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Sammanfattning 
Enligt skolverket (2015) ska skolan belysa vilka normer och värderingar som finns i vårt 
samhälle. Undervisning i sex och samlevnad ska ge kunskap om sexualitet, relationer, kön, 
jämställdhet, normer, samt om hur kroppen fungerar och ser ut. Skolan ska även motverka 
diskriminering och kränkande behandling.  

Med inspiration från ett hermeneutiskt perspektiv, är studien en kvalitativ studie med fyra 
djupintervjuer utförda på högstadielärare. Lärarna undervisar på olika skolor i västra Sverige. 
I studien har det skapats en förståelse för vilket perspektiv läraren har på sin undervisning 
samt om läraren undervisar i sex och samlevnad ur ett normkritiskt perspektiv med genus och 
hbtq (Homo-, Bi-, Trans- och queer) som utgångspunkt. Förståelsen har skapats genom 
intervjuer och analyser av dem.  Intervjuguiden utgick ifrån tre frågeställningar som behandlar 
frågor om hur läraren beskriver sin undervisning i sex och samlevnad, vilka normer och 
värderingar läraren har samt hur läraren arbetar med frågor som rör genus och om olika 
sexualiteter. Utifrån lärarens utsagor har även en övergripande bild för lärarens perspektiv vad 
gäller frågorna skapats. Utifrån resultatet har även en djupare förståelse kring hur eleven och 
dess hälsa påverkas av vilken kunskap de får i skolan skapats.  

Studien utgår ifrån en normkritisk pedagogik som har i huvudsyfte att ifrågasätta och 
synliggöra de normer som finns i samhället (Bromseth & Darj, 2014). I skolan skapas och 
formas normer för hur en individ ska bete sig och agera utifrån sitt biologiska kön 
(Nordenmark, 2011). Studien utgår även ifrån queerteorin (Berg & Wickman, 2010) som 
ifrågasätter om heterosexualitet måste vara en norm, och varför resterande sexualiteter anses 
vara avvikande. Queerteorin utgår även ifrån att ifrågasätta hur den heterosexuella normen 
drabbar individer som identifieras med andra sexualiteter. Ett annat viktigt tema i studien är 
genus och hur det påverkar individen. Hirdman (1988) har myntat begreppet genussystem, 
som innebär att kvinnan har en lägre status än mannen.  

En sammanfattning av resultatet kan förklaras som oroväckande i relation till de riktlinjer som 
finns för vilken kunskap elever ska få. Sex och samlevnad är inget enskilt ämne vilket kan 
bidra till att läraren ibland bortprioriterar undervisning om det. De lärare som ingått i studien 
uppgav att det finns en saknad av riktlinjer för hur undervisningen i sex och samlevnad ska 
genomföras.  

Hur lärarna prioriterar undervisningen i sex och samlevnad varierar, men de är överens om att 
de själva får välja vad de anser är viktigast att ge kunskap om. Lärarna nämnde inte begreppen 
trans-, bisexualitet samt queerpersoner i sin undervisning, vilket kan leda till att eleverna inte 
vet vilka sexualiteter som finns och kanske själva kan känna sig utanför för att de inte 
identifierar sig som heterosexuella (Bromseth, 2014).  
Utifrån lärarnas utsagor kan vi även identifiera att elevernas möjlighet till kunskap varierar 
från skola till skola, beroende på vilken undervisning de har fått.  
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Tack till 

Först och främst vill vi framföra ett stort tack till våra respondenter som genom att generöst 
dela med sin av sina erfarenheter gjort denna studie möjlig. Vi vill även framföra ett varmt 
tack till vår handledare Anniqa Lagergren för ett bra stöd och en mycket god handledning. 
Sist men verkligen inte minst vill vi tacka våra familjer och vänner som har fått lyssna på våra 
oändliga diskussioner och utläggningar om normer och genus. 
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1. Inledning  
Att göra en studie kring undervisningen i sex och samlevnad ur ett normkritiskt perspektiv är 
unikt och enligt forskning saknas ett perspektiv hur läraren ser på undervisningen. Skolan är 
en av de viktigaste arenorna i unga individers liv, då det är en samlingsplats där ungdomar 
tillbringar mycket tid samt lär sig för livet (Nordenmark, 2011). Ett av skolans uppdrag är att 
ge kunskap om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, vilket i 
sin tur ska bidra till att eleverna formas och utvecklas till trygga och ansvarstagande vuxna. 
Mötet mellan elev och lärare är en viktig del i ungdomars lärandeprocess (Katz, Bengtsdotter 
Katz, Franck & Wallin, 2014).  

I förarbetet till vår studie upptäcktes att det fanns en avsaknad i forskningen om hur skolan 
som arena kan arbeta med att utveckla frågor som rör genus och att sedan koppla det till 
undervisningen (Orlander, 2011). Det gick även att uttyda en brist på forskning kring lärarnas 
perspektiv då det i tidigare forskningsstudier rörande undervisning om jämställdhet och genus 
är elevernas perspektiv som i större utsträckning har undersökts. Till följd av detta har vi valt 
att med fokus på skolans lärare skapa en större förståelse för hur värderingar och normer 
uppstår i skolkontexten. Forskning visar att ungdomar som får en pedagogisk och 
allomfattande undervisning i sex och samlevnad har en hälsosammare syn till relationer, 
rättigheter och mångfald (Unesco, 2008). Brist på undervisning kan bidra till att riskbeteende, 
rädslor och fördomar uppstår (Benincasa, 2011), vilket i sin tur kan påverka samhällets 
utveckling. Ungdomar som saknar undervisning och därmed kunskap i sex och samlevnad har 
ett högre sexuellt riskbeteende, vilket betyder att de får negativa hälsoeffekter kopplat till sex- 
och samlevnadsfrågor (Katz, 2014). Sverige har under många år haft den högsta abortsiffran i 
Norden vilket tyder på att undervisningen i Sverige bör utvecklas (Ekstrand, Larsson, Von 
Essen & Tydén, 2005; Heino & Gissler, 2015) 

Forskning visar även att lärare ofta har otillräcklig kunskap om vad som bör ingå i 
undervisningen i sex och samlevnad (Katz, 2014), vilket kan resultera i att undervisningen i 
skolan blir bristfällig. En anledning till problematiken är att den läroplan som idag finns för 
undervisning i sex och samlevnad är svårtolkad och utspridd på flera olika skolämnen (Katz, 
2014). Utöver det tycks läroplanen inte ha följt samhällets utveckling, eftersom kunskapen 
kring frågor som rör sex och samlevnad har utvecklas bör även undervisningen göra det 
(Ibid.).  
Exempelvis är genus ett begrepp som har fått allt mer utrymme i samhällets utveckling 
(Connell, 2009). Genus definieras som det sociala omfånget på hur en individ socialiseras in 
till att agera på ett manligt eller kvinnligt sätt. Det biologiska könet är däremot det kön en 
människa föds med (Uller, 2005) och är på så vis inte lika med hur genusteorin betecknar 
könet. Ett annat begrepp som med utvecklingen också i större utsträckning bör pratas om när 
det kommer till sexualundervisning är normer. En norm är en oskriven regel som individer 
skapar tillsammans. En utav de normer som finns i vårt samhälle är det heteronormativa 
synsättet vilket innebär att en individ ska attraheras till sitt motsatta biologiska kön 
(Bromseth, 2014). I skolans undervisning och dess litteratur skapas ständigt normer för vad 
som anses vara ett respektabelt och hälsosamt sätt att leva. En heterosexuell relation 
framställs som naturlig och normal, medan en samkönad relation och personer som 
identifierar sig med hbtq (Homo-, bi-, trans-, queer) ofta framställs som avvikande och mindre 
önskvärda av samhället (Ibid.).  
Det är med den nämnda problematiken och de medföljande negativa hälsoeffekter det kan 
leda till ett intresse för studien uppstått. Dessutom finns ett gemensamt intresse för sexuell 
hälsa i relation till undervisning och lärande för ungdomar som skapat en vilja att genomföra 
en studie inom området. 
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1.1 Syfte  
Med vetskapen att erhållen kunskap kring sex och samlevnad påverkar ungdomars sexuella 
hälsa är syftet med studien att bidra till en ökad förståelse för lärarens perspektiv på 
undervisning i sex och samlevnad. Det analyseras genom att se hur läraren förhåller sig till 
skolverkets riktlinjer kring normer, genus och hbtq. 

1.2 Frågeställning  
• Hur beskriver läraren sitt arbetssätt i undervisningen i sex och samlevnad? 
• Arbetar läraren med frågor som berör genus och olika sexualiteter? 
• Vilka normer och värderingar kan identifieras i en lärarens utsagor kring undervisning 

i sex och samlevnad? 

 

2. Bakgrund  
I ungdomsåren strävar ofta ungdomar efter att hitta och anpassa sig till sin identitet 
(Nordenmark, 2011). Skolans undervisning har en viktig roll i vilka värderingar och normer 
ungdomar skapar och bär med sig genom livet. Därför bör skolan bedriva undervisning om 
jämställdhet, mångfald och om olika sexualiteter. Då det är något som i sin tur kan leda till en 
bredare acceptans och förståelse hos ungdomar (Bromseth, 2014). Dagens undervisning i sex 
och samlevnad har ett stort fokus på det biologiska perspektivet, vilket kan leda till att 
undervisning om vad som formar oss som människor samt om mångfald, rättigheter och 
ansvar glöms bort (Katz, 2014).  

