppfattning. De ungas egna erfarenheter i vardagslivet och i skolan medförs 

av åtskillnaden av olika etniska bakgrunder, klass och könstillhörighet, lokal boendemiljö etc.  

I boken tas det upp att många av invandrarungdomar känner sig vilsna då de känner sig som 

svenskar men ändå inte. (Ålund, 1997)  

 

4.6  Massmedia, globalisering och konsumtionssamhälle 
”Vi lever i en sammankopplad och uppkopplad värld där människor över hela världen deltar i en enda 

informationsordning. Detta är till stor del en följd av de moderna kommunikationsformernas internationella 

omfattning”. (Giddens, 2001:385) Giddens tar i boken Sociologi bland annat upp massmedias 

betydelse och utveckling i dagens samhälle. Globaliseringens betydelse är inte bara det som 

finns avlägset och långt ifrån oss människor, utan tvärtom så sker det nära oss individer och 

påverkar både våra inbördes relationer och inre liv. Tack vare globaliseringen och Internet i 

vårt samhälle kan idag människor över hela världen ta emot samma musik, nyheter, filmer, tv-

program etc. Genom media och Internet träder globaliseringen in även innanför hemmets 

dörrar, i våra personliga liv. Grunden i våra vardagserfarenheter förändras på grund av att 

samhället vi lever i genomgår sådana djupgående förändringar. Hur vi uppfattar oss själva och 



17 
 

kopplingen till andra människor förändras på grund av globaliseringen, och synen på t.ex. 

familj, könsroller, sexualitet, identitet och samspel med andra människor förändras också i 

och med detta. Vidare skriver Giddens om vilka effekter globaliseringen kan få för den 

enskilde individen: ”Globaliseringen tvingar människor att leva på ett mer öppet och reflexivt sätt. Detta 

innebär att vi ständigt reagerar och anpassar oss efter en föränderlig omgivning. Som individer utvecklas vi med 

och inom den större kontext som rymmer vårt liv. också de banala beslut vi fattar varje dag, vilka kläder vi har 

på oss, vad vi gör på vår fritid, hur vi uppfattar oss och tar hand om våra kroppar, är en del av en kontinuerlig 

process som går ut på att omskapa vår identitet och självbild.” (Giddens, 2001:73) I den globaliserade 

värld som vi lever i har Internet fått en enorm spridning de senaste åren. Giddens menar att 

även om Internet bidrar till nya spännande möjligheter att utforska världen, är den även ett hot 

att underminera samhälleliga och mänskliga relationer. Effekterna av Internet är många. Vår 

kommunikation över Internet skapar nya former av elektriska relationer som stärker eller 

kompletterar ansikte-mot-ansikte-samspel mellan människor. Avstånd och separation blir tack 

vare Internet lättare att stå ut med, eftersom det möjliggör lättillgänglig kontakt trots att man 

kan befinna sig i olika delar av världen. Samtidigt gör Internet det även möjligt att utveckla 

nya slags relationer genom att ”anonyma” internetanvändare träffas på nätet och diskuterar 

saker som de delar intresse för. Dessa kontakter kan även utvecklas till riktiga 

vänskapsrelationer och att man även träffar den som man innan bara haft elektronisk kontakt 

med. (Giddens, 2001) I boken Sociologi nämns också en del teorier kring massmedia, en av 

dessa är Baudrillards teori om hyperverklighetens värld. Han menar att det skapas en ny 

verklighet i det samhälle som vi lever i där massmedia finns överallt, och denna verklighet 

består av ett samspel mellan människors beteenden och medias bilder och ord. Denna så 

kallade hyperverklighetens värld skapas enligt Baudrillard genom att bilder och uppfattningar 

får sin mening genom andra bilder och uppfattningar. Det grundar sig alltså inte på den yttre 

verkligheten utan skapas genom s.k. skenbilder d.v.s. en förvriden syn av verkligheten där vi 

människor alltmer lär oss verkligheten utifrån media. (Giddens, 2001:393) De senaste 30-40 

åren har de generella attityderna till sexualitet blivit alltmer tillåtande i de flesta västerländska 

länderna. Idag visas sexuella inslag både på tv och på film som tidigare skulle vara totalt 

oacceptabla, och även pornografiska tidningar och filmer är lättillgängliga för dem som vill 

konsumera detta. (Giddens, 2001: 131) Bauman (1998) belyser i boken Arbete, konsumtion 

och den nya fattigdomen hur dagens samhälle i hög utsträckning är präglat av att konsumera 

mängder av saker, allt från tv-apparater till tidningar, resor och livsmedel. Han menar att vi 

idag lever i ett senmodernt konsumtionssamhälle, som är ett resultat av den kulturella 

utvecklingen i Västvärlden. Idag värdesätts valfriheten och individualismen där det 
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individuella och de fria valmöjligheterna kommer mer i fokus än vad det gjort förr. Normen 

för ett ”normalt liv” i konsumtionssamhället är då konsumenterna kan välja helt fritt bland 

många möjligheter och få många intressanta erfarenheter. Att fånga dessa möjligheter och att 

sträva efter att missa så lite som möjligt är normen för ett ”lyckligt liv”. De som inte har 

tillgång till det här normala och lyckliga livet är de som Bauman kallar för de otillräckliga och 

misslyckade konsumenterna. Dessa personer hamnar utanför samhällets norm eftersom de inte 

har förmågan att fullgöra de konsumtionsplikter som utmärker konsumtionssamhället. Vidare 

skriver Bauman att normerna för vad som är rätt sätts, och höjs hela tiden genom att vi 

dagligen matas med tv-reklam och dagstidningar. På något sätt vill man hänga med i detta 

virrvarr. Vi påverkas att vilja ha den senaste mobiltelefonen, att uppleva det senaste häftigaste 

resmålet, och att skaffa oss den senaste coola frisyren trots att det kostar en hel del. Enligt 

Bauman leder valfriheten i konsumtionssamhället till självförverkligande och att man får mer 

självkänsla. Desto mer valfrihet man har och ju mer man utövar sin frihet att välja, desto 

högre hamnar man i den sociala hierarkin. Dessa känslor upplevs då man har den stora 

friheten till att konsumera som man vill. (Bauman, 1998) 

 

5. Metod 
I detta kapitel redogör vi för de metoder som vi använt oss av i denna studie, vilka är både 

kvalitativ och kvantitativ metod. Vi kommer även att beskriva hur vårt urval av informanter 

gick till, hur vi utformade våra enkäter och intervjuguider samt genomförandet av vår 

undersökning. Vi redogör dessutom för validitet respektive reliabilitet samt bortfall och etiska 

aspekter i samband med denna studie.  

 

5.1 Val av metod 
Denna studie bygger framförallt på en kvantitativ enkätundersökning, som gjorts med 

ungdomar på en högstadieskola i västra Sverige. Kvantitativ forskning förknippas med ett 

antal olika metoder för insamling av information. Inom den kvantitativa forskningen är 

enkäter och test den vanligaste källan till kvantitativ data. Vi använde oss i denna studie utav 

gruppenkäter, vilket är ganska vanligt förekommande i sådana fall då flera människor är 

samlade på samma plats, t.ex. på en skola. Vanligt är också att man kombinerar personliga 

intervjuer med enkäter, såsom vi i denna studie gjort. Trost skriver att detta ofta sker i sådana 

fall då vissa frågor kan vara för känsliga att svara på muntligt, t.ex. frågor som handlar om 

sexualliv m.m. (Trost, 2007:10) Fördelarna med att använda sig utav enkäter eller tester är 
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bland annat att det är en ganska billig metod och det gör det också möjligt att använda sig 

utav stora urval. Samtidigt förmedlar denna metod en känsla av anonymitet till de deltagande 

vilket gör att datainsamlingen kan standardiseras. (Gustavsson, 2003:49) En av nackdelarna 

med enkätundersökningar är att det kan resultera i stora bortfall, vilket kan innebära problem 

om forskaren vill se ett sammanhang i frågorna och i resultatet. (Gustavsson, 2003:50) 

Bryman (1997) menar att den kvantitativa metoden ibland kan vara en osäker metod eftersom 

den bygger på en lång uppräkning av siffror. På grund av detta valde vi även att ha ett 

komplement till vår enkätundersökning, i form av tre stycken kvalitativa intervjuer. Den 

kvalitativa metoden innebär att man vill få en djupare förståelse för ett visst fenomen genom 

att t.ex. göra en intervju. Det som kännetecknar en kvalitativ intervju är att man ställer enkla 

och raka frågor och får innehållsrika svar. (Trost: 2005:7, 19 ff) Det finns fyra olika typer av 

intervjuer; Strukturerad, Semistrukturerad, och Ostrukturerad intervju, samt Gruppintervju. 

Intervjuerna som vi gjorde kännetecknas av den ostrukturerade intervjuformen, vilken innebär 

att det finns en öppenhet och att intervjupersonen talar väldigt fritt. (May, 2001)  

 

5.2 Urval 

Då vi valde ut olika skolor att kontakta för enkätundersökning och intervjuer tittade vi främst 

på den kulturella mångfalden eftersom ett av våra syften i denna studie är att försöka se 

kulturskillnader i ungdomarnas attityder till sex och samlevnad. I början av vår studie sökte vi 

kontakt med olika skolor utan något vidare resultat. Vi blev antingen avvisade eller fick 

oklara löften. Den skola som vi till slut fick klartecken att komma till är en skola som ligger i 

en stadsdel med blandade kulturer och där går elever med flera olika etniska bakgrunder. Det 

var rektorn på skolan som gav oss klartecken att få komma dit och det var även han som valde 

ut klasserna vi skulle lämna ut enkäterna i. På grund av detta blev det ett slumpmässigt urval 

då rektorn slumpvis valde ut två klasser per årskurs. På samma skola utfördes även två av våra 

intervjuer, dels med skolsköterskan och dels med en NO-lärare. Dessutom fick vi även 

kännedom om en lärare på en annan högstadieskola som även har en bakgrund som 

barnmorska. Vi kontaktade även henne vilken vi också fick göra en intervju med.  
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5.3 Utformning av enkäter och intervjuguider 

Enkäten som lämnades ut i sex olika högstadieklasser var uppbyggd på 40 stycken frågor 

kring området sex och samlevnad. Vi utformade frågeformuläret utifrån våra tre 

huvudområden/frågeställningar: Elevernas  egna  attityder och inställningar till sex och 

samlevnad, attityderna till undervisningen i detta ämne, samt vilka samhällsfaktorer som 

påverkar ungdomars attityder till sex, som t.ex. kultur och media. Frågorna i enkäten var 

utformade på olika sätt, dels som enkla svarsalternativ, och dels så att eleverna skulle gradera 

i vilken utsträckning de håller med om det angivna påståendet. Även frågor med fria svar där 

de har chansen att uttrycka sig fritt med egna ord förekom i enkäten. På framsidan av vår 

enkät bad vi eleverna att kryssa i ett alternativ per fråga om inte annat angavs, men eleverna 

följde inte alltid detta direktiv utan valde att på många frågor kryssa i fler alternativ. Många 

av de frågor där vi fick flera svar gav oss ett mer fullständigt och tillförlitligt resultat eftersom 

många alternativ hängde samman med varandra. Eleverna kan tycka olika saker i samma 

fråga, t.ex. att man flirtar på många olika sätt, och de kan även ha haft flera olika aktiviteter i 

sex- och samlevnadsundervisningen, och inte bara en. Därför valde vi då vi skulle 

sammanställa våra enkäter att gradera om varje alternativ med ja eller nej. De första frågorna i 

frågeformuläret bestod av bakgrundsfrågor där vi ville ta reda på kön, årskurs, 

boendesituation, födelseland samt föräldrars födelseland och yrke. Syftet med dessa 

bakgrundsfrågor var att eventuellt kunna se mönster mellan kön och kulturella bakgrunder i 

resultatet. Vidare ville vi även få klarhet i ungdomarnas internet och tv-vanor för att få en bild 

av i vilken utsträckning deras attityder påverkas när det gäller deras attityder till sex, 

samlevnad, kärlek och relationer. Därefter fokuserade vi en stor del i enkäten på frågor som 

rör sex, kärlek, samlevnad och relationer, och deras attityd till detta, t.ex. vad kärlek och 

samlevnad betyder för dem, hur de kontaktar någon de är intresserade av och hur de tycker att 

man blir ihop. En annan stor del i vår enkät handlade om sex- och samlevnadsundervisningen, 

och under denna del tog vi upp frågor som belyste deras tankar och åsikter kring 

undervisningen och hur denna undervisning varit upplagd. Den sista frågan i enkäten bestod 

av olika påståenden där vårt syfte var att ta reda på deras attityd kring t.ex. tjejers respektive 

killars sexuella behov, abort, porrfilmer m.m. För mer information om enkäten, se bilaga 1. 

De intervjuguider som vi använde oss utav i våra kvalitativa intervjuer var utformade för att 

passa lärarna respektive skolsköterskan. Tyngdpunkten i lärarnas intervjuguider låg på frågor 

som tog upp hur undervisningen är upplagd och hur ungdomarna ställer sig till denna 

undervisning.  Den intervjuguide som vi använde oss av i intervjun med skolsköterskan 
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bestod av flera olika delar. Förutom frågor om hennes roll i sex- och 

samlevnadsundervisningen fanns även frågor kring medias påverkan på ungdomarna, 

skillnader mellan tjejer och killar och förändringar som skett i samhället under åren när det 

gäller ungdomarnas attityder till sex och samlevnad. 

5.4 Genomförande 

Eftersom huvudinformanterna i denna studie består av elever i årskurs 7 till 9 beslutade vi oss 

för att genomföra en kvantitativ undersökning med dessa, i form av en enkät. Vi valde detta 

eftersom ämnet vi ska undersöka kan vara känsligt för eleverna att prata om, och vi tror att 

resultatet får större tillförlitlighet om vi låter eleverna svara enskilt och anonymt på frågor i en 

enkät. Enkätundersökningen genomfördes med sammanlagt 116 elever, i sammanlagt 6 olika 

klasser på en högstadieskola i en medelstor stad. De tre intervjuerna som vi gjorde utfördes på 

två olika högstadieskolor. På samma högstadieskola som enkätundersökningen genomfördes 

gjorde vi en intervju med en NO-lärare och en intervju med skolsköterskan. Ytterligare en 

intervju gjordes även med en annan NO-lärare men denna gjordes på en annan 

högstadieskola, dock i samma stad. Denna lärare har även en sjuksköterske- och 

barnmorskeexamen i grunden, varpå vi tyckte att det kunde bidra med extra kunskap om 

ämnet till vår studie. I de kvalitativa intervjuer som vi genomförde använde vi oss utav 

intervjuguider som vi formulerat innan till lärarna respektive skolsköterskan. I en 

intervjuguide anges de ämnen som är föremål för undersökningen och i vilken ordning de 

kommer att tas upp under intervjun. Guiden beskriver överlag de ämnen som intervjun ska 

täcka, eller så kan den innehålla en rad omsorgsfullt formulerade frågor. (Kvale, 1997: 121) 

Eftersom vi använde oss utav den ostrukturerade intervjuformen blev våra intervjuer spontana 

och öppna. Vi hade intervjuguiderna som en grund att falla tillbaka på men vi lät våra 

intervjupersoner tala så fritt som möjligt. (May, 2001) Då de blev tysta hade vi vår 

intervjuguide att förhålla oss till för att leda in dem på ett annat spår, men vi ville i första hand 

inte leda dem för mycket, utan vårt syfte var att intervjun skulle utveckla sig att bli så öppen 

och spontan som möjligt.  

5.5 Etiska aspekter 

Det är viktigt att visa respekt gentemot de människor som man möter i sin studie. En viktig 

del i detta är att ta hänsyn till informanterna och att skydda deras integritet. Detta kan man 

bl.a. göra genom att tillåta anonymitet. (May, 2001). Informerat samtycke innebär att man 
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informerar undersökningspersonerna om undersökningens generella syfte, och att de som 

deltar gör det helt frivilligt och kan dra sig ur när de vill om så önskas. I vår enkätstudie 

informerade vi eleverna på framsidan av enkäten att de var helt anonyma, och de fick även 

veta att det var frivilligt att ställa upp i undersökningen. Kvale betonar vikten i att vara 

konfidentiell, intervjupersonerna ska alltså få information kring syfte samt eventuella risker 

och fördelar med intervjun. Även våra roller som forskare är också väldigt viktig, enligt 

Kvale. Hur forskaren är som person, är avgörande för den vetenskapliga kunskapens och de 

etiska avgörandenas kvalitet i varje forskningsprojekt.  Vi var noga med att ta hänsyn till våra 

intervjupersoners vilja, och frågade dem därför innan intervjun om de godtog att vi spelade in 

intervjuerna. Med hänsyn till dessa intervjupersoner har vi varken tagit med deras riktiga 

namn, eller orten och skolorna där vår studie är utförd. Samtliga av våra intervjupersoner har 

fått fingerade namn i denna studie. Dessutom kommer inspelningsmaterialet till intervjuerna 

att raderas direkt när vår studie är helt slutförd. (Kvale, 1997)  

5.6 Bortfall 

När det gäller enkätundersökningen blev det på många frågor en del bortfall. Vi vill här 

klargöra för de frågor i enkäten som handlar om sex- och samlevnadsundervisningen eftersom 

bortfallet här var omfattande. Då vi inte visste exakt i vilken årskurs denna undervisning var 

förlagd på denna skola var vår första fråga kring detta om de haft sex- och 

samlevnadsundervisning innan. De av våra informanter som inte hade haft denna 

undervisning innan ombeddes att hoppa vidare till en ny fråga. På grund av detta är bortfallet 

på undervisningsfrågorna mycket stort. Alla bortfall finns redovisade i den frekvenstabell som 

är bilaga 4. Vi kan dock även poängtera att av de klasser som deltog i undersökningen ställde 

alla närvarande elever upp, dock vet vi inte om det fanns några frånvarande elever i dessa 

klasser vid detta tillfälle. 

5.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om ett test (försök) i verkligheten mäter det som det är avsett att mäta och 

inte mäta andra oväsentliga och ovidkommande saker. Ofta finns en ”Gold standrard” (med 

detta menas ett test som befunnits vara det mest tillförlitliga) som man kan jämföra sitt test 

med.  För att kunna se om testet mäter det som det ska mäta hade vi behövt jämföra det med 

ett validerat frågeformulär om ungdomars attityder till sex och samlevnad. Vi har inte funnit 

något sådant redan etablerat frågeformulär utan har själva ställt samman en enkät med 
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strukturerade frågor. Vi har således inte använt oss av ett validerat frågeformulär.  Resultatet i 

vår enkät visar dock på att de tidigare kända könskillnaderna i attityder till sex och samlevnad 

bekräftas av vår enkät. Därmed anser vi att våra frågor har hög validitet. Reliabilitet handlar 

om testet (försöket) ger samma resultat om det upprepas flera gånger på en grupp eller 

grupper. (Campbell, 1999)Vi kan inte uttala oss om ifall våra strukturerade frågor i enkäten 

har hög reliabilitet då frågorna inte har upprepas i gruppen som undersökts. Vi har dock testat 

våra frågor på en ungdom i den ålder som studien genomfördes på. Denna pilotstudie visade 

att frågorna i stort var lättförståliga och användbara, men dock fanns det frågor som vi senare 

såg att vi kunde ha formulerat på ett annat sätt för att få ett bättre resultat. Reliabiliteten 

påverkas av olika faktorer såsom i den miljön som testet genomförs i, t.ex. om det varit hög 

ljudnivå, om de som svarat på testen varit ostörda, administrationen av testet som t.ex. dåliga 

instruktioner, bristande förståelse. Dålig information kan påverka och skapa mätfel. 

(www.mirrorgate.se/test.oaw.psykm.pdf) Vår studie genomfördes på en skola där rektorn var 

den som organiserade hur testet skulle genomföras på eleverna. Vi själva var inte med under 

tiden då testet genomfördes. Om vi själva varit där eleverna var och själva förklarat testet för 

eleverna känner vi att denna studie skulle få ännu högre reliabilitet. Även om eleverna suttit 

mer avskilt från varandra skulle testet ha gett oss mer utförliga svar och engagemang från 

eleverna. Istället utfördes testet i ett klassrum där vi inte var närvarande. (Campbell, 1999) 

6. Resultatredovisning 
I detta kapitel kommer vi att presentera våra huvudinformanter som vi har genomfört en 

kvantitativ enkätundersökning med. Här redogör vi för det resultat som vi samlat in och som 

vi anser är relevant i förhållande till våra problemformuleringar. Följande rubriker redovisas 

utefter uppbyggnaden av vår enkät.  

6.1 Bakgrundsfrågor 

Eftersom klasserna valdes ut slumpmässigt visste vi inte i förväg hur könsfördelningen skulle 

bli, men då vi sammanställde vårt resultat framgick det att det var exakt lika många tjejer och 

killar som medverkat i vår enkätstudie. Antalet elever per årskurs var inte heller något som vi 

hade exakt uppgift om i förhand, men då resultatet sammanställdes framgick det att 36, 2 % 

av eleverna går i årskurs 7. I årskurs 8 respektive årskurs 9 framkom det att det går lika många 

elever, närmare bestämt 31,9 % i varje. 
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En majoritet av våra informanter är födda i Sverige, och endast 14,7 % är födda i något annat 

land. Diagrammet nedan visar hur stor procentandel vilket land/länder ungdomarnas föräldrar 

kommer ifrån. 