Det har sedan år 1955 varit obligatorisk med undervisning i sex och samlevnad i Sverige 
(Katz, 2014). Dock har det i ett flertal undersökningar visat sig att undervisningen i sex och 
samlevnad i många av Sveriges skolor anses bristfällig. I de studier som tidigare har gjorts 
inom området har det framkommit hur betydelsefullt det är att läraren som håller i 
undervisningen besvarar elevernas frågor och funderingar på ett pedagogisk och 
förtroendegivande sätt (Wallin, 2014). 

2.1 Begrepp  i  studien  
2.1.1  Sex-‐  och  samlevnadundervisning  
Skolverket (2015) beskriver begreppet som en kombination av frågor som upplyser om 
sexualitet och samlevnad. Skolans sexualundervisning ska bland annat behandla sexualiteter, 
normer, känslor, genus och jämställdhet. 

2.1.2  Hen  
Vi kommer genomgående i vår studie använda oss utav pronomenet hen som är ett 
könsneutralt pronomen istället för hon eller han. 

2.1.3  Hälsa  
Studien utgår ifrån World Health Organization (WHO) definition på hälsa som är: 

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande, 
inte endast frånvaro av sjukdom” - (Regeringskansliet Utrikesdepartementet, 
2008, s.1) 

Mer specifikt landar studien i ett sexuellt hälsoperspektiv som är en form av hälsa som ingår i 
WHO. Sexuell hälsa är enligt WHO:s definition ”ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, 
mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten; det är inte bara avsaknad av 
sjukdom och skada. Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfylld inställning till 
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sexualiteten och sexuella förhållanden, såväl som möjligheten att ha njutbara och säkra 
sexuella upplevelser, som är fria från tvång, diskriminering och våld” (Regeringskansliet 
Utrikesdepartementet, 2008). 

2.1.4  Sexuellt  riskbeteende  
En individ med sexuellt riskbeteende riskerar sin fysiska och psykiska hälsa genom att inte 
skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter. Det kan även 
definieras av en person som använder sig av sexuella praktiker på ett destruktivt sätt (Katz, 
2014).   

2.1.5  Barriärskydd  
I vår studie använder vi begreppet barriärskydd synonymt med preventivmedel kondom och 
femidom. 

2.1.6  Jämställdhet    
Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter inom livets alla områden (Nordenmark, 2011). 

 

2.2  Skolverkets  styrdokument  
Vi har i vår studie sammanfattat ett urval av skolverkets olika styrdokument för att förtydliga 
vad det framgår i läroplanen vad som ska få utrymme i skolans undervisning i sex och 
samlevnad på högstadieskolor. Enligt läroplanen ska skolan arbeta för att jämställdhet och 
samlevnad som ska beröras i varje enskilt ämne i skolan (Nilsson, 2005). Vi har dock valt att 
fokusera på läroplanerna biologi och samhällskunskap, eftersom det är i dessa två ämnen som 
undervisning i sex och samlevnad oftast äger rum (Katz, 2014). 

2.2.1  Skollagen  
I skollagen (skolverket, 2015) kan vi läsa att samtliga av landets skolor ska följa samma 
läroplan, detta för att alla elever ska få en likvärdig utbildning. Undervisningen ska utformas 
efter grundläggande demokratiska värderingar och skolpersonalen ska främja jämställdhet 
genom att se till varje individ. Utbildningen i skolan ska ge eleverna kunskap och färdigheter 
som bidrar till att eleven blir en bra samhällsmedborgare. 
Det är varje skolas rektor som har uppgiften att hålla sig uppdaterad och arbeta så att 
utbildningen utvecklas i respektive skola. 

“I skollagen står det att skolan ska arbeta mot all form av kränkande 
behandling och diskriminering. Det hör ihop med sex- och samlevnad, eftersom 
det handlar om rätten att vara den man är och inte bli utsatt för sånt som 
sexism, rasism, homofobi eller mobbing.” - (Faber, 2015, UMO.se) 

2.2.2  Normer  och  värderingar  
I skolverkets handlingsplan (2011) beskrivs att läraren tillsammans med eleven aktivt ska 
arbeta med att respektera andra människors egenvärde och ta avstånd från kränkande 
behandling. För att uppnå det här kan lärare och elever med fördel tillsammans framställa 
regler för hur individer ska bete sig mot varandra i klassrummet, dessa regler ska utgå ifrån 
både skolans och samhällets regler.  
Skolverket (2015) belyser att varje skola aktivt ska motverka all form av diskriminering och 
kränkande behandling, detta kan göras genom att utveckla elevernas känsla av samhörighet. 
Skolan skall även belysa de diskussioner om olika normer och värderingar som finns i vårt 
samhälle samt vilka problem dessa skapar.  
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8 § Diskrimineringslagen ”Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och 
sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i 
skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. [...] I 
diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att 
motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” (SFS 2010:800).” 

  
2.2.3  Elevhälsan  
Skolverket (2013) belyser att alla elever har rätt till skolvård, så som skolsköterska, kurator 
och personal med specialkompetens. Skolan ska skapa en trygg miljö som bidrar till ett ökat 
lärande, utveckling och främjande för elevens hälsa. Ett arbete med elevhälsan ska även vara 
en samverkan med all skolpersonal, samt att det ska finnas kompetens för ett bra arbete. 
Elevhälsan arbetar för att skapa lärande och utveckling till högsta grad för varje enskild 
individ. Dessutom aktivt arbeta för att skolans handlingsplan följs och alla elever ska få 
undervisning i alkohol, tobak och droger. Samtidigt som även övrig livsstilsrelaterad ohälsa, 
jämställdhet och undervisning i sex och samlevnad ska prioriteras. Ett övergripande mål för 
elevhälsan är att den lärandesituation som eleven hamnar i ska vara en positiv situation med 
kompetent personal som jobbar för att inkludera alla. 

  

2.2.4  Läroplan  för  biologi  kopplat  till  sex  och  samlevnad  
I skolverkets läroplan (2011) för ämnet biologi beskrivs det hur elever ofta upplever en 
nyfikenhet och ett behov av att få information om sig själv, sin kropp och om sin omvärld. 
Genom ämnet biologi får eleven kunskap om hur människan, naturen och miljön fungerar, 
vilket i sin tur kan ge eleven verktyg till att påverka sin egen hälsa och samverka för en 
varaktig utveckling i samhället. I ämnet biologi ska eleverna få tillfälle att ställa frågor och få 
svar på frågor om sin kropp, känslor och sexualitet. Vidare ska undervisningen hjälpa 
eleverna till att skapa ett kritiskt tänkande kring olika informationskällor såsom internet, 
böcker och filmer. Undervisningen ska ge kunskap om människans sexualitet och 
reproduktion, samt svar på frågor om jämställdhet, kärlek, identitet, relationer, personligheter, 
olika preferenser och ansvar. I kursplanen står det även att eleven i nionde skolåret skall 
innehava kunskap om olika metoder för att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt 
överförbara sjukdomar på både individnivå, global nivå och dessutom ur ett historiskt 
perspektiv. 

  

2.2.5  Läroplan  för  samhällskunskap  kopplat  till  sex  och  samlevnad  
I skolverkets läroplan (2011) för samhällskunskap upplyses det att eleverna ska få kunskap 
om hur samhället och individer påverkar varandra. Undervisning i samhällskunskap ska ge 
eleven förståelse över olika levnadsvillkor, samt betydelsen av jämställdhet och dess 
utveckling. Dessutom ska ämnet samhällskunskap bidra till kunskap om världen och de 
principer som utmärker ett demokratiskt samhälle, samt att eleven ska kunna utveckla 
förmågan att reflektera över mänskliga rättigheter. Ämnet ska också innefatta begrepp som 
sexualitet, jämställdhet och kärlek. 

 

 



5	  
	  	  

3. Tidigare  forskning  
Den tidigare forskningen ligger till grund för vår förståelse kring vad som finns bearbetat och 
studerat i området. Därför har vi tematiserat och kategoriserat de olika studierna för att lättare 
skapa förståelse. Det första temat handlar om kommunikation och hur kunskap förbättrar 
attityden. Nästa tema vi behandlar har titeln Hon, han, hen och handlar om genussystemet och 
dess funktion. Vårt sista tema handlar om forskning kring lärarens förståelse av skolverkets 
riktlinjer. 