 

Det vi ser här är att majoriteten av ungdomarnas föräldrar är födda i Sverige. De andra 

staplarna i diagrammet visar om föräldrarna är födda i något annat land, alternativt om deras 

föräldrar är födda två respektive olika länder. Sammantaget är det 37,4 % av ungdomarnas 

föräldrar som har utländsk härkomst.   

Då vi ville ta reda på våra informanters boendesituation frågade vi hur de bor och tillsammans 

med vilka de bor hemma. De flesta av informanterna i vår enkätstudie bor i villa eller 

hyresrätt. Övriga bor i bostadsrätt, radhus eller annat alternativ som t.ex. boende på olika 

ställen då de har skilda föräldrar. Frågan som gällde vilka eleverna bor med hemma visade att 

en majoritet bor med mamma, pappa och syskon. 13 % av informanterna bor med mamma 

och syskon och 9,6 % bor med mamma och pappa. 5,2 % bor med enbart mamma, och ingen 

av informanterna bor med enbart pappa. I alla fall handlar det om mamma eller pappa och 

deras nya sambo, make eller maka samt styvsyskon. (Se bilaga 4) Då vi var nyfikna på vad 

ungdomarnas föräldrar hade för yrke var det vissa som skrev två yrken utan att nämna vilket 

yrke som var mammans och vilket yrke som var pappans, därför kunde vi inte ta med dessa 

svar då vi sammanställde resultatet. I flera fall fick vi dessutom svar som inte kunde tydas 

p.g.a. att det var företagsnamn som vi inte känner igen eller att svaren var för otydliga för att 
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kunna läsas. Dessa svar skrevs in som bortfall (-). Bortfallen blev därför ganska stort både när 

det gäller mödrarnas och fädrens yrken. De vanligaste yrkena bland ungdomarnas mödrar var 

dagis, städerska, sjuksköterska och undersköterska. De vanligaste yrkena bland fäderna var 

yrken som innefattar lastbilar. Majoriteten svarade att deras pappa är lastbilschaufför, och 

ytterligare några nämnde att deras pappor jobbar med lastbilar men det framgår inte om det är 

lastbilschaufför som är deras yrke, därför är detta uppdelat i tre olika kategorier i vårt 

sammanställda resultat. Lärare var också ett av de vanligaste yrkena av fädernas arbeten. 

Andra yrken som nämndes fler än tre gånger var att de arbetade på företag eller var egna 

företagare. Övriga yrken kan ses i bilaga 4. En signifikant del av våra informanter uppger att 

de är heterosexuella, men något som vi lade märke till var att några stycken kände en 

osäkerhet kring sin sexuella läggning. ”Jag vet inte än” (Tjej årskurs 7) 

6.2 Medias påverkan på ungdomarna 

Nästa del i vår enkät innefattade frågor angående ungdomarnas internet och tv-vanor. Syftet 

med att ha dessa frågor i vårt frågeformulär var för att eventuellt kunna få en bild av i vilken 

utsträckning de påverkas av media. I stort sett alla av våra informanter anger att de använder 

internet på fritiden i stor utsträckning, och en övervägande del av ungdomarna får vara på 

internet hemma hur mycket de vill. De internetsidor som är mest frekventa hos ungdomarna i 

vår studie är Msn och Bilddagboken. När det gäller ungdomarnas tv-vanor var det drygt 49 % 

som uppgav att de har sett tv-program som berör relationer, sex och samlevnad. Då vi frågade 

vilken typ av program de brukar titta på fick vi ett stort bortfall men av dem som svarat var 

porrfilm ett vanligt förekommande svar, speciellt hos killarna. En del av tjejerna angav svar 

som Fråga Olle och Sex and the city. Många av ungdomarna har även någon gång tittat 

dokusåpor, och de vanligaste var Big Brother och Bonde söker fru. Många av våra 

informanter tycker att dessa typer av program är ganska bra. En av tjejerna i årskurs 9 visade 

tydligt att hennes bild av dokusåpor och liknande relationsprogram är negativ: ”Tycker inte man 

borde filma eller genom media sprida ut folks privatliv. Om jag hade velat lära känna en kille så hade inte jag 

velat visa det i tv för hela svenska folket”. En annan tjej i årskurs 9 hade tvärtom en positiv bild av 

dokusåpor, vilket hon beskrev på följande sätt: ”Det är kul att kolla på när folk är fulla och bråkar och 

har sex och sånt” 

Varifrån våra informanter har fått sina värderingar och uppfattningar när det gäller sex och 

samlevnad är det delvis Kompisar som var det vanligaste alternativet, tillsammans med 
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Media. Nedan visas i hur stor utsträckning tjejer respektive killar tycker att de fått sina 

värderingar och uppfattningar från Media, såsom TV, filmer, tidningar och Internet.  

 

Detta diagram visar att ungdomarna fått en stor del av sina uppfattningar från media, vilket 

gäller både tjejer såväl som killar.  
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6.3 Ungdomarnas attityder och tankar kring sex, samlevnad och relationer 

Följande del i vår enkät var fokuserad på elevernas attityder och tankar kring sex och 

samlevnad samt relationer. På frågan Vad betyder sex för dig? fanns ett flertal faktorer där 

eleverna skulle välja något av alternativen Mycket, Ganska mycket, Lite eller Vet inte. 

Diagrammet nedan visar hur mycket ungdomarna tycker samlag betyder i samband med sex. 

Här var det intressant att jämföra svaren mellan tjejer och killar.  

 

Resultatet av detta diagram visar en signifikant skillnad mellan killar och tjejer. Killarna 

tycker överlag att samlag betyder mycket ifråga om sex, medan det är jämnt fördelat bland 

tjejerna i svaren Vet inte och Ganska mycket.  
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Ett annat alternativ på frågan Vad betyder sex för dig? är Närhet till någon annan, som visas i 

följande diagram. Även här ville vi jämföra svaren i förhållande till kön. 

 

Att känna närhet till någon annan betyder mycket för både tjejerna och killarna i vår studie, 

men det är dock fler killar än tjejer som tycker att det betyder ganska mycket.  
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Ännu ett diagram tillhörande ovanstående fråga beskriver hur mycket ungdomarna tycker att 

kåthet betyder i samband med sex. 

 

Här ser man en signifikant skillnad mellan könen. Killarna tycker i större utsträckning att 

kåthet betyder mycket, medan flest tjejer svarat att de inte vet. 
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Detta diagram visar attityden till när man ska börja ha sex, och därmed en jämförelse mellan 

tjejerna och killarna i denna studie.   

 

Här visas att en majoritet av ungdomarna tycker att man ska börja ha sex då man har ett 

förhållande. Det är dock tjejerna som är överrepresenterade i detta svar. Även en del av 

tjejerna svarade alternativet Annat med egna ord, en tjej i årskurs 7 skriver. ”När man känner att 

man vill göra det med personen så det inte känns som tvång, och när man älskar personen riktigt mycket”. Det 

var relativt jämnt fördelade svar bland killarna som även tycker att man kan börja ha sex 

första gången man träffas, efter en kortare tid eller när man ”strulat” några månader.  
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Vem eller vilka känner de tillit och förtroende för när det gäller att prata om sex? Resultatet 

visade att Kompisar var de som ungdomarna kände mest förtroende för. Även Syskon och 

Mamma var andra de känner förtroende för att prata med om dessa saker. Nedan visar vilka 

ungdomarna känner minst tillit och förtroende för när det gäller att prata om sex. 

 

 
Att prata med skolkuratorn eller skolsköterskan är något som både tjejerna och killarna i vår 

studie helst inte gör. En väldigt liten del uppger att de känner tillit och förtroende för dessa då 

det gäller att prata om sex.  
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Likt diagrammet som visade hur mycket tillit och förtroende ungdomarna känner för 

skolkuratorn och skolsköterskan, visar även detta att de inte känner stor tillit och förtroende 

att prata om sex med någon av deras lärare.  

Våra informanter fick möjligheten att med egna ord beskriva vad ordet samlevnad betyder. 

Svaren blev ganska blandade men övervägande svar var att det förknippas med kärlek, 

relationer eller sex. ”När jag hör ordet samlevnad tänker jag både på partner, sex och att bo 

tillsammans”(Tjej i årskurs 9) En del av våra informanter förknippar det också med en lång 

relation som innefattar giftermål och barn. En del eleverna skriver ”Vet inte” eller ”Har glömt 

bort vad det betyder”.  

 

 

 

 

 

 



33 
 

Vi var även intresserade av att ta reda på vad kärlek betyder för eleverna och vad de 

förknippar kärlek med. Här fick de gradera svaren utefter Mycket, Ganska mycket, Lite eller 

Inget. Det som betyder mycket för eleverna i denna fråga var att man ska Respektera 

varandra, att känna närhet till någon, Att vara sig själv med någon annan och Att våga visa 

ömhet. Faktorer som betyder lite i relation till kärlek för eleverna var Strul och problem, Att 

ligga med varandra och Att vara kåt. Följande diagram visar en jämförelse mellan tjejer och 

killar när det gäller huruvida de tycker att man ska respektera varandra i kärlek.  

 

Både tjejer och killar svarade övervägande att de tycker att det betyder Mycket att respektera 

varandra i denna fråga.  
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Då vi frågade ungdomarna i vår studie om de vågar ta kontakt med någon de är intresserade 

av fick vi följande svar. 

 
Övervägande del av både tjejerna och killarna uppger att de vågar ta kontakt med någon de 

blir intresserad av. 
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I vår studie visas att ett vanligt sätt för att ta kontakt med någon man är intresserad av är 

Internet. Nedan visas ett diagram som tydliggör huruvida killar respektive tjejer använder 

Internet för att kontakta någon som de är intresserade av 

 
De flesta av tjejerna uppger i denna fråga att de använder Internet i kontaktsyfte ofta eller 

alltid, och en del gör det ibland. Även killarna i denna studie använder vanligen Internet för 

att kontakta någon de har intresse för. Majoriteten av dem svarar att de ofta gör detta, och en 

ganska stor del menar att de ibland använder Internet i detta syfte.  
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Att skicka sms till den man är intresserad av visade sig också i denna studie som ett vanligt 

kontaktsätt hos ungdomarna. Nedan visas en könsjämförelse även i denna fråga.  

 
Av både tjejerna och killarna är det en majoritet som svarar att de ofta kontaktar någon de har 

intresse för genom att skicka sms. Hos killarna är detta en övervägande majoritet medan de 

bland tjejerna är mer jämnt fördelade svar.  