3.1 Kommunicera  och  förbättra  attityden  
Benincasa (2011) har studerat elevers attityder och acceptans till mångfald. Forskarens mål 
med studien var att undersöka underliggande värderingar och antaganden samt ideologiska 
synsätt. I studien beskrivs vikten av att begreppet mångfald tas upp och diskuteras ordentligt i 
skolan eftersom barn ofta ännu inte är bekanta med begrepp såsom kön och sexuell läggning. 
Dessa begrepp är några av alla faktorer som är involverade i elevens konstruktion av den egna 
identiteten. Resultatet i studien pekar på den underliggande ideologin som kan identifierar 
begreppet normalitet som något som kan bygga på en viss sexualitet, kön, hudfärg, eller 
socioekonomiska egenskaper. Resultatet visar även att man måste få igång en diskussion och 
att i skolan tydligt belysa vikten av mångfald och allas lika värde. Det kan bidra till att eleven 
ägnar mer uppmärksamhet åt dessa frågor vilket ökar chansen till förståelse. Eftersom 
okunskap ofta leder till rädsla och fördomar är det viktigt att barnen i tidig ålder får kunskap 
(Benincasa, 2011). 
Sammanfattningsvis framgår det i Benincasas studie att skolan aktivt behöver diskutera kring 
frågor som berör olika sexualiteter och livsval för att skapa en acceptans hos eleverna. Något 
som styrker resonemanget är hur det i en tidigare forskning står klart att lärande och skapande 
av attityder och värderingar även sker inom familjen och vänskapskretsen där diskussioner i 
olika ämnen ofta är ett faktum (Zamboni & Silver, 2009). Den här infallsvinkeln i tidigare 
forskningen är intressant kopplat till studien då studien bygger på lärares perspektiv i 
ämnesområdet och elever samverkar just med lärare i någon form på näst intill daglig basis.  
Ungdomars attityder till sexualitet går tydligt att koppla till individens familjesituation, då en 
ung individ lätt tar efter vuxnas beteenden och livsval. Att kommunicera inom familjen om 
sexualitet och normer är därför främjande för hälsan kopplat till sexuella beteenden (Ibid.). 
Vuxnas attityd kring sexualitet kan därmed avgöra barnets förhållningssätt till sexuella 
beteenden. Dialoger och information från äldre förebilder ger ofta en större effekt på 
tonåringars sexuella attityder, än på tonåringens verkliga sexuella handlingar. Ett öppet samtal 
om sex och samlevnad inom familjen kan därmed leda till en mer hälsosam attityd kring det 
sexuella beteendet hos individen (Ibid.). 

3.2 Hon,  han  och  hen  
Orlander (2011) har genomfört en studie med syftet att beskriva och analysera vad som 
inkluderas och utesluts i skolans biologiundervisning. Orlander analyserar även de situationer 
som uppstår utifrån möten och relationer mellan elever och lärare. Studiens resultat visar att 
lärarens värderingar och tankar kan påverka elevens egna värderingar om hur samhällets 
normer ser ut. Studien belyser även att det sällan undervisas om begreppet genus i skolans 
biologiundervisning trots att det är i biologiundervisningen som frågor om jämställdhet, 
inkludering, rättvisa och genus ska behandlas ur ett biologiskt perspektiv. I studien 
framkommer det att det finns en avsaknad i forskningen om hur skolan kan arbeta med att 
utveckla frågor som rör genus för att sedan koppla det till undervisningen om 
människokroppen (Ibid.). 
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I vår studie som har syftet att skapa en förståelse för lärarens perspektiv på undervisningen i 
sex och samlevnad. Vill vi även få en insikt i vad lärarna inkluderar och exkluderar i 
undervisningen för sex och samlevnad, för att på så sätt få en uppfattning kring hur lärarna 
arbetar med genus, olika sexualiteter och jämställdhet i sin undervisning. Genusfrågor samt 
frågor gällande olika sexualiteter är något som ofta leder in i debatter kring fördomar och 
mångfald. Varje skola har till uppgift att arbeta för att minska fördomar, främja inkludering 
samt sprida kunskap om mångfald, hbtq och allas lika värde (Skolverket, 2015). Trots dessa 
riktlinjer för arbetet visar många ungdomar fortfarande ett avståndstagande vid diskussioner 
som kretsar kring hbtq-frågor (Zacko-Smith & Smith, 2010). Acceptansen för hbtq-personer 
har ökat, men många ungdomar visar ändå tendenser att associera hbtq-personer som 
avvikande och upplever situationer i relation till hbtq-personer som i vis mån obehagliga. För 
att bryta den avvikande normen myntades begreppet queerteorin i början av 1990-talet 
(Ambjörnsson, 2006). Queerteorin har som mål att skapa en förändring kring attityder samt 
upprätta ett mer accepterande och jämlikt samhälle (Zacko-Smith & Smith, 2010).  

Hirdman är känd för att ha introducerat genus-begreppet. Uppstarten var år 1988 då Hirdman 
skrev en artikel med syftet att skapa en reflektion kring kvinnors sociala underordning. 
Artikelns frågeställning utgick från hur det kommer sig att individer som benämner sig som 
kvinnor ofta hamnar i underläge. Det är ett fenomen som yttrar sig genom historian och är 
också geografiskt utspritt. Vidare beskriver Hirdman (1988) hur genussystemet grundar sig i 
två principer. Den ena principen är hierarki ordningen vilket i sammanhanget innebär att 
mannen har mer makt än kvinnan. Den andra principen är att kvinnor och män separeras som 
två olika mänskliga inriktningar och ses som en motsatts av varandra (Ibid.). 
En slutsats vi kan fastställa av denna artikel är att samhällets separerande mellan män och 
kvinnor leder till att rådande normer förstärks, vilket resulterar i att den generella 
underordningen av kvinnor kvarstår. 

3.3 Avsaknaden  av  riktlinjer  
Sverige har länge haft det högsta antalet genomförda aborter i relation till de övriga nordiska 
länderna (Heino & Gissler, 2015). Till följd av det utförde Ekstrand et al. (2005) en studie 
med syftet att få en övergripande förståelse för unga flickors attityder kring sexuella 
beteenden och dessutom deras perspektiv på varför den höga abortsiffran har ökat bland 
tonåringar. Studiens resultat visade att det fanns ett stort missnöje gentemot undervisningen 
och dess innehåll i sex och samlevnad. Studien visar även att få skolor hade planer och 
riktlinjer för undervisningen i sex och samlevnad. Det är något som leder till att elever på 
olika skolor får ojämn standard i sin utbildning. En slutsats av studien är att skolor behöver ha 
en högre kvalitet på undervisningen i sex och samlevnad (Ibid.). 

Avsaknaden av riktlinjer kring undervisningen i sex och samlevnad har medfört att området 
ibland åsidosätts inom skolan. Det är något som bland annat leder till att elevens perspektiv 
åsidosätts, då den inte får den kunskap som behövs för att formas till en ansvarstagande vuxen 
(Jarlbro, 1997). På uppdrag av folkhälsoinstitutet genomförde Jarlbro en studie med syftet att 
undersöka hur högstadieelever upplever undervisningen i sex och samlevnad. Studiens 
resultat visade att det fanns brister i sex- och samlevnadsundervisningen på många av de olika 
undersökta skolorna. Det framkom ur resultatet att eleverna i årskurs 7-9 upplevde ett stort 
missnöje med undervisningen de fått i sex och samlevnad. I samband med undersökningen 
uttryckte eleverna en önskan att få vara med och forma undervisningens upplägg. Flickorna 
angav att de ville få mer kunskap om relationer, kärlek och känslor, medan pojkarna ville ha 
mer kunskap om de biologiska aspekterna. I studien framkom det även att eleverna tyckte att 
det var av stor betydelse för vem som höll i undervisningen i sex och samlevnad. De uppgav 
att de vill ha en lärare som är oblyg, avslappnad och kunnig. (Ibid.). 
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Olsson (2005) menar att det är mycket som ska inkluderas i skolans undervisning och att sex- 
och samlevnadsundervisning ofta blir lidande som följd till det. Riktlinjerna kring ämnet är 
svårtolkade och något som inte prioriteras, vilket leder till negativa effekter i det avseendet. 
Som vi tidigare nämnt finns det en avsaknad kring forskning som berör hur skolan och lärare 
kan utveckla undervisningen om frågor kring normer, genus och hbtq. Därför styrks 
anledningen till varför vår studie är ett viktigt bidrag till forskningen. 

 

4. Teoretisk  referensram  
Vår studie utgår ifrån en normkritisk pedagogik då vi vill skapa en förståelse för lärarens 
perspektiv på undervisningen i sex och samlevnad. Studien baseras även i teorier gällande 
kommunikation, genus, hbtq och queerteori. Som tidigare nämnt är skolan en viktig arena för 
lärande, dock så är den sociala omgivningen också vital i formandet av individer på djupet. 
Vuxna förebilder i den sociala omgivningen är mycket bidragande i hur ungdomar utvecklas 
och föräldrar och lärare kan ha avgörande roller för hur individers handlingar yttrar sig i livet. 
Det är även via familjen och skolan som individen kommer i kontakt med regler för socialt 
samspel i tidig ålder (Säljö, 2010). I studien finns ett fokus på hur lärandet sker i 
skolkontexten eftersom vi anser att lärandet som sker i skolan har en stor betydelse för hur 
eleverna formas till att bli ansvarstagande och hälsosamma vuxna. 

4.1 Normkritisk  pedagogik  
Normkritisk pedagogik har som utgångspunkt att synliggöra och ifrågasätta de normer som 
finns i samhället (Bromseth & Darj, 2014). Att arbeta normkritiskt innebär även att ha 
kännedom om förtryckande och exkluderande normer som bildar främlingskap, olika villkor 
och diskriminering (Nordenmark, 2011). En norm är informella eller formella regler för hur vi 
beter oss i sociala sammanhang (Katz, 2014). Normer skapas ständigt och formas i vårt 
lärande, det är därför av stor vikt att man använder sig utav ett normmedvetet förhållningssätt 
i undervisningen (Bromseth, 2014). Gemensamt för de studier som tidigare har gjorts kring 
normer och utbildningskontexter är att skolan har lyfts fram som den viktigaste arenan för 
skapandet av normer i allmänhet. Det tycks bero på att eleverna i skolan omges av 
underliggande förväntningar om hur de ska vara (Rosén, 2014). 
Kumashiro (2002), som är en av grundarna till den normkritiska pedagogiken anser att det är 
lärarens ansvar att ge kunskap till eleverna om att man bör utforska och se världen utifrån 
olika synsätt. Med hjälp utav normkritisk pedagogik kan man ifrågasätta och forcera fram ett 
motstånd mot de mönster som idag finns angående vad som anses vara idealet. Det är något 
som kan leda till att en förändring sker. I skolan får eleverna dagligen läsa texter och 
berättelser som till stor del är skrivna ur ett heteronormativt perspektiv. Det sänder signaler 
till eleverna att det är den heterosexuella läggningen som är naturlig och eftersträvansvärd, 
samtidigt som hbtq-personer anses vara avvikande (Bromseth, 2014).  