 

6.4 Ungdomarnas syn på sex- och samlevnadsundervisningen i skolan 

En signifikant del av våra informanter uppger att de inte har haft sex- och 

samlevnadsundervisning i något annat ämne än Biologi/Naturkunskap. 60,2 % av 

informanterna i vår studie uppger att de fått sex- och samlevnadsundervisning i skolan, där de 

flesta går i årskurs 9. Vidare vet vi inte hur tillförlitligt detta resultat är då vi märkt att flera 

elever i samma klass har gett olika svar.  
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Nedanstående diagram visar vad ungdomarna i respektive årskurs tycker om den sex och 

samlevnadsundervisningen som de fått i skolan.  

 
Som man kan se utifrån detta diagram visar det att en övervägande del av dem som svarat på 

denna fråga var de som går i årskurs 9. En majoritet av ungdomarna i årskurs 9 har svarat att 

undervisningen varit Dålig, det är ett ämne de tycker att de skulle fått mer tid till då det är 

mycket de inte fått svar på. Lika många svarade Ganska bra men att det varit för lite 

diskussion om känslor. En tjej i årskurs 9 som uppgav att hon tyckte sex- och 

samlevnadsundervisningen varit dålig visade tydligt sin åsikt genom att berätta; ”Jag tycker att 

man får en helt fel bild av sex i skolan, det känns som att skolan kränker sex som är en gåva, genom att göra 

eller ha sex på olika sjuka sätt” 
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Då vi ville få reda på vad sex- och samlevnadsundervisningen har handlat mest om framgick 

det att undervisningen handlat mest om Könsorganen, Könssjukdomar och Graviditet/abort. 

Undervisningen har handlat minst om Etik & moral, Flirt, Självförtroende. Vad ungdomarna 

skulle vilja prata mer om är Hur killar/tjejer tänker, Självförtroende, och Förälskelse/Kärlek.  

Våra informanter fick även svara på en fråga om hur stort inflytande de själva tycker att de 

har över undervisningen. 

 
 

Ungdomarna tycker själva att de haft Ganska mycket inflytande över sex- och 

samlevnadsundervisningen, dock var det även en ganska stor del som tycker att de haft Lite 

inflytande.  
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Syftet med nedanstående var att ta reda på i hur hög grad sex- och samlevnadsundervisningen 

utgår från ungdomarnas egna frågor. 

 

 
En majoritet av niorna anser att Delar av undervisningen är planerat i förväg och andra delar 

får dem vara med och bestämma. Det var dock även en hel del av dessa som tyckte att 

Lektionsinnehållet är bestämt i förväg och frågorna lämnas obesvarade.  

Om ungdomarna någon gång haft värderingsövningar där de själva får ta ställning och 

argumentera för vad de tycker om sex- och samlevnad svarade majoriteten att de Aldrig hade 

haft denna form av aktivitet. Av den del av informanterna som svarade att de har haft 

värderingsövningar i någon form, tycker majoriteten av dessa att de varit bra.  
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6.5 Värderingsfrågor  

Den avslutande delen i vårt frågeformulär omfattade olika påståenden som ungdomarna skulle 

ta ställning till vart och ett av dem genom att kryssa i ett av alternativen Stämmer helt, 

Stämmer delvis, Stämmer inte alls eller Vet inte. Exempel på dessa värderingsfrågor är;  

Vi ville undersöka om ungdomarna anser att Tjejer och killar har lika stora sexuella behov, 

och se om det finns likheter eller skillnader i deras uppfattningar.  

 
Här framgår det att övervägande majoritet tycker delvis eller helt att tjejer och killar faktiskt 

har lika stora sexuella behov, det spelar ingen roll om man är tjej eller kille. 
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Diagrammet nedan visar huruvida respektive kön anser att Tjejer är kåtare än killar. 

 
Detta visar att det är övervägande svar hos både tjejer och killar som anser att detta påstående 

inte stämmer alls. Ingen av tjejerna tycker att det stämmer helt, och det är det minst 

förekommande svaret hos killarna också.  
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Här åskådliggörs ett diagram vars syfte är att se vad ungdomarna har för attityder och 

inställningar till att ha sex med sina kamrater. 

 
De flesta av både tjejerna och killarna instämmer Delvis.  Dock är det många tjejer som tycker 

att detta Inte stämmer alls.  Även alternativet Stämmer helt håller en stor del av killarna med 

om.  
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I tabellen nedan ses en jämförelse mellan ungdomarna ur ett kulturellt perspektiv. Här ska de 

ta ställning till om de tycker att Det är viktigt att behålla oskulden tills man gifter sig, och vi 

vill här ta reda på om det finns någon skillnad beroende på om ungdomarna har svensk eller 

utländsk härkomst, d.v.s. om deras föräldrar är födda i Sverige eller något annat land/länder.  

 

En stor majoritet av de ungdomar som har svensk härkomst tycker inte alls att det är viktigt att 

behålla oskulden tills man gifter sig. Av de 40 ungdomar i denna studie som har utländsk 

härkomst (28+12) är det även här en hel del som inte håller med alls. Då vi ser till andelen 

svenskfödda respektive de med utländsk härkomst är det fler andel med utländsk härkomst 

som delvis tycker att detta påstående stämmer delvis.  36 % av ungdomarna som har utländsk 

härkomst anser delvis att det är viktigt att behålla oskulden tills man gifter sig, motsvarande 

10,5 % av de svenska ungdomarna anser att det stämmer delvis. 

 

 

 

 

 
 

 

       

  Det är viktigt att behålla oskulden tills man gifter sig 

 % Stämmer  

helt 

Stämmer 

delvis 

Stämmer  

inte alls 

Vet 

 inte Total 

I vilket land  

är dina föräldrar 

 födda? 

Sverige 
6 10,5 73 10,5 

100 

(n=67) 

Annat land 
14 36 39 11 

100 

(n=28) 

Två olika länder 
17 0 58 25 

100 

(n=12) 
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Nedan visas hur ungdomarna ställer sig till påståendet Det är taskigt att lova att man ska ha 

sex och sen inte vilja. 

 
Här kan man se att övervägande delen av tjejerna inte håller med alls. Många killar tycker 

däremot helt eller delvis att det är taskigt att lova att man ska ha sex men sedan inte vilja.  
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Här redovisas ett resultat huruvida ungdomarna anser att internet ger bra information och 

upplysning om sex. 

 
 

Man kan tydligt se att killar och tjejer har olika åsikter om detta påstående. Många av tjejerna 

har ingen uppfattning om detta medan övervägande delen av killarna anser att internet ger bra 

sexupplysning  
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Porrfilmer kan ge bra sexupplysning var också något vi tyckte var intressant att se om ett 

mönster kunde framträda. 

 
 

Ovan visar en signifikant skillnad mellan killar och tjejer. Medan tjejerna tycker att det inte 

stämmer alls eller har någon uppfattning, tycker majoriteten av killarna att porrfilmer ger bra 

sexupplysning. 
 

För resterande påståenden och svar i dessa värderingsfrågor, samt övriga resultat i denna 

studie, se bilaga 4 och 5. 

6.6 Sammanfattning  

Det sammanställda resultatet har visat könsskillnader när det gäller attityderna i vissa frågor 

som berör sex, såsom kåthet och samlag i den sexuella interaktionen. Även när det gäller 

frågan om internet ger bra sexualupplysning fanns en skillnad mellan killar och tjejer. När det 

gäller kärlek, samlevnad och relationer verkar ungdomarna dock ha en jämställd syn. När 

frågor om undervisningen ställdes angav de som haft sex- och samlevnadsundervisning att 

denna varit givande, men att de inte har så stort inflytande. Även att de inte känner något 
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större förtroende för lärare utan att de hellre pratar med vänner. Vidare har det framkommit 

att det finns kulturskillnader i attityder kring sex och samlevnad. Detta när det gäller frågan 

om man ska vänta med sex tills man gifter sig.  

7. Analys  

I detta kapitel analyseras och diskuteras det sammanställda resultatet tillsammans med 

relevanta teorier och begrepp. Detta för att man ska kunna se en helhet av ungdomarnas 

attityder utifrån ett större sammanhang. Syftet är här att försöka förklara mer djupgående det 

resultat som samlats in. 

7.1 Socialisation, sexualiseringsprocessen och könsskillnader  

Redan från födseln påverkas barn av dess föräldrar och av det omgivande samhället. När 

barnet sedan kommer upp i tonåren är frigörelsebehovet stort och sökandet efter sin identitet 

och sig själv är det centrala för den unga människan. I socialisationsteorin tas det upp hur 

människan från födseln lär sig i steg och socialiseras in i samhället. (Berger och Luckman, 

2003) Även den sociosexuella processen sker tidigt i barndomen och yttrar sig olika mellan 

pojkar och flickor. (Helmius 1989) I denna uppsats har ungdomars inställningar och attityder 

till sex och samlevnad studerats. Resultatet i denna studie visar i många fall skillnader mellan 

tjejers och killars attityder till sex, samlevnad och relationer. Detta kan diskuteras kring 

socialiseringsprocessen där en följd av denna är att barn socialiseras in olika i samhället 

beroende på vilket kön de har. I resultatet framkom det att en övervägande majoritet av de 

ungdomar som har svarat på enkäten tycker att tjejer och killar idag har lika stora sexuella 

behov. I WHO:s definition av sexualiteten beskrivs det att: ”Sexualiteten är en integrerad del av 

varje människas personlighet, och det gäller såväl man, kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt 

av att vara mänsklig, som inte kan skiljas ifrån andra livsaspekter”.  De ungdomar som varit med och 

deltagit i enkätundersökningen har generellt en mer jämställd bild av deras sexuella behov, 

och detta kan tänkas vara en effekt av den samhällsförändring som det västerländska 

samhället har genomgått som har bidragit till att synen på sexualiteten har förändrats och 

kommit att bli mer jämställd. (Olsson m.fl. 2005: 37-38) Vidare tycker de ungdomar som har 

deltagit i studien att närheten till någon annan är en väldigt viktig del i den sexuella 

interaktionen. Även ur en kärlekssynpunkt är närheten till någon annan väldigt viktigt för 

ungdomarna i denna studie. Att respektera varandra i en kärleksrelation är dock det som 

betyder allra mest, och detta gäller generellt för både killarna och tjejerna i denna 
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undersökning. Andra faktorer som enligt denna studie har stor betydelse ur kärlekssynpunkt är 

respekt gentemot varandra, att kunna vara sig själv med någon annan och att våga visa ömhet. 