Vidare belyser Bromseth & Darj (2014) att det inte är möjligt att få ett samhälle helt fritt från 
normer, men det viktiga är att synliggöra de normer som finns för att på så vis synliggöra 
eventuella negativa konsekvenser normerna medför. Normkritisk pedagogik handlar om att 
förändra normer, alltså inte avskaffa dem. Normkritiskt arbete sker genom ett kritiskt 
granskande och reflekterande över fenomen som ofta tas för givet. Det är även viktigt att 
ifrågasätta både sig själv och sin omgivning kring varför olika fenomen ska yttras på ett visst 
sätt (Ibid.). Eftersom att normer är något vi kan lära in så kan vi även lära om. Det finns 
därmed en möjlighet att förändra människors syn på vad som bör anses som “naturligt” 
(Ibid.). 
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4.2 HBTQ  –  Homo-‐,  Bi-‐,  Trans-‐,  Queer  
Begreppet hbtq används som ett samlingsnamn för att kategorisera olika sexuella identiteter 
och beteenden (Katz et al. 2014).   
Att identifiera sig som homosexuell innebär att man kan känna romantisk och/eller sexuell 
attraktion till individer med samma biologiska kön. Bisexualitet innebär att man kan uppleva 
romantiska och/eller sexuella känslor till både individer med manligt och kvinnligt kön 
(Nordenmark, 2011). Trans handlar i stället om könsidentitet och könsuttryck. Transpersoner 
kan oberoende av deras biologiska kön uppfatta sig som både man och/eller kvinna. 
Begreppet trans har därmed ingenting med sexuell läggning att göra (Ambjörnsson, 2006). 
När en individ definierar sig som queer innebär det att individen inte vill definiera sig enligt 
rådande normer. Queerpersoner väljer alltså att inte definiera sitt kön alls (Katz, 2014). Att 
benämna sig som heterosexuell innebär att man endast känner romantisk och/eller sexuell 
attraktion till någon med motsatt biologiskt kön. Individer som inte ser sig som heterosexuella 
kan ofta uppleva en känsla av exkludering i samhället, vilket kan leda till ångest och sämre 
hälsa hos individerna i fråga (Berg, 2014).  

Unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra 
unga och mår därför sämre - (Myndigheten för ungdomars och 
civilsamhällsfrågor, 2015) 

Skolan har en central roll för att motverka diskrimineringar och skapa värderingar som 
inkluderar alla elever i undervisningen (Katz et al. 2014). Därför har läraren ett ansvar att 
kunna bemöta alla former av frågor på ett professionellt och förtroendegivande sätt. Läraren 
måste även inneha kunskap att på ett pedagogiskt sätt hantera de elever som pratar 
nedvärderande om olika sexualiteter (Olsson & Centerwall, 2005). Genom att läraren visar en 
acceptans gentemot olika sexualiteter, leder även det till att eleverna får nya värderingar då en 
norm bryts. Dock anger Olsson och Centerwall att skolans undervisning om sexualiteter är 
bristande, då hbtq-elever har förklarat att de inte känner sig inkluderade eller tilltalade i sex- 
och samlevnadsundervisningen. 

4.3 Queer  teorin  
Queerteori är ett akademiskt begrepp som används vid uppmärksammandet av samhällets 
förhållanden kring makt, genus och sexualitet (Ambjörnsson, 2006). Berg och Wickman 
(2010) beskriver queerteorin som en strävan att ifrågasätta normativa föreställningar för vad 
det innebär att vara kvinna eller man. Queerteorin beskrivs som ett kritiskt perspektiv som gör 
det möjligt att granska, studera och kritisera heterosexualitetens normativa status. 
Queerteoretiker vill få bort uppdelningen mellan heterosexualitet och övriga sexualiteter 
(Ibid.). Dagens queerforskning handlar om hur den heterosexuella normen styr och hur den 
drabbar de individer som identifierar sig inom andra sexualiteter (Ibid.). Ett centralt tema i 
queerteorin är genus, som berör relationen mellan manligt och kvinnligt. Queerteoretiker har 
som utgångspunkt att könet är en effekt av vår sociala och kulturella föreställning 
(Ambjörnsson, 2006). 

4.4 Genusteori  
Begreppet genus används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala 
beteenden. Genus kan därmed beskriva individers könsidentitet men även hur könsskillnader 
uppstår (Blomqvist, 2005). I genusteorin skiljer man på det biologiska- och det sociala könet. 
Innebörden av det biologiska könet kan förklaras som att flickor föds med två likadana 
könskromosomer och pojkar med två olika. Det är därmed könskromosomerna som avgör 
människans biologiska kön (Uller, 2005). Det sociala könet däremot är ett resultat av de 
förväntningar vår omgivning och vårt samhälle har på oss, med andra ord sociala faktorer. 
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Dessa kan yttra sig i hur samhället vill att vi klär oss och beter oss, vilket på så vis påverkar 
vårt sociala kön (Connell, 2009). 
Genusteorier är inte abstrakta eftersom alla teorier är uppbyggda på samma kunskapsbas men 
idéerna är varierande eftersom alla teoretiker har olika bakgrunder och olika typer av 
utbildning (Ibid.). Vidare menar Connell hur den allmänna uppfattningen i samhället är att det 
finns två könsroller, vilket ofta leder till att individer anser det vara uppseendeväckande när 
en individ väljer att inte följa mönstret.  

I vardagslivet tar vi genus för givet, vi ser omedelbart om en personer är man 
eller kvinna, flicka eller pojke – (Connell, 2009 s.17) 

Samhällets genuskategorisering av vad som anses vara maskulint och feminint sker konstant. 
Ofta styrs pojkar redan vid låg ålder mot sporter som anses vara hårda och maskulina, 
samtidigt som flickor introduceras till aktiviteter som anses vara mer feminina och stillsamma 
(Connell, 2009).  

Det är något Katz (2014) styrker genom sin beskrivning om att redan när vi föds socialiseras 
vi in i en könsroll. Det innebär att föreställningarna om hur en pojke/man respektive en 
flicka/kvinna ska vara genomsyrar hela samhället och kan yttra sig i klädval, yrkesval och 
fritidsintressen. Samhällets förväntningar påverkar även synen på hur sexualiteten är och ska 
se ut (Berg, 2014). 

4.5  Kommunikation  och  dialog  
I studien används begreppet ledare synonymt med lärare vilket yttrar sig i det här avsnittet. 
Önnevik (2010) beskriver en ledare som en individ med färdigheter, erfarenheter och 
kunskaper från olika områden. En ledare ska kunna få fram sitt budskap i olika sammanhang, 
vilket leder till att lärandet blir effektivt. Som ledare bör man välja ordval och attityd som 
lämpar sig i relationen till eleverna, vilket således gör det lättare för eleverna att ta till sig av 
informationen. Önnevik (2010) beskriver att små ord som läraren uttrycker kan ha stor 
betydelse för gruppen.  

Inslag av humor och ‘’glimten i ögat’’ är naturligtvis alltid en extra krydda i 
föredraget, men det gäller att utgå från sin egen personlighet som 
föredragshållare och inte försöka spela någon roll som inte passar in - 
(Önnevik, 2010, s.106) 

En kommunikationsprocess sker då läraren förmedlar kunskap till eleven, vilket leder till att 
eleven lyssnar och tar in budskapet (Önnevik, 2010). Den tolkning av budskapet som eleven 
får kan påverkas av lärarens språk och förhållningssätt som yttras genom kroppsspråk och 
agerande. En lärare som använder ett kroppsspråk som symboliserar positivitet kan ge 
eleverna en tolkning till att läraren vill vara där, har kompetens och leder i sin tur till att 
eleverna får ett högre förtroende för läraren. Om läraren utstrålar ett negativt språk och 
kroppshållning kan det leda till att eleverna inte heller känner någon motivation till att ta till 
sig av den kunskap som undervisas. Vidare förklarar Önnevik (2010) att en 
envägskommunikation är när läraren endast ger information till eleven, medan 
tvåvägskommunikationen ger läraren en möjlighet att ställa frågor och integrerat i 
undervisningen. Det finns även tre olika kommunikationsformer som Önnevik (2010) belyser. 
Det är verbal, icke verbal och symbolisk kommunikation. Verbal kommunikation är ord som 
uttalas mellan individer, icke verbal kommunikation är kroppsspråk och ögonkontakt. 
Symbolisk kommunikation handlar om frisyr, smycken och klädsel.  

För att eleven ska få en förståelse för kunskapen som förmedlas, krävs det att eleven får 
möjlighet att skapa en mening av informationen som kommuniceras (Wallin, 2014). Får 
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eleven inte tid till att skapa sig en mening av informationen brister möjligheten till lärande 
(Säljö, 2010). För att ett lärande ska ske behövs det ett aktivt deltagande och motivation till att 
vilja ta in informationen. Genom kommunikation utvecklas individens kunskaper och 
möjlighet till utbyten av erfarenheter. För att en dialog ska ske, menar Säljö att 
kommunikationen mellan två individer ska bli ett samspel. I skolan sker lärande genom att 
eleven ska lära sig utantill och komma ihåg all kunskap som den har fått (Ibid.). För att 
lärande ska kunna ske behövs det en fungerande kommunikation mellan läraren och eleven. 
När båda parterna är aktiva och engagerade i samtalet skapas ett lärande (Ibid.).bro 

 

5. Metod  
Redovisningen av metoden har som syfte att skapa en förståelse över de metodologiska val 
som tagits för att forma studien till det den är. Metodbeskrivningen består av utgångspunkter, 
tillvägagångssätt, samt etiskt förhållningssätt och i varje del finns motiveringar till de olika 
valen. 

5.1 Utgångspunkt  
För att skapa en förståelse för lärarens perspektiv för undervisning i sex och samlevnad, utgår 
studien ifrån en kvalitativ metod med intervjuer i fokus (Ahrne & Svensson, 2011). Intervjuer 
används med fördel om man vill skapa förståelse för deltagarens perspektiv gällande ett 
specifikt fenomen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Dessutom är en kvalitativ ansats i 
den metodologiska utgångspunkten en utgångspunkt som ger möjlighet att studera något på 
ett djupare plan. På så vis är en kvalitativ ansats något som kan ge oss förståelse för lärarens 
perspektiv, vilket är tydligt förankrat i syftet och frågeställningarna. 

Vår studie inspireras av ett hermeneutiskt perspektiv vilket Westlund (2015) förklarar som att 
tolka, förstå och förmedla ett specifikt ämne eller en individ. Anledningen till de valda 
perspektivet grundar sig i att vi vill skapa förståelse kring lärarens perspektiv rörande 
undervisning i sex och samlevnad. Hermeneutiken är en utgångspunkt som ger den 
möjligheten, då det inte bara handlar om att se det som yttrar sig i texten som uppstår i en 
studie utan även tolka det som sägs i en djupare nivå (Ibid.), vilket vår studie till stora delar 
bygger på. I studie har utgångspunkten varit att genomföra fyra stycken kvalitativa 
djupintervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011), utförda på högstadielärare med en tydlig 
koppling till ämnet sex och samlevnad. En faktor till att utgå ifrån djupintervjuer var att det 
fanns en förståelse kring att jakten på intervjusubjekt skulle bli en utmaning, då studien 
skedde i samband med de nationella proven. En förförståelse för vilken typ av metod som 
lämpar sig bäst utifrån förutsättningar är något som Ahrne och Svensson (2011) belyser, då 
det gör datainsamlingen mer framgångsrik och oväntade problem motarbetas. Vår 
utgångspunkt gällande antalet intervjupersoner som skulle medverka i studien var således 
baserad på en bedömning över huruvida empirimängden kunde besvara det uppsatta syftet och 
samtidigt skapa en stark resultatbild i studien. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar 
att det finns ett ansvar hos forskaren eller i vårt fall studieledarna när det kommer till 
intervjustudier att bedöma vad som krävs för att nå ett önskat resultat vad gäller 
empirinsamlingen och på så vis motiverades utgångspunkten till studien på ett tydligt sätt.  

Med hjälp utav den hermeneutiska ansatsen kunde vi utifrån vår insamlade empiri i relation 
till vårt syfte och våra frågeställningar utgå ifrån att tolka och analysera lärarens utsagor och 
därmed skapa en förståelse för lärarens perspektiv för undervisningen i sex och samlevnad. 
Inom det hermeneutiska perspektivet har analys- och tolkningsprocessen sin grund i att 
forskaren redan har kunskap om området som studeras.  
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Därför är det av vikt att ämnet studeras noggrant innan studien genomförs (Westlund, 2015). 
En hermeneutisk process kan liknas vid en spiral eftersom det redan vid analyserandet av 
empirin uppstår nya tolkningar och frågetecken som i sin tur gör att forskaren gräver sig 
djupare ner i förståelsen (Ibid.). Då det fanns en viss förförståelse i ämnet ansågs ett 
hermeneutiskt perspektiv på analys och tolkningsprocessen som den utgångspunkt som 
matchade studien ur dels ett syftesperspektiv men också ur vårt egna perspektiv. 

Studien är formad i sin utgångspunkt som en etnometodologisk forskning då vår studie, likt 
etnometodologik syftar till att förstå individens sociala handlingar, normer och värderingar 
(Hassmén & Hassmén, 2008).  

5.2 Urval  
Studiens urval utgår från ett homogent urval som Hassmén och Hassmén (2008) förklarar är 
ett urval som används när studien har till syfte att skapa förståelse för en specifik grupp och 
när studien kräver en specifik sorts respondenter för att kunna besvara studiens syfte och 
frågeställningar. 
Urvalet bestod utav tio stycken högstadielärare som undervisar i sex och samlevnad i biologi 
eller samhällskunskap. Vi valde att vända oss till lärare på högstadiet då det oftast är där som 
sex och samlevnad sker (Katz, 2014). Fyra stycken lärare tackade ja till deltagandet i studien, 
därmed blev det ett bortfall på sex stycken lärare.  
Anledningen till valet att använda fyra stycken högstadielärare, som intervjupersoner, beror 
delvis på att djupintervjuer eller kvalitativa intervjuer överlag inte har något minimumkrav 
vad gäller antal intervjuer såvida empirin som insamlas kan svara till syftet med studien 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Studien har inte som syfte att generalisera något 
resultat utan snarare gräva djupare i ett fenomen som i det här fallet är sex- och 
samlevnadsundervisningen. Således finns inga direkta riktlinjer för hur många intervjuer som 
ska genomföras utan ansvaret ligger hos den som ska utföra studien att bedöma om antalet 
intervjuer på ett tydligt sätt kan skapa ett starkt resultat i relation till syfte och frågeställningar 
(Ibid.).  
De som tackade ja till studien var tre biologilärare samt en lärare i samhällskunskap. Samtliga 
fyra lärare undervisar i sex och samlevnad på olika högstadieskolor belägna i västra Sverige, 
och har ingen koppling till varandra. Det är bra då det kan finnas en riskfaktor att de fyra 
lärarna skulle yttra liknande värderingar på grund av påverkan av varandra som fallet skulle 
kunna vara ifall de varit kollegor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Dessutom hade 
respondenterna kunnat beskriva intervjun för varandra om de varit från samma skola vilket 
hade kunnat skada intervjuns reliabilitet (Ibid.), då en faktor i intervjun var att i möjligast mån 
inte påverka respondenten i någon form.  

Efter att vi genomfört alla fyra intervjuer, upplevdes den insamlade datan som tillräcklig för 
att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Ett beslut togs därför att inte söka fler 
deltagare. 

5.2.1  Etik  
I studien informerades respondenterna om de fyra etiska kraven som är; informationskravet, 
vilket innebär att vi gav respondenterna en tydlig syftesbeskrivning som har syftet att skapa 
en förståelse kring studien. Samtyckeskravet är den del där vi som utförde studien ser till så 
att respondenten är medveten om att det är frivilligt att delta och dessutom att den innehar 
rätten att inte svara på eventuellt obehagliga frågor. Det informerades för i informationsbrevet 
(bilaga 1). Konfidentielltkravet uppfylldes genom att vi garanterade respondenterna trygghet 
om att resultatet inte går att koppla till någon enskild individ, samt att allt material skulle 
behandlas konfidentiellt. Slutligen uppfylldes nyttjandekravet som innebär att uppgifter om 
enskild insamlad data för forskningsändamål ej får användas eller utlånas för kommersiellt 
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bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Det var också något som informerades för tydligt 
innan intervjuerna genomfördes. En tydlighet i de fyra etiska riktlinjerna är något som 
(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009) beskriver som avgörande för att uppnå en etisk korrekt 
studie. Informationen gavs genom ett informationsbrev (bilaga 1), som vi skickade ut via 
mail. Respondenterna fick även informationen muntligt i samband med intervjutillfället.  

Hassmén och Hassmén (2008) beskriver att det är av stor vikt att respondenterna finner tillit 
till studien samt till oss som intervjuledare. Därför är det viktigt att vi ger respondenterna 
tydlig information om syftet med studien. Dock valde vi att inte avslöja att vår studie utgår 
ifrån ett normkritiskt perspektiv med begreppen genus och hbtq i fokus, då vi inte ville leda in 
respondenternas tankar i sådana resonemang. Bjereld et al. (2009) menar att information kring 
studien ska i möjlig mån ges ut till studiesubjekten i förväg såvida det inte skadar studien i 
sig. Att inte avslöja vilka individer som studiens resultat bygger på är ett bra sätt att väga upp 
för det etiska frågetecknet som utebliven information kan ses som och på så vis styrks 
studiens etiska perspektiv. Vårt antagande är att om vi redan innan förklarar vad vår studie har 
till avsikt att undersöka kan respondentens svar med stor sannolikhet påverkas, vilket i sin tur 
kan leda till att respondenterna inte svarar sanningsenligt, vilket hade försämrat studien empiri 
i relation till syftet och frågeställningarna. 

5.2.2  Konstruktion  av  intervjuguiden  
I uppstarten av studien samlade vi in fakta och information om skolundervisningen i sex och 
samlevnad. När vi sedan fick en överblick för hur undervisningen i sex och samlevnad ska se 
ut, började vi analysera detta och skrev därefter fram åtta intervjufrågor (bilaga 2). 
Intervjufrågorna formades utifrån vårt syfte att skapa förståelse för lärarens perspektiv för 
undervisning i sex och samlevnad. I vår intervjuguide formulerade vi även bakgrundsfrågor, 
vilket kan vara ett sätt att få igång konversationen även om frågorna i sig inte hade något 
uppfyllande syfte för studien. 