Många av ungdomarna i denna studie uttrycker sina tankar kring samlevnad som något 

vackert då kärlek delas med en partner i ett gemensamt hem och då det även kan innefatta 

giftermål och barn. En del av informanterna tror dock att samlevnad är detsamma som sex, 

men övervägande del av ungdomarna anser att samlevnad har att göra med kärleksrelationer 

på olika sätt. Detta kan diskuteras kring vad Heberlein tar upp i boken Den sexuella 

människan – etiska perspektiv. Människors värderingar och våra könsroller har förändrats och 

idag kontrollerar vi vår sexualitet allt mer då det har utvecklats effektiva preventivmedel i det 

västerländska samhället. På grund av detta kretsar inte allt i lika stor utsträckning kring 

fortplantning. Detta menar Giddens är en form av plastisk sexualitet. Att vårt samhälle inte 

längre bara är kopplat till enbart fortplanting och att föra generationer vidare, utan även 

intimitet och njutning mellan två människor. (Heberlein, 2004) Trots att studien visar att det 

inte finns någon könsskillnad i attityder kring deras sexuella behov och att känna närhet till 

någon annan kan en signifikant skillnad ändå ses mellan pojkarnas och flickornas attityder till 

andra faktorer när det gäller sexualitet. Medan pojkarna tycker att själva samlaget och kåthet 

är mycket viktiga delar i den sexuella interaktionen och att de själva ser sig som mer kåta, 

visar sig i denna studie att mestadels av tjejerna ännu inte har så stor uppfattning om dessa 

faktorer. Om man jämför detta med vad Helmius (1989) menar att ömhet och närhet är något 

som både pojkar och flickor söker, men att de genom sina olika socialisationsprocesser söker 

närhet på olika sätt. Detta menar hon är något som ligger kvar i föräldragenerationers ideal 

där pojkar och flickor uppfostras olika. Pojkar ser sig tidigare som sexuella varelser, och de 

hamnar i denna process mer automatiskt än vad flickor gör. Flickorna måste först bli 

medvetna om sin sexualitet, vilket tar längre tid eftersom det fortfarande inte anses som lika 

självklart för en flicka att vara sexuell. Därmed får pojkarna ett sexuellt försprång framför 

flickorna som måste ”väcka” sina sexuella känslor. Vidare menar Helmius att den unga 

människan även utvecklar sin identitet och sexualitet, och lär känna sig själv. Från att ha varit 

förhållandevis omedveten i sin sexualitet kommer det sexuella i takt med den ungas jag och 

verklighetsuppfattning att utvecklas. (Helmius 1989). Ungdomarna i denna studie är överens 

om att sex är något man ska vänta med tills man har ett förhållande. Det framgår dock att fler 

tjejer än killar i studien har denna åsikt. En av ungdomarnas attityder som skiljer sig avsevärt 

mellan könen i denna studie är huruvida de tycker det är taskigt att ge ett löfte om sex och sen 

inte vilja. En stor del av killarna i studien instämmer helt eller delvis i detta, medan 

majoriteten av tjejerna inte tycker att det alls stämmer. Elvin-Nowak och Thomsson menar att 
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killar generellt anses ha högre ranking och värde i samhället vilket speglar av sig i deras 

beteenden och självförtroende. Om de tidigt i sin uppfostran och socialisation fått lära sig att 

detta är normen i samhället börjar de tidigt att agera och beter sig utifrån detta. Om en 

jämförelse ska föras kring ungdomarna svar i denna studie med Elvin-Nowak och Thomssons 

syn på detta kan en orsak till killarnas svar i denna fråga bero på att de kan tänkas ha ett större 

självförtroende och att de tycker de har mer makt och kontroll över tjejerna, även på det 

sexuella planet. Den syn som redan i unga år infunnit sig hos dem genom socialisationen och 

sexualiseringsprocessen visar sig i deras attityder, i form av att de ska erövra kvinnor, ta för 

sig och prestera. (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003)  

7.2 Mediapåverkan 

Media är något som ungdomarna i denna studie använder i stor utsträckning. Många uppger 

att de har fått bra information och upplysning om sex genom Tv, tidningar och Internet. Detta 

kan vara en effekt av det informationssamhälle vi idag lever i där all information blir mer och 

mer lättillgängligt. Margareta som är den skolsköterskan som har intervjuats i denna studie 

tror att ungdomar i dagens samhälle påverkas av media i hög grad och att hon tror att de unga 

känner sig tvingade att leva upp till de ideal som förmedlas via media.  Bauman (1998) tar 

upp det stora konsumtionsflödet som finns i samhället idag. Dagligen matas vi med Tv, 

reklam och dagstidningar och det är genom detta som normerna sätts för vad som är ”rätt”. 

Dessa normer höjs hela tiden i takt med det ständiga mediaflödet. I nutidens globaliserade 

värld har Internet fått en enorm spridning de senaste åren. Internetkommunikationen skapar 

nya former av relationer idag, d.v.s. relationer över nätet som alltså inte är ansikte-mot-

ansikte-kontakt, och över Internet kan människor även träffa likasinnade och som de kan 

utbyta tankar och diskutera med. (Giddens, 2000). Giddens tar även upp globaliseringens 

effekter för enskilda individer, och han menar att människor i dagens samhälle hela tiden 

reagerar och anpassar sig efter den föränderliga omgivning som de lever i. Sådana enkla och 

vardagliga saker som vilka kläder vi ska ta på oss, och hur vi uppfattar oss och tar hand om 

våra kroppar är en del av den kontinuerliga process som nu pågår där individernas identitet 

och självbild omskapas. (Giddens, 2001) I studien framkommer det att många av ungdomarna 

någon gång tittat på program som berör kärleksrelationer, t.ex. dokusåpor som Big Brother 

eller Bonde söker fru. Många tycker att dessa typer av program är ganska bra. ”Det är kul att 

kolla på när folk är fulla och bråkar och har sex och sånt”. ( Tjej årskurs 9).)  Internet är något som 

ungdomarna använder i hög grad på sin fritid. Övervägande delen av både tjejerna och 

killarna i denna studie uppger att de vågar ta kontakt om de känner intresse för någon, men 
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det visar dock att kontakter som inte innebär direktkontakt är vanliga, såsom via Internet eller 

sms. Vidare framkommer det att de flesta av tjejerna använder Internet i kontaktsyfte ofta 

eller alltid, och en del gör det ibland. Då det gäller att kontakta någon med sms är även det 

övervägande av både tjejer och killar. Det visar sig även att skicka sms är ett vanligt 

kontaktsätt för både tjejerna och killarna i denna studie. Dock verkar det som Internet är det 

vanligaste kontaktsättet för tjejerna när det gäller någon de är intresserad av. Genom 

Internetsidor såsom Msn och Bilddagboken tar de kontakt och pratar med sina kompisar och 

likasinnade. Speciellt de killar som har studerats anser att Internet är en bra källa för 

sexualupplysning.  Även porrfilm är något killarna anser ger bra upplysning om sex.  Tjejerna 

däremot uppvisar en osäkerhet på om de får bra sexupplysning via Internet och porrfilmer. 

När det gäller Internet som sexualupplysning stämmer resultatet i studien med den bild 

socialstyrelsen visar. Vidare menar socialstyrelsen att det finns en tydlig skillnad mellan män 

och kvinnors syfte när det gäller Internetanvändning. När pojkar och män rör sig på Internet i 

kärlek och sexuella syften är det vanligt att de besöker erotiska sidor och tittar på pornografi. 

När det gäller flickor och kvinnor är att söka eller hålla kontakten med andra deras 

huvudsyfte. Det kan handla om att flirta eller söka kärlekskontakter. Detta kan även diskuteras 

kring vad Helmius (1989) anser om pojkars respektive flickors olika ”språk”, då pojkar har ett 

mer sexuellt ”språk” medan flickor har ett mer emotionellt ”språk.” Detta menar hon kan vara 

en effekt redan från barndomen där flickorna känner sig obekanta med sina kroppar till 

skillnad från pojkar som är mer sexuella. Flickor använder istället ord och beröring som 

uttryckssätt. Som tidigare nämnts visades detta i denna studie genom att tjejerna helst 

använder Internet för att kontakta någon de är intresserad av. Enligt Elvin-Nowak och 

Thomsson finns det många tydliga skillnader mellan könen p.g.a. att samhället präglas av ett 

genussystem där normen för män respektive kvinnor är olika, och där det finns olika syn på 

vad som betraktas som manligt respektive kvinnligt. Detta system innebär att människor 

ordnas beroende på vilket kön de har, och det gör att synen på de olika könen skiljer sig. 

Genom detta får både kvinnor och män en bild av att män är högre rankade och mer värda än 

kvinnor. Män förväntas vara viktiga, och normen för deras sexualitet förknippas med 

manlighet, kroppsstyrka och tävlande. De ska precis som i det övriga samhället även ha makt 

över kvinnan på det sexuella planet. Kvinnor är till skillnad från männen mer oviktiga men 

det förväntas ändå av dem att de ska vara ansvarsfulla, enligt Elvin-Nowak och Thomsson.  
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7.3 Kulturella faktorer 

I denna studie deltog ungdomar med olika etnisk bakgrund men majoriteten av dessa 

ungdomar har dock svensk härkomst, d.v.s. föräldrar som är födda i Sverige. Enligt både 

Heyman och Ålund har den etniska mångfalden i Sverige lett till ett mer grupperat samhälle 

som innebär att respektive kulturgrupp dömer ut andra kulturgrupper och ser den egna 

gruppens värderingar som det rätta, (Heyman, 1990). På grund majoritetsskillnaden när det 

gäller härkomst i denna studie är det svårt att tyda resultatet i frågan huruvida ungdomarna 

tycker att det är viktigt att behålla oskulden tills äktenskapet. Detta resultat ses därför med 

hänsyn till vad ungdomarna svarat inom sin respektive grupp. Av de informanter som har 

svensk härkomst visas tydligt att långt över hälften av dessa inte håller med alls, men av de 

ungdomar med utländsk härkomst som har studerats i denna studie framgår det att knappt 

hälften inom denna grupp inte alls instämmer att det är viktigt att behålla oskulden fram tills 

äktenskapet. Det är även anmärkningsvärt att påpeka att en ganska stor del av de ungdomar 

som har utländsk bakgrund instämmer delvis i denna fråga, vilket är större andel än de 

svenska ungdomarnas åsikt i samma fråga. Även då den del av ungdomarna i studien som har 

utländsk bakgrund, d.v.s. föräldrar som är födda i något annat land/länder kan de själva vara 

födda i Sverige och därmed uppvuxna i den svenska kulturen och i den svenska skolan. 