Frågorna som användes var öppna och uppmuntrade respondenterna till att svara länge och 
förklara fritt om sitt perspektiv av ämnesområdet för frågan, på så vis var intervjuguiden 
relativt semistrukturerad samtidigt som det var en djupintervju. Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2011) beskriver att en semistrukturerad form på intervjuer lämpar sig när 
intervjuledaren vill få till öppenhet och spontanitet vid intervjutillfället och på så vis var en 
semistrukturerad karaktär på intervjun något som skulle möjliggöra en bra empiribas som 
matchade syftet.    

5.3 Tillvägagångssätt  
Via telefon kontaktades åtta rektorer på olika högstadieskolor, rektorerna gav mailadresser till 
respektive skolas lärare i biologi och samhällskunskap. Därefter skickades informationsbrevet 
(bilaga 1) ut där en förklararing till varför individen kontaktas fanns med. I 
informationsbrevet fanns även en tydlighet i vilka kriterier som krävdes för att kunna delta i 
studien. Utskick av informationsbrev är ett bra förhållningssätt för att med en tydlighet 
informera varje individ som deltar i studien för vad som väntas och krävs för att man ska 
kunna delta, samt även övrig information om hur processen kring intervjun kommer se ut 
(Hassmén & Hassmén, 2008). 
Eftersom vårt syfte är att skapa förståelse för lärarens perspektiv på undervisning i sex och 
samlevnad bestod vår studie utav en kvalitativ metod i form av intervjuer (Ahrne & Svensson, 
2011). Vi använde oss utav djupintervjuer, som innebär att intervjupersonen och 
intervjuledaren samtalar länge och skapar en relation till varandra som kan möjliggöra en mer 
öppen intervju. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) förklarar hur syftet med en 
djupintervju kan vara att se intervjupersonens värderingar, egna erfarenheter och kulturella 
perspektiv. Vidare beskrivs hur en djupintervju som metod kan leda till att respondenten 
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berättar om personliga erfarenheter, därför är det viktigt att intervjuledaren förhåller sig 
professionellt och neutralt. Djupintervjuer är gynnsamt att använda när man vill få en 
förståelse kring respondentens uppfattning och perspektiv (Ibid.) vilket går hand i hand med 
att skapa förståelse för lärarens perspektiv i undervisning i sex och samlevnad. Således 
motiverades valet att göra djupintervjuer på ett tydligt sätt kopplat till studien. 

5.3.1 Genomförandet  av  intervjuerna  
Som tidigare nämnt ska en djupintervju genomföras mer som ett samtal än en klassisk intervju 
(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). För att skapa en avslappnad och trevlig stämning kring 
intervjun, vilket lättare leder till ett samtal, medtogs därför fikabröd till samtliga intervjuer, då 
vi ansåg att fika kan bidra till en mer avslappnad samtalsmiljö. För att göra det bekvämt för 
respondenter genomfördes intervjuerna på varje lärares respektive skola, vilket också enligt 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne är en bra strategi för att skapa en behaglig miljö för 
respondenten.  
Med två av lärarna genomfördes intervjuerna i enskilda rum med en tyst miljö, medan de 
resterande två lärarna intervjuades i offentligt rum, då det var en önskan av respondenterna. 
Risken med att genomföra en intervju i en offentlig miljö är att omgivningen kan påverka 
intervjupersonens svar (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). Beslutet att göra det ändå togs 
med en vetskap att ingen i de offentliga rummen satt och aktivt lyssnade på intervjun och 
därför fanns känslan att det inte var avgörande för intervjuns kvalitet. Innan alla intervjuer 
började informerades respondenterna ytterligare en gång om att den insamlade empirin skulle 
behandlas konfidentiellt för att vara tydlig så att individen inte skulle vara orolig över att yttra 
saker och samtidigt känna sig avslappnad i intervjusammanhanget. Samtliga intervjuer tog 
mellan 42-45 minuter att genomföra och känslan med den intervjumängden var att datan som 
insamlats var tillräcklig för att besvara syftet och frågeställningarna på ett tydligt sätt. 

5.4 Bearbetning  och  analys  
Intervjumaterialet spelades in med hjälp utav ett inspelningsprogram i våra mobiltelefoner för 
att underlätta empiribearbetningen. Nästa steg var att transkribera intervjumaterialet, vilket 
innebär att överföra ljud till skrift (Eriksson-Zetterberg & Ahrne, 2011). En uppdelning av 
transkriberingen gjordes, vilket gjorde att belastningen halverades på två, samt att det blev 
lättare att fokusera på varje enskild transkribering. Intervjun spelades upp via hörlurar för att 
bättre kunna fokusera och få ner allt material utan yttre störmoment. Ljudet överfördes till text 
i ett Microsoft Word Dokument. Genom att genomföra en transkribering förberedde vi oss 
inför behandlingen av analysen för den insamlade datan (Hassmén & Hassmén, 2008).  

När transkriberingen av samtliga intervjuer var genomförda hade vi 22 sidor text. Efter att 
transkriberingen var slutförd påbörjade vi arbetet med att sortera texten i olika kategorier, för 
att på så vis bli mer förtrogna med vårt material (Rennstam & Wästerfors, 2011). Sorteringen 
utförde vi genom att rita upp en tankekarta med samtliga kategorier. Med hjälp utav 
tankekartan kunde vi finna intressanta likheter och olikheter mellan de olika kategorierna som 
vi kodade med olika färgpennor. Utifrån våra kategorier kunde vi synliggöra om empirin 
besvarade syftet och frågeställningar (Fejes & Thornberg, 2015).  

För att ytterligare kunna bearbeta och analysera transkripten, användes den hermeneutiska 
tolknings- och förståelsemetoden (Westlund, 2015). Det innebar att för att kunna förstå 
helheten måste även delarna i empirin kunna sättas i en kontext, det kan liknas vid att lägga 
ett pussel. För att kunna förstå och tolka empirin behöver vi ha en god uppfattning av tidigare 
forskning samt ett teoretiskt ramverk, för att vidare kunna förstå och tolka empirin. Genom att 
skapa en förståelse av delar av empirin kan det ligga till grund för skapandet av en ny 
tolkning, som i sin tur kan leda till nya förståelser. Lite som ett pussel kan det ses som en 
process i den hermeneutiska spiralen (Ibid.).  
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Den hermeneutiska spiralen började när studien startades och för varje steg i studieprocess 
kom vi längre ner i spiralen.  
Hermeneutiken är en subjektiv ansats som betyder att den som studerar området medvetet 
eller omedvetet tolkar sina upplevelser, åsikter och värderingar (Ibid.). Det görs genom både 
kunskaper som tidigare forskning, teoretisk referensram, men även genom egna erfarenheter 
som finns med även innan studieprocessen i sig har inletts. Genom att förstå att den 
hermeneutiska ansatsen är subjektiv går det förstå att alla individer bär med sig kunskap, 
tidigare erfarenheter, tankar och intryck, antingen medvetet eller omedvetet, vilket på så vis 
påverkar analysen av empirin (Westlund, 2015). Då studien bygger på en viss förkunskap hos 
oss som studieledare, samt att en koppling till vad tidigare forskning och teori belyser i 
området var av värd att ha med sig i ett tidigt stadie, blev en hermeneutisk analysprocess det 
tillvägagångsätt som lämpade sig bäst för studien. 

5.5 Litteratururval  och  sökning  
Vår valda litteratur utgår i från studiens syfte som är att skapa förståelse för lärarens 
perspektiv för undervisning i sex och samlevnad. Med hjälp utav litteraturen skapades en 
djupare förståelse och kunskap om undervisning i sex och samlevnad, normer, genus, hbtq 
samt olika teorier. 
Internetkällor har endast används som lösning när det ansetts trovärdiga och fokus har varit att 
minimera användandet av internetbaserade källor överlag. Vid användning av källor från 
webben bör man kritiskt granska källans trovärdighet och tillförlitlighet (Thurén & Strachal, 
2011).  

Vid sökning efter tidigare forskning användes databasen ERIC med kategorin 
pedagogik/undervisning. Endast artiklar med etiketten Peer reviewed användes, vilket innebär 
att artikeln är vetenskapligt granskad. Sökorden som användes för att hitta relevant forskning 
var: “Sex and cohabitation”, “teaching”, “adolescents”, “school” “attitudes”, “social rules’’, 
“gender” och “sexual Health”. Slutresultatet landade i nio artiklar och avhandlingar som 
ansågs relevanta till syftet och frågeställningarna.  
Målet var att hitta så nya artiklar som möjligt och det finns en medvetenhet om att en del 
artiklar i studien är av äldre slag, men då ingen nyare motsvarande forskning som passade till 
ämnesområdet på ett bra sätt hittades gjordes valet att använda några äldre. Med tanke på att 
delar av forskningen som hittats är gammal ser vi ytterligare en anledning till att genomföra 
studien. 

5.6 Metodkritik  
En djupintervju ska bli mer ett samtal än en vanlig intervju, vilket vi tyckte fungerade väldigt 
bra under de genomförda intervjuerna. Vårt medtagna fikabröd hade som syfte att få ett mer 
flytande samtal, vilket det uppfyllde, då känslan att respondenten direkt blev mer avslappnad 
infann sig. En positiv aspekt är även att vi besökte respondenterna på deras arbetsplatser, 
vilket gör det lätt och tillgängligt för respondenterna, vilket också är något som leder till att 
individen blir mer avslappnad och trygg över intervjutillfället (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
2011). Respondenterna bidrog mycket till studien, både likheter men också olikheter i 
empirin. Det var något som gjorde att studien fick olika svar på lärarens värderingar, vilket 
ses som positivt då studiens omfång blev större än ifall det bara hade funnits likheter i 
lärarnas perspektiv.  
Sex och samlevnad är inte schemalagt, utan ska ingå i olika ämnen, vilket vi tror kan leda till 
att respondenterna känner sig obekväma med att vara med i en studie som behandlar ämnet. 
Känslan av att inte kunna ämnet kan vara en bidragande faktor till att respondenten blir 
återhållsam i sina svar. Det är viktigt att få individen att känna sig trygg och att det inte 
uppstår en ojämn maktfördelning mellan intervjuledare och intervjuperson (Eriksson-
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Zetterquist & Ahrne, 2011). På så vis var det fördelaktigt att låta respondenterna välja själv 
var de ville utför intervjun och dessutom att vi som intervjuledare agerad med ett avslappnat 
sätt vid intervjutillfället. En kritisk synpunkt av vår valda metod är att vi som skribenter 
utförde djupintervjuerna tillsammans, vilket kan ha gjort att respondenterna fått en känsla av 
att bli förhörd. Det vill säga att intervjupersonerna kan ha fått en känsla av att hen var där för 
att svara på frågor och inget annat, då det satt två stycken personer som intervjuade och hade 
mycket kunskap om ämnet som studerades. Hade vi däremot utfört djupintervjuerna ensamma 
med respondenterna skulle det kunnat göra att intervjupersonen blev mer bekväm i 
situationen. Samtidigt var valet att vara två vid intervjutillfället baserat på att det skulle vara 
lättare att identifiera värderingar och normer som var ett delsyfte och ändå hålla igång ett bra 
samtal, då en agerade samtalsledare och den andra tog en mer iakttagande roll.   
Två intervjuer utfördes i lärarrummet på respektive lärares skola. Därför kan vi inte garantera 
dessa två respondenternas konfidentiellitet, då de kollegor som befann sig i rummet kan ha 
uppfattat vad respondenterna svarat på intervjun. Det var ändå ett val som togs då 
respondenten själv fick välja var den ville utför intervjun och dessutom urskiljs inte de 
enskilda respondenternas svar i studien. 

5.6.1 Generaliserbart  och  trovärdigt  
Eftersom respondenterna är relevanta för vår studie, kan studien anses ha en trovärdighet 
(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). Studien utgår ifrån lärarens perspektiv och egna 
värderingar, vilket verifierar valet av lärare som respondent. När metod och datainsamling har 
beskrivits väl, menar Sandberg och Faugert (2012) att trovärdigheten i studien ökar eftersom 
studien kan utgöras av en annan person. Däremot påverkas studiens trovärdighet när en 
individs personliga värderingar och perspektiv ser olika ut, därmed kommer en annan 
likvärdig studie inte få exakt samma resultat (Ibid.) 
Som intervjuare är det väldigt viktigt att tänka på kroppsspråk, formuleringar och tonfall som 
i vissa fall kan påverka respondenternas svar. Vi förhåll oss till detta genom att hålla frågorna 
neutralt formulerade utan några laddade ord eller uttryck (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 
2011). Då studien är utförd på ett fåtal respondenter, går resultatet inte att generalisera för 
skolor eller lärare överlag i Sverige. Dock är inte syftet med denna studie att generalisera ett 
resultat, utan att gräva djupare i ett resonemang. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne beskriver att 
studier som använder intervjuer som metod för empiriinsamling oftast inte har som syfte att 
generalisera ett resultat utan snarare gräva djupare i ett ämne, vilket således matchar vad vår 
studie syftar till att behandla.   

5.7 Metoddiskussion  
Valet att utföra djupintervjuer styrks eftersom syftet med studien är att förstå lärarens 
perspektiv. Genom en djupintervju får läraren uttala sig och berätta om sina erfarenheter 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Hade däremot studien utgått ifrån enkätstudier, så hade 
vi inte kunnat förstå lärarna på samma sätt och metoden hade inte kunnat svara på studiens 
syfte, vilket således motiverar valet att utgå från en kvalitativ ansats. Dock tror vi att en 
enkätstudie hade kunnat bidra till mer respondenter. 
Vi valde att utföra intervjuerna tillsammans, med syftet att inte missa någon viktig 
information. Vi är medvetna om att det förmodligen hade blivit en mer bekväm stämning om 
det bara var en av oss som genomförde intervjun, men genom att skapa en öppenhet och ett 
lugn under intervjusituationerna gjorde det ingenting att vi båda var närvarande. En önskan 
fanns att genomföra sex djupintervjuer men de resterande lärarna vi kontaktade beskrev att de 
inte kunde delta i studien på grund av att de hade nationella prov under de veckor intervjuerna 
genomfördes, till följd av detta valde vi att göra så lång djupa intervjuer som möjligt av de 
fyra intervjuerna vi fick för att väga upp empirimängden. 
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Hade vi valt att utgå ifrån ett snöbollsurval och inkluderat fler lärare från samma skolor, så 
hade vi förmodligen fått fler respondenter, vilket hade gett en större empiribas, dock var det 
som tidigare nämnt ett delmoment i intervjun att analysera hur lärarna talade kring sex och 
samlevnad, och att vi i största mån inte skulle påverka deras uttalanden. Hade vi då utgått i 
från ett snöbollsurval är riken stor att intervjupersonerna hade påverkat varandra och beskrivit 
intervjun, vilket således hade kunnat påverka respondenternas agerande i intervjun och 
validiteten och trovärdigheten hade skadats (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Studiens syfte var att skapa en förståelse för lärarens perspektiv för undervisningen i sex och 
samlevnad, med inspiration från ett hermeneutiska perspektiv (Westlund, 2015). På så vis 
behöver individen som studerar ämnet ha en grundläggande kunskap innan studien kan 
påbörjas, vilket vi båda i viss utsträckningen hade. Vi som genomförde intervjuerna hade 
redan ett synsätt på hur undervisningen borde se ut, vilket kan ha påverkat vårt resultat och 
dess infallsvinklar. Det är omöjligt att vi som genomfört studien inte påverkas av våra egna 
tolkningar och värderingar, dock var vi i utförandet av intervjuerna noggranna med att inte 
låta vår påverkan spegla intervjuerna. Att vi båda var deltagande i intervjusammanhanget tror 
vi kan ha haft en positiv effekt i det avseendet, då det gick att dela upp belastning och det blev 
på så vis lättare att fokusera på den uppgift respektive intervjuledare hade. Analysen av 
empirin kan dock ha speglats av våra egna åsikter och tankar. Däremot har vi problematiserat 
våra egna idéer kopplat till de uttalanden lärarna gjort, så att inte egna åsikter fått en 
avgörande roll i analysarbetet.  
Resultatet i vår studie går inte att generalisera eftersom det enbart är analyser av fyra lärares 
utsagor och att det är lärarnas egna värderingar och prioriteringar som styrde vad 
undervisningen i sex och samlevnad skulle handla om. Därför kan resultatet se väldigt 
annorlunda ut, beroende på vilken skola som undersökts. Däremot är det inget i varken syfte 
eller frågeställningarna som gör en generalisering av studiens resultat som något att 
eftersträva och därmed är antalet respondenter som studien bygger på inte något som är 
betydande i det avseendet. Vi valde även att avgränsa oss till högstadielärare i ämnena biologi 
och samhällskunskap, där sex och samlevnad ska beröras som mest. Det hade kunnat vara 
intressant att studera alla skolans ämnen, ur ett normkritiskt perspektiv men då studien var 
inriktad på undervisning i sex och samlevnad och den hälsomässiga problematik som det finns 
indikationer på i relation till bristande kunskap inom ämnet blev därför avgränsningen logisk. 
Att vi i utförandet av intervjuerna valde att ha med fikabröd går att diskutera, då Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2011) menar att om intervjuledaren vill ha en öppen intervju med 
spontanitet och utan att intervjupersonen tänker för djupt kring sina svar är en behaglig miljö 
något att eftersträva hos intervjuledaren. Det resonemanget går att koppla till valet att ha med 
fikabröd till intervjuerna, då det kan ha haft en avslappnande effekt. Dessutom blir valet att 
låta intervjupersonen välja plats för intervjutillfället också något som styrks av resonemanget.  

För att kontrollera om våra intervjufrågor var lättförståeliga, vilket är något som kan påverka 
respondenternas svar, kunde vi pilot testat intervjuguiden (bilaga 2) på utomstående individer, 
innan vi utförde våra intervjuer. Att pilottesta olika pedagogiska verktyg som i detta fall 
intervjuguiden utgjorde, är något som är gynnsamt, för att få förståelse ifall frågorna 
uppfattades likadant av alla (Boréus, 2011). Dock så ville vi hålla våra intervjuer spontana 
och inte inövade då en djupintervju syftar till att skapa ett vänskapligt och öppet samtal 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). På så vis motiveras valet att inte pilottesta 
intervjuguiden. 
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6 Resultats  analys  
Nedan presenteras resultatet av de fyra intervjuer som genomförts med högstadielärarna Kim, 
Michelle, Robyn och Sam. Namnen är fiktiva och könsneutrala för att inte avslöja lärarnas 
namn eller kön. Resultatets presenteras i olika teman som vi har funnit när vi analyserat den 
insamlande empirin. Resultatet är förmedlat genom en resultatanalys där empirin tematiseras 
och sedan kopplas till teorier i den teoretiska utgångspunkten. Resultatanalysen är således 
uppbygg med beskrivningar av teman, citat från respondenter samt kopplingar till teori. De 
teman som behandlas i resultatanalysen är; lärarens kommunikation och värdering, inget 
riktigt och viktigt ämne, sex på kartan, kroppens anatomi eller knoppens tankar?, anonym 
frågelåda, undervisning för alla och en normativ könsroll. 