Samtidigt får dessa ungdomar ta del av andra normer och värderingar genom att deras 

föräldrar har en annan kultur som de inom hemmets gränser uppfostrar sina barn i. Heyman 

(1990) menar att det ofta kan ses en tydlig skillnad mellan olika kulturer ifråga om 

barnuppfostran, och många gånger är det i samband med barnuppfostringsmönstret som 

människor inom sin egen kultur dömer ut andra kulturer. Då vuxna runtomkring barnet 

berättar, ifrågasätter, berömmer, och klandrar allt som sker och förändras i den egna kulturen 

och omgivande kulturer växer barnet gradvis in i sin egen kultur. (Heyman, 1990) Vidare 

menar Ålund att ungdomar som är uppvuxna i Sverige men har invandrade föräldrar har en 

transkulturell livsstil och en önskan om att få känna en tillhörighet till det svenska samhället 

samtidigt som de har en fot i hemkulturens normer och värderingar. I oskuldsfrågan i denna 

studie visas att de ungdomar som har en utländsk bakgrund delvis har en annan uppfattning än 

ungdomarna med svensk bakgrund. Dock får det inte förglömmas att de flesta av de 

ungdomar med utländsk bakgrund faktiskt inte tycker att oskulden ska behållas fram tills 

giftermål. Detta kan diskuteras kring att det Västerländska samhället genomgått stora 

förändringar under de senaste åren och att ungdomarna i denna studie tillhör en ny generation 

som dels förnyar sina värderingar. Skolsköterskan Margareta ser däremot en tydlig skillnad 
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emellan svenska och utländska ungdomar och deras attityder till sex. Hon menar även att 

skillnaden mellan tjejer och killar är stor inom den egna kulturen. Inom vissa kulturer ska det 

väntas med sex fram tills äktenskapet men Margareta möter ofta killar med utländsk bakgrund 

som tillåts ha sex, och vara ute och ”öva” som hon uttrycker det. Hon ställer sig därför 

frågande till vilka tjejer dessa killar ska öva på eftersom tjejerna inom deras egen kultur 

förväntas hålla på sig fram tills äktenskapet, och enligt henne är detta något som killarna 

själva har svårt att svara på. (Margareta, skolsköterska på högstadiet) Även Ålund tar upp 

detta i boken Multikultiungdom, där hon menar att det finns skillnader mellan tjejer och killar 

eftersom killarna får överskrida sina gränser mer medan tjejerna förväntas hålla hedern uppe 

genom att vara skötsamma. ”Det sociala trycket håller de unga kvinnorna borta från det lokala gatulivet 

för att deras eget och familjens rykte ska skall skyddas”. (Ålund, 1997)  

7.4 Sex- och samlevnadsundervisningen 

Idag präglas vårt samhälle av ett stort informationsflöde där individen har allt mer utrymme 

för sina individuella val. Den unga människan tar inte bara emot information utan söker, 

sorterar, värderar och tolkar den. Samhälleliga problem som våld och sexuella trakasserier 

tränger även in i skolans vardag. (Centerwall, 1995) Därför är det viktigt att det finns vuxna 

som under den sekundära socialiseringen stödjer och vägleder dem i de val de gör. Berger och 

Luckmann tar upp begreppet sekundär socialisation där barnet möter människor som inte 

tillhör familjen men som ska bidra till barnets utveckling i tankar och värderingar, som de 

sedan gör om till sina egna. Det är viktigt för barn och ungdomar att ha människor runt 

omkring sig som kan vägleda dem genom den krokiga väg en de går igenom. Därför är skolan 

och den sexualundervisning som ges i skolan en viktig del i ungdomarnas liv under denna 

tidpunkt i livet. Vuxna såsom lärare och andra i skolans vardag ska finnas som stöttepelare 

och vägledare för ungdomarna. Trots detta visar de ungdomar som studerats i denna studie att 

lärare och skolsköterska är de personer de anförtror sig minst åt när det gäller sex. Istället är 

det kompisar de känner mest tillit och förtroende för och som de kan ventilera sina tankar och 

funderingar med när det gäller frågor som rör sex. Helmius menar på att den unga människan 

får en ökad säkerhet och på så vis blir mer sexuellt medveten öppnar den unga även ögonen 

för andra värden i livet såsom ärlighet, självtillit m.m. Därför är det av största vikt att 

ungdomar har en bra sexualundervisning. I denna studie går de som haft sex och 

samlevnadsundervisning i år 9. Vad de då tycker om sexualundervisningen är övervägande 

positivt om inte för lite prat om känslor och värdegrundsfrågor såsom etik och moral som 

visat att det var det som undervisningen handlat minst om. Likt saker som hur killar och tjejer 
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tänker, självförtroende, förälskelse och kärlek. Detta är även något som Lars kan se hos sina 

elever som är väldigt inriktade på relationer, hur ungdomarna tar kontakt med varandra m.m. 

Att hans elever inte alls är lika intresserade av det kliniska. Detta är något som Skolverket 

idag jobbar på att arbeta fram läroplanen. De arbetar även på att undervisningen ska få större 

plats och täcka fler ämnen. Bettan har lagt delar av sin undervisning redan i år 7 med bland 

annat värderingsövningar och pubertetsprat. Detta för att stärka självförtroendet hos många 

flickor och en del pojkar. Helmius menar att flickorna knappt får något i att tillåta sig själv att 

känna och erkänna sexuella lustkänslor. Hon menar vidare att detta leder till att flickor kan ha 

svårt att säga klart nej och ännu svårare att säga klart ja, därför att de är osäkra i sin sexualitet 

i allt större utsträckning än pojkarna i samma ålder. Av de ungdomar som har studerats i 

denna uppsats tycker många att de anser sig ha inflytande över sex och 

samlevnadsundervisningen. Detta kan jämföras med vad ett av syftena som sex och 

samlevnadsundervisning har. Att ungdomarna ska ges utrymme att själva diskutera begrepp 

såsom kärlek, sexualitet och samlevnad. (Roth & Svensson, 1995). Resultatet i denna studie 

visar att många av ungdomarna anser sig ha visst inflytande i undervisningen. Dock anser 

flera att många av deras frågor blir lämnade obesvarade. Helmius (1989) menar att den unga 

människan får sina värderingar i hög utsträckning från deras föräldrar, även om det är med 

kompisar de sedan diskuterar sexualitet med.  Skolan och hemmet är den arena som ska 

förmedla kunskaper om frågor som rör vuxenlivet. Därför är det då viktigt att sex- och 

samlevnadsundervisningen också berör deras vardag och frågeställningar.  Människan utsätts 

ständigt av påverkan utifrån genom media, reklam m.m. därför är det viktigt att ungdomar har 

vuxna som lyssnar och ger redskap så att de kan göra egna välgrundade val. Även att den 

unga människan lär sig lyssna till sin egen röst. Av informanterna i denna studie svarade 

majoriteten att de aldrig har haft värderingsövningar där de själva får ta ställning till olika 

saker som rör sex och samlevnad. Av de ungdomar som svarar att de haft värderingsövningar 

av något slag tycker de flesta att dessa varit givande. 
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8. Sammanfattning  

Vi lever idag i ett samhälle som är under ständig förändring och överallt matas vi med 

information från media via tv och allt oftare via Internet. Att vara tonåring är en jobbig tid då 

man påverkas i hög grad av yttre faktorer. Förr var det tabubelagt att som ung vara sexuell 

och man fann att information som fanns tillgänglig enbart handlade biologiska aspekter. Idag 

har samhället förändrats och det är av samhälleligt intresse att alla människor har en hälsosam 

sexualitet. Man inser att ungdomar söker mycket för att finna en sexuell identitet.  Därför är 

det av stor vikt att det finns vuxna runtomkring den unga människan som kan verka som 

stöttepelare. 

I denna uppsats har en kvantitativ studie genomförts med 116 stycken ungdomar i klass 7-9 i 

en skola i Västsverige. Dessa har deltagit i en enkätundersökning om deras attityder och 

inställningar till sex och samlevnad. Även två lärare och en skolsköterska har intervjuats som 

ett komplement för att få en mer djupgående bild av hur sex och samlevnadsundervisningen 

läggs upp. Vad tycker lärarna om att undervisa eleverna i detta ämne? Hur sker deras 

undervisning? Vad får lärarna för respons av sina elever i detta ämne? Vilket deltagande har 

skolsköterskan i undervisningen och på vilket sätt får eleverna ta del av hennes kunskap i 

frågor som berör sex och samlevnad? För att kunna förstå och förklara det resultat som 

sammanställts har valda teorier använts för att få en helhetsbild över ungdomarnas attityder 

kring sex och samlevnad. De teorier som använts är sexualitet, socialisation och 

sexualiseringsprocessen, genus och könsskillnader, Massmedia, globalisering och 

konsumtionssamhälle. Studien har visat att det ungdomarna har generellt en jämställd bild av 

deras sexualitet. Att känna närhet till någon annan, visa varandra respekt och att kunna vara 

sig själv med någon annan är viktigt för många ungdomar när det gäller kärlek, oavsett kön. 

Men när frågor ur sexualsynpunkt såsom kåthet och samlag berördes kunde en skillnad mellan 

pojkarna och flickorna ses. Där ansåg killarna att kåthet och samlag är viktiga delar i den 

sexuella interaktionen. Även tjejerna ansåg att killar i allmänhet är kåtare än de själva. De 

flesta av ungdomarna använder sig ofta av internet på fritiden och detta används ofta även 

som ett hjälpmedel för att söka kontakt med någon de är intresserad av. Även sms var något 

som användes mycket i detta syfte vilket visar att ansikte mot ansikte interaktion inte längre är 

så vanligt. Ungdomarna använder sig i högre utsträckning istället av tekniska hjälpmedel för 

att nå fram till någon. Vidare visas det i studien att många tycker att internet ger bra 

sexualupplysning där framförallt pojkarnas svar var det som var mest framträdande. Att porr 
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ger bra sexualupplysning var även något som övervägande fler killar ansåg. I denna studie har 

även kulturskillnader studerats och det framkom då att det fanns en viss skillnad gällande om 

man ska vänta med sex tills man gift sig. I denna fråga var vi tvungna att ta hänsyn till 

andelen svenskfödda respektive de med utländsk härkomst då vi studerade resultatet, då 

majoriteten i denna studie var svenskfödda ungdomar. 

9. Egna reflektioner och diskussion 

Nedan följer våra egna tankar och åsikter kring den studie som genomförts. Vi redogör här 

även för de problem som uppstått på vägen.  

9.1 Diskussion kring studien 

I denna studie har ungdomar på en högstadieskola i Västsverige fått svara på en enkät för att ta 

reda på vad de har för tankar och inställningar till sex och samlevnad. Även vad de anser om 

den undervisning de får i detta ämne. Som ett komplement till detta har även en skolsköterska 

och två lärare intervjuats. Att vara tonåring kan vara en jobbig period. Alla hormoner som 

hoppar vilt i kroppen och som många gånger gör den unga människan förvirrad. En period vi 

själv inte skulle vilja göra om och många håller säkert med oss. Som tidigare påpekats i 

studien valde vi att genomföra en kvantitativ studie på grund av att vi anser att detta skulle ge 

oss bästa resultat på grund av den känsliga ålder dessa ungdomar befinner sig i. Under denna 

period i livet sker en identitetsökning och många unga försöker att hitta sig själva. Centerwall 

(1997) menar på att under lång tid har den samhällsutveckling som skett påverkat och trätt in i 

skolans värld. Hanna Olsson skriver i sin bok Hela livet – 50 år med sex och 

samlevnadsundervisning att det idag är det en omöjlighet att kontrollera den pornografi som 

sprids via Media då framförallt Internet. Hon menar på att vi lever i ett samhälle som är 

genomsexualiserat. ”Tveklöst påverkar det unga människor på ett sätt som vi ännu inte har förstått”.  

(Olsson m.fl. 2005) Detta är något som vi kan jämföra med det material som vi sammanställt 

där många av ungdomarna använder Internet i stor utsträckning och även anser att denna källa 

är bra när det gäller att få sexualupplysning. Även visade resultatet att många av pojkarna och 

en del av flickorna använder Internet till att titta på porr. Hanna Olsson menar att det är av stor 

vikt att ungdomar ges möjlighet att få prata både med jämnåriga och vuxna både i skolan och 

på ungdomsmottagningarna. Även är det viktigt att barnmorskor och kuratorer måste 

samarbeta och förmedla den kunskap de besitter om ungas utsatthet. Att sex och 

samlevnadsundervisningen har en viktig funktion och måste vinklas inte bara till det 
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biologiska utan till yttre samhällsfaktorer som råder i det samhälle vi nu lever i. (Olsson, m.fl. 

2005) Därför ser även vi att det är av största vikt att vuxna finns där för att hjälpa dessa många 

gånger osäkra och vilsna tonåringar och vägleda dem till att kunna ta hälsosamma vägar och 

beslut i deras sexuella sökning. Vi tycker att den läroplan som idag präglar skolan inom detta 

ämne är otillräcklig för att täcka de samhällsfaktorer som berör de ungas verkligheter och 

sexualitet. Idag står det i läroplanen bland annat att eleven ska få kunskap och förmåga att 

diskutera om det biologiska och egna erfarenheter, kunskap om pubertetsutveckling mm. 

(Skolverket, 2000) Vi tycker dock att värdegrundsfrågor och diskussioner lärare och elever 

emellan måste implementeras mer i undervisningen. Detta är något som Skolverket nu vill 

arbeta fram. Inte bara om faktorer som berör det biologiska utan även att man jobbar med 

värdegrundsfrågor, värderingsövningar och diskussioner om konsekvenser som ohälsosamma 

sexuella interaktioner kan föra med sig. Att flera av de ungdomar som i studien påpekar att 

porrfilm kan ge bra sexualupplysning kan vi se en oroväckande utveckling då vi tror att detta 

är något sockan bidra till ohälsosamma sexuella konsekvenser. Under de intervjuer som 

gjordes med de två lärarna visade på att de båda använder värderingsövningar och 

diskussionsgrupper i deras undervisning om sex och samlevnad. Bettan jobbar mycket med 

sex och samlevnad med sina elever och tycker det är av stor vikt att undervisa eleverna under 

flera årskurser. Kanske beror det på att hon tidigare arbetat som barnmorska och att hon har 

detta ämne som expertis. Hon berättar att huvuddelen ligger i årskurs 8 men att hon redan i 

7:an berör ämnen som integritet och självaktning. Detta för att stärka det dåliga 

självförtroende hon ser att många tjejer har. Detta är något som vi anser är väldigt viktigt då 

kvinnomisshandel och våldtäkter olyckligtvis är ett problem samhället står inför. De unga 

matas med information via media såsom TV, Internet m.m. Något som tidigare tagits upp i 

studien. Därför anser vi att om ett förtroende mellan elever och lärare ska kunna utvecklas 

måste en öppen dialog och samarbete finnas mellan personer som berör de ungas vardag. 

Eftersom resultatet i denna studie visade att ungdomarna inte känner något större förtroende 

för lärare och skolsköterska när det gäller att prata om sex och samlevnad är en sådan dialog 

viktig i fortsatt undervisning. Även att få ungdomar mer delaktiga i form av 

diskussionsgrupper. De båda lärarna kan vi se har ett stort engagemang, men Margareta som 

var den skolsköterska som intervjuades påpekar att alla lärare olyckligtvis inte har detta 

engagemang och inte alls känner sig bekväma att undervisa i ämnet. Därför får aldrig 

undervisningen samma effekt och stimulans. Vi anser därför att lärare som undervisar i sex 

och samlevnad borde i sin yrkesroll få gå kurser hur man lär ut detta ämne på bästa sätt. Detta 

för att de ska kunna känna sig bekväma som för många annars kan kännas genant, men även 
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också för att samhället utvecklas ständigt och den undervisning man lärt ut för 10 år sedan inte 

är tillräcklig i dagens samhälle. Även tycker vi att sex och samlevnadsundervisning ska få 

större utrymme på lärarhögskolan för de som valt inriktningen Matte/ No. Men vi anser att 

även skolan måste ges tillräckligt med resurser såsom ungdomsgårdar och elevhälsan. Starta 

samtalsgrupper även där och vinkla det mot olika ämnen! I vissa skolor finns idag ”mental 

hälsa” som ett ämne inom elevens val. Vi tycker att det är viktigt att se till att samarbetet blir 

bättre mellan skola, socialtjänst och ungdomsgårdar. Ge föräldrar verktyg att kunna diskutera 

med sina barn. 

9.2 Problem vi stötte på i vår studie  

När vi kom till det stadiet att enkäterna var insamlade och vi skulle föra in svaren i 

statistikprogrammet SPSS stötte vi på problemet att frågorna som utformats gav utrymme för 

flera kryssalternativ. Därför valde vi att göra om flera av svarsalternativen till Ja och Nej 

frågor. Det vill säga om ungdomarna kryssade i ett svarsalternativ var det ett Ja på den fråga. 

Detta gällde flera av de frågor vi ställde. På den fråga som gällde vad ungdomars sex och 

samlevnadsundervisning handlat om såg vi att vi hade missat ett alternativ som borde varit 

med. Detta alternativ var om undervisningen även handlat något om preventivmedel. Detta 

påpekade flera av ungdomarna. Andra frågor vi tycker vi borde ha ställt och som vi tycker är 

viktiga är frågor som mer konkret berör ämnet sex, t.ex. i vilken ålder de tycker att man är 

mogen att börja ha sex. Vidare vet vi inte hur tillförlitligt ungdomarnas svar är när det gäller 

frågan om de haft någon sex och samlevnadsundervisning. Detta på grund av att elever i 

samma klass har gett olika svar. Detta kan vi tänka beror på att en del av informanterna tänker 

på att de haft lite upplysning i årskurs 6 medan andra inte alls räknar med detta. Även kan det 

vara så att de berört ämnet i andra ämnen än Naturkunskap/biologi men väldigt få har angett 

vilket ämne. Vi kan tycka att vi därför borde ha frågat mer specifikt om ungdomarna haft sex 

och samlevnadsundervisning på högstadiet. Nu i efterhand kan vi känna att vi kunde varit mer 

tydliga i enkäten och även att vi skulle ha velat vara med då enkäterna delades ut i klasserna. 

Då hade vi själva noggrant kunnat förklara för ungdomarna varför vi valt att genomföra denna 

studie. Även att eleverna då kunnat fråga oss om det var något de inte förstod i enkäten. Vi 

tror då att vi skulle fått ett mindre bortfall och ett mer tillförlitligt resultat. På grund av 

tidsbrist kunde detta inte genomföras då vi inte hade tiden till att kunna vara med alla klasser 

som deltog.  
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Bilaga 1 

 
 

Enkätfrågor  
Sex och samlevnad 

 
 
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som skriver en uppsats om högstadieelevers 
syn på sex och samlevnad. Vi är tacksamma om du vill ställa upp, men det är helt anonymt. 
Kryssa i ett alternativ per fråga, om inte något annat anges.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Kön:   Tjej   Kille  
 

 
 

2. Årskurs:   7:an  8:an 9:an 
 

  
3. I vilket land är du 

född?__________________________________________________ 
 

 
 

4.  I vilket land är dina föräldrar 
födda?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

5. Vilket språk talar ni 
hemma?_____________________________________________ 
 

 
 

6.  Hur bor du?  
 I villa 
 I radhus 
 I bostadsrätt 
 I hyreslägenhet 
 Annat, I så fall vad?______________________________________________________ 

 
 
7.  Vilka bor du med hemma?  
 Mamma och pappa 
 Mamma, pappa och syskon 
 Mamma och syskon  
 Pappa och syskon 
 Mamma 
 Pappa  
 Annat, i så fall vad?______________________________________________________ 
 

 
 
8.  Vad arbetar dina föräldrar med? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



9.  Använder du internet på fritiden?  
 Ja 
 Nej  
 
Om du svarade ja, i vilket syfte använder du det?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
 

10. Hur mycket får du vara på internet hemma?  
 Hur mycket jag vill  
 Ibland 
 Aldrig  

 
 

11. Vilka av följande sidor på internet brukar du besöka? Kryssa i ett eller flera 
alternativ 

 Lunarstorm 
 Facebook 
 Nattstad 
 Myspace  
 Bloggsidor 
 Annat, isåfall vad?____________________________________________________ 
 

 
 

12. Brukar du skriva eller blogga på bloggsidor? Kryssa i det alternativ som passar 
 Ja, läsa 
 Ja, skriva 
 Nej, inget utav det  

 
 

13. Brukar du vara inne på chattsidor på internet?  
 Ja 
 Nej 
 Ibland 
 
Om ja, isåfall 
vilka?____________________________________________________ 
 
 

14. Har du sett “Hasses brorsas låtsassyrras kompis” på SVT?  
 Ja 
 Nej 
 Vet inte vad det är  

 
 



15. Har du sett något annat liknande tv-program som berör ämnet relationer, sex 
och samlevnad?  
 Ja 
 Nej 
Om ja, isåfall vad?______________________________________________________ 
 

 
 

16. Har du någon gång tittat på dokusåpor, eller likande relationsprogram på tv?  
Om nej, hoppa vidare till fråga 18 
 Ja 
 Nej 
 
Om ja, isåfall vad av följande har du tittat på? 
 Big Brother 
 Paradise hotel 
 Bonde söker fru 
 Ensam mamma söker 
 Annat, I så fall vad? __________________________________________________ 
 

 
 

17. A.) Vad tycker du om dessa typer av program? Kryssa i det alternativ du tycker 
stämmer och motivera ditt svar 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Dåligt  
 
B.)Varför?_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

 
18. Vad betyder sex för dig? Kryssa i, i hur stor grad det betyder något för dig 
 

                                      Mycket Ganska mycket Lite Ingenting Vet ej 
Samlag                               
Kel och smek          
Närhet till någon annan         
Lust och längtan           
Smitta/ könssjukdomar         
Kåthet           
Flirt och förälskelse         
Bekräftelse          
Annat:______________________________________     
                

 



 
19. När tycker du att man ska börja ha sex? 
 
 Första gången man träffas 
 Efter en kortare tid  
 När man “strulat” i några månader 
 När man har ett förhållande 
 Annat, I så fall vad?______________________________________________________ 
 

 
 

20. Om du är intresserad av någon, vad gör du då för att få kontakt? 
 

  Aldrig    Ibland  Ofta    Alltid 
Bjuder ut henne/honom på bio           
Ringer              
Skickar sms             
Kontaktar via internet               
”Råkar” vara på samma ställe           
Börjar prata om hennes/hans intressen          
Ber en kompis om hjälp            
Dricker alkohol för att våga ta kontakt          
Flirtar med personen             
Jag gör ingenting             
Annat, i så fall vad?________________________________________________________ 
 

 
 

21. Hur tycker du att man blir ihop? 
Man frågar chans 
Man talar om att man tycker om tjejen/killen 
Man börjar umgås mer och mer 
Man frågar om han/hon vill dansa på disco 
Man frågar en kompis om hjälp  
Annat, i så fall vad?______________________________________________________ 

 
 

22. Vågar du ta kontakt med någon när du blir intresserad? 
 

 Ja     Nej 
 
Om nej, varför? 

                                    Stämmer helt     Stämmer delvis      Stämmer inte alls 
      Jag har dåligt självförtroende        

Jag är rädd för att göra bort mig        
Jag är rädd att det ska skvallras om mig       
Jag är rädd för ett nej och bli utskrattad       
Annat, i så fall vad? _______________________________________________________ 

 
 



23. Hur tycker du att man flirtar? 
Man ler 
Man söker ögonkontakt 
Man visar med kroppsspråket på olika sätt 
Man skickar små lappar till personen 
Man skickar sms till personen 
Annat, i så fall vad?______________________________________________________ 
 

 
 

 
24. Vilken av följande personer känner du tillit och förtroende för när det gäller att 

prata om sex? 
Mamma 
Pappa 
Syskon 
Kompis 
Någon på ungdomsmottagningen 
En av mina lärare 
Skolkurator/Skolsköterska 
Annan, i så fall vem?_____________________________________________________ 

 
 

 
25. Varifrån har du fått dina värderingar och uppfattningar om sex och samlevnad? 
 

                    Helt  Delvis  Inte alls 
Från kompisar          
Från föräldrar          
Från lärare          
Från Elevhälsan          
Från Ungdomsmottagning        
Från media (tv, filmer, tidningar, internet)      
Annat, i så fall vad?______________________________________________________ 
 

 
 

26. Kryssa i ett av följande alternativ som stämmer in på dig 
 Jag är intresserad av personer av det motsatta könet 
 Jag är intresserad av personer av samma kön 
 Jag är intresserad av både killar och tjejer 
 Jag är intresserad av min tjej 
 Jag är intresserad av min kille 
 

 
 

27. Vad betyder ordet samlevnad för dig?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



 
28. Vad betyder kärlek för dig?  

Mycket  Ganska mycket Lite Inget 
Strul och problem         
Att ligga med varandra         
Att respektera varandra         
Att känna närhet till någon        
Att vara sig själv med nån annan       
Att våga visa ömhet         
Att vara kåt          
Annat, i så fall vad?______________________________________________________ 

 
 

 
29. Hur flirtar du? 
Jag ler 
Jag söker ögonkontakt 
Jag visar med kroppsspråket på olika sätt 
Jag skickar små lappar till personen 
Jag skickar sms till personen 
Annat, i så fall vad?______________________________________________________ 
 

 
 

30. Har du fått sex- och samlevnadsundervisning i skolan? Om inte, hoppa vidare 
till fråga 37 

 Ja  
 Nej 

 
 

 
31. Vad tycker du om den sex- och samlevnadsundervisning som du hittills fått i 

skolan? Kryssa i det alternativ du tycker stämmer 
 Mycket bra, jag har fått veta det jag vill 
 Ganska bra, men för lite diskussion om känslor  
 Ganska bra men för lite diskussion om    
preventivmedel/könssjukdomar/graviditet/könsorgan 
 Dåligt, det är ett viktigt ämne som jag tycker att vi skulle få mer tid till,  
det är mycket jag inte har fått svar på 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



32. Vad har undervisningen du hittills fått i sex- och samlevnad handlat mest om? 
Kryssa i ett eller flera av nedanstående alternativ 

 Könsorganen    
 Hur man får könssjukdomar    
 Graviditet och abort                       
 Etik och moral   
 Kärlek    
 Lust och längtan    
 Flirt    
 Självförtroende    
 Hur killar respektive tjejer tänker  
 Närhet och ömhet 
 Annat, I så fall vad?____________________________________________________ 

 
 

 
33. Vad skulle du vilja att man pratar mer om i sex- och 

samlevnadsundervisningen?  
Kryssa i max fem alternativ 

 Förälskelse/kärlek 
 Sexdebut   
 Hur tjejer/killar tänker 
 Känslor 
 Relationer 
 Lust och längtan 
 Onani 
 Graviditet och abort 
 Könssjukdomar 
 Preventivmedel 
 Utseende och kroppsuppfattning 
 Självförtroende 
 Annat, i så fall vad?____________________________________________________ 

 
 

 
34. Har ni pratat om sex- och samlevnad i något annat ämne än 

biologi/naturkunskap? 
 Ja 
 Nej            
Om du svarade ja, i vilket ämne? ___________________________________________ 

 
 

35. Hur stort inflytande tycker du att du har över sex- och 
samlevnadsundervisningen? 

 Mycket 
 Ganska mycket 
 Lite  
 Inget alls 

 
 



36. Tycker du att sex- och samlevnadsundervisningen utgår från era frågor eller har 
era lärare bestämt innan vad som ska tas upp?  

 Våra frågor tas på allvar och läraren lyssnar på vad vi har att säga 
 Lektionsinnehållet är bestämt i förväg och våra frågor lämnas obesvarade 
 Delar av undervisningen är planerad i förväg, och andra delar får vi vara med och 
bestämma 
 Annat, i så fall vad?____________________________________________________ 
 

 
 

37. Har ni någon gång haft värderingsövningar där ni själva fått ta ställning och 
argumentera för vad ni tycker om sex och samlevnad? Om inte, hoppa vidare till 
fråga 40 

 Ja, ofta 
 Ibland 
 Nej, aldrig  
 Vet inte vad det är för något 
 

 
 

38. Tycker du att värderingsövningarna var bra?  
 Ja 
 Nej 
 Vet inte 

 
 

 
39. Har ni haft någon annan av följande aktiviteter i sex- och 

samlevnadsundervisningen? 
 Diskussion i mindre grupper  
 Uppdelade diskussioner i tjej- och killgrupper 
 Skriva och reflektera 
 Se på film 
 Drama/teater 
 Måla och teckna 
 Annat, i så fall vad?____________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40. Nedan följer olika påståenden. Kryssa i hur mycket du tycker dem stämmer eller 
inte stämmer                

Stämmer   Stämmer   Stämmer Vet                         
helt            delvis     inte alls  ej 

 
 Tjejer och killar har lika stora sexuella behov                             
 
 Skolan är bra på att informera om sex                       
 
 Det är okej att ha sex med en kompis                   
 
 Kärlek hör ihop med sex                     
 
 Killar är kåtare än tjejer                     
 
 Lärare är bra på att prata om känslor och samlevnad                 
 
 Det är viktigt att behålla oskulden tills man gifter sig                 
 
 Det är modigt av en kompis att berätta  
 att den är homo- eller bisexuell                    
 
 Det är bäst att vänta med sex tills  
 man känner varandra väl                     
 
 Det är okej att ha sex första natten om båda vill                  
 
 Det är taskigt att lova att man ska ha sex,  
 och sen inte vilja                      
 
 Det är lätt att prata om sex med föräldrar                  
 
 Tjejer är kåtare än killar                     
 
 Det är okej att prata om onani                    
 
 I tidningar får man reda på hur sex fungerar                  
 
 Killar och tjejer har samma syn på sex                   
 
 Porrfilmer kan ge bra sexupplysning                   
 
 Det är bra att det finns abort                    
 
 Genom internet får man bra upplysning om sex                  
 

 
 

Tack för din medverkan! 



 
 
 
 
Bilaga 2 
 
Intervjuguide Lärare 
 
Hur länge har du jobbat som lärare? 
Hur länge har du jobbat på den här skolan? 
 
I vilken årskurs undervisar du eleverna i sex och samlevnad? 
 
Hur många veckor undervisar du eleverna i sex och samlevnad? 
 
Hur lägger du upp din undervisning?  
Vilka ämnen tar du upp i din undervisning om sex och samlevnad? 
  
På vilket sätt tar dina elever till sig undervisning och ämnet? 
 
Hur delaktiga är eleverna i undervisning om sex och samlevnad? 
 
Hur uppfattar du som lärare elevernas attityder och inställning till ämnet? 
 
Vad vill eleverna helst prata om när ni har sex och samlevnadsundervisning? 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Bilaga 3 
 
Intervjuguide Skolsköterska 
 
Hur länge har du jobbat som skolsköterska? 
 
Hur länge har du jobbat på den här skolan? 
 
Vad har du för roll i sex- och samlevnadsundervisningen här på skolan?  
Hur lägger du upp din medverkan? Vad tar du upp? 
  
Kommer eleverna till dig utanför undervisningen också, är det vanligt att de kommer själva 
till dig och pratar om sex och samlevnad och sådant de har funderingar på? 
 
Är det mer tjejer än killar som kommer till dig, eller tvärtom? Ser du någon skillnad där? 
 
Vilka attityder upplever du att eleverna har kring sex och samlevnad? 
 
Kan du se någon skillnad på ungdomarnas attityder under de senaste 10 åren? 
 
Ser du att attityderna är olika om man jämför tjejer och killar? 
 
Kan du se några kulturskillnader när det gäller attityder till sex och samlevnad?  
 
Upplever du att sexdebuten har ändrats något under de senaste 10 åren?  
 
I hur stor utsträckning tror du att ungdomarna blir påverkade av media när det gäller sex och 
samlevnad? (Tv, tidningar och Internet) 
 
Hur uppfattar du lärarnas engagemang i sexualundervisningen? 
 
Tycker du att undervisningen skulle vara under längre perioder eller under fler årskurser, 
ämnen? 
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