6.1  Lärarens  kommunikation  och  värdering  
De fyra lärarna är överens om att det som står i läroplanerna (Skolverket, 2011) är det som 
egentligen ska diskuteras och undervisas om på lektionerna. Dock uppger samtliga lärare att 
de bedömer innehållet i läroplanerna svårtolkat, lärarna anser även att de varken har tid eller 
kompetens att undervisa i allt, vilket leder till att det blir upp till varje lärare att prioritera vad 
som är viktigast. Denna prioritering kan variera från år till år och från lärare till lärare. Två av 
lärarna uppger att de anser att de har gett sina elever en djup och genomgående undervisning i 
sex och samlevnad. 
De två resterande lärarna berättar att eleverna på deras skola har fått grundläggande kunskap 
om kroppens funktioner och om människans reproduktion men att undervisning om normer, 
könsskillnader, rättigheter, kultur och mångfald inte existerat, eftersom tiden inte räcker till. 
De fyra lärarna är överens om att den som undervisar i sex och samlevnad bör vara neutral 
och saklig men med glimten i ögat för att ämnet inte ska bli känslomässigt laddat.  
Sam förklarade hur hen i sin undervisning i sex och samlevnad ofta använder sig av skämt 
och ironi. Samtliga lärare är även överens om att den som undervisar i sex och samlevnad inte 
ska bli upprörd eller chockad över vad eleverna säger eller frågar. Dock tillägger Kim att hen 
har svårt att hålla tillbaka sina feministiska åsikter i undervisningen när eleverna visar 
okunskap om jämställdhet. 

“När eleverna pratar om sådana grejer, blir det svårt att hålla sina feministiska 
tankar för sig själv” - (Kim, 6 Maj 2015) 

”Jag försöker avdramatisera, skämta eller på något sätt göra ämnet lätt- 
tillgängligt utan att göra det så laddad som det kan bli” - (Sam, 7 maj 2015) 

”Antagligen så sitter det någon här inne som kommer bli bög” – (Michelle, 5 
Maj 2015) 

Utifrån lärarnas utsagor har vi fått en förståelse över att det finns skillnader i hur olika lärare 
ser på undervisningen i sex och samlevnad. Dock står det i skollagen (2015) att alla landets 
skolor ska följa samma läroplan för att alla elever ska få en likvärdig utbildning. Bromseth 
och Darj (2014) belyser att läraren ska arbeta med att göra eleverna uppmärksamma på de 
normer som finns i samhället kring frågor som rör hbtq och rättigheter. Samtliga skolor ska 
främja en likabehandlingsplan, vilken ska jobba för att motverka diskriminering och orättvis 
behandling (Skolverket, 2015). Utifrån lärarnas berättelser kan vi även få en insikt i att 
riktlinjerna som finns för undervisningen i sex och samlevnad upplevdes svåra att 
tyda.  Intervjuerna gav oss också insikt i att lärarna anser att det inte finns någon tid att lägga 
på undervisning i sex och samlevnad, vilket är främsta anledningen till att ämnet ofta 
åsidosätts. Orlander (2011) beskriver att lärares åsikter och tankar påverkar elevens 
värderingar och uppfattningar på hur samhällets normer ser ut. Exempelvis uppgav en av 
lärarna att hen ansåg sig själv som feminist, vilket kan genomsyra hens undervisning, som i 
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sin tur kan påverka elevens värderingar. Det gick även att uttyda en normativ värdering som 
kom fram i intervjun med Michelle. Hen använder den sexuella läggningen, med etiketten 
”bög”, som en beskrivning av en individ, samt ”bli bög” som innebär att det är något individ 
blir. Bromseth (2014) menar att ur ett normkritiskt pedagogiskt perspektiv är en individs 
sexuella läggning inte lika med individen, utan just en sexualitet individen har. Samtliga 
lärare talade om att de anser att lärarens förhållningssätt i undervisningen är av stor betydelse, 
detta är något som även Katz. et al, (2014) uppmärksammar då hen beskriver vikten av att 
läraren som undervisar i sex och samlevnad bör göra det med en avslappnad och neutral 
attityd för att ett lärande ska uppstå. Samtidigt beskriver Önnevik (2010) att det är av vikt att 
läraren agerar neutralt och inte tar på sig en annan roll, vilket kan leda till att eleverna inte tar 
ämnet på allvar. För att ett lärande ska uppstå behövs det att båda parterna är motiverade och 
engagerade till att föra en kommunikation och har viljan att lära sig (Säljö, 2010). 

6.1.1  Inget  riktigt  och  viktigt  ämne  
En utav de fyra lärarna uppgav att hens uppfattning var att sexualundervisningen i skolan 
enbart ska väcka elevernas intresse, och behöver därför inte gå in på djupet. Vill eleverna veta 
något mer hänvisar läraren eleverna till ungdomsmottagningen eller till böcker och internet. 
Samma lärare förklarar hur hen tar för givet att eleverna pratar om både sex och kroppen med 
sina kompisar och föräldrar. Dock så uppger de övriga lärarna att det är stor vikt att prata om 
sex och samlevnad i skolan, pågrund av att många elever inte kan prata om ämnet med någon 
av sina föräldrar.  

”Det stora problemet är att alla elever inte får den undervisning de faktiskt ska 
ha av olika anledningar. Detta ses inte som ett viktigt eller riktigt ämne” - 
(Michelle, 6 Maj 2015)  

“Det visade sig att det tidigare inte har existerat någon undervisning i sex och 
samlevnad, så som jag tycker sig bör och så som det står i skollagen” - (Robyn, 
6 Maj 2015)  

”Anatomin på könsorganens uppbyggnad, ska jag lägga en hel lektion på det. 
Det är ju en värdering som jag får göra, givetvis. På något sätt nämner jag det, 
kanske i tio minuter och kommenterar det på något sätt. Men inte lika tydliga 
undervisningar som när jag undervisar om det periodiska systemet” – (Sam, 7 
Maj 2015) 

 

Utifrån citat ovan går det att uttyda en förståelse över att undervisningen i sex och samlevnad 
skiljer sig mellan lärarna, samt att skollagens (2015) kriterier angående att elever ska få 
samma undervisning och kunskap på samtliga skolor i Sverige inte följs. Vi har även fått en 
uppfattning om att undervisning i sex och samlevnad inte prioriteras på samma sätt som andra 
skolämnen. Kumashiro (2002) bedömer att det är varje lärares ansvar att ge eleverna 
grundläggande kunskap om sex och samlevnad utifrån ett normkritiskt perspektiv, vilket på så 
vis inte är fallet. 

6.1.2  Sex  på  kartan  
De fyra lärarna uppger att det inte finns någon specifik kurslitteratur för sex och samlevnad, 
därför varierar det en del kring vilken litteratur och metoder lärarna använder i sin 
undervisning. Tre utav de fyra lärarna använder sig av en filmserie med namnet “sex på 
kartan” som är producerade i utbildningssyfte av Sveriges utbildnings radio. Efter varje film 
som är på cirka 10 minuter föreligger det diskussionsfrågor som är relaterade till filmen, dessa 
frågor använder lärarna som samtalsämnen efter filmvisningen.  
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Sam berättar att hen sällan använder sig av föreläsning som metod eftersom hen anser att det 
tar för mycket av både lektions- och planeringstid. Däremot uppger Kim att hen främst 
använder föreläsningar i sin undervisning. De två resterande lärarna använder sig utav både 
föreläsningar och diskussioner i sin undervisning i sex och samlevnad.  

”Jag brukar ofta använda mig utav filmerna, eftersom det redan finns färdiga 
diskussionsfrågor" - (Sam, 7 Maj 2015) 

Utifrån lärarnas perspektiv finns det inte mycket tid att planera undervisningen för sex och 
samlevnad. Jarlbro (1997) menar att det finns en stor risk att sexualundervisningen blir 
lidande eftersom det inte ses som ett riktigt ämne. Utifrån hur lärarna beskriver sin 
undervisning går det att förstå att det finns en avsaknad kring riktlinjer och ingen tydlig 
litteraturförteckning som lärarna kan använda. Det är något som yttrar sig i att de olika lärarna 
inte alls har samma perspektiv på hur upplägget i ämnet bör se ut. Ytterligare en förståelse är 
att tre av de fyra lärarna använder filmmaterialet sex på kartan, där en lärare yttrade sig att det 
redan finns färdiga diskussionsfrågor. Som kan vara ett argument att slippa planera 
undervisnings tid. 

6.2.  Kroppens  anatomi  eller  knoppens  tankar?  
Sam förklarar att undervisning om könsorganets uppbyggnad är inget som prioriteras. Dock 
uppger hen att eleverna har mycket frågor som berör preventivmedel och könssjukdomar, men 
det är något som Sam inte lägger någon tid på att undervisa om, då hen anser att sexuellt 
överförbara sjukdomar och ofrivilliga graviditeter endast är en baksida av sexuella aktiviteter. 
Michelle uppger att hen undervisar om sexuella handlingar, könssjukdomar, kärlek, 
menstruaktionscykeln, fortplantning, graviditet och om säkert sex. Hen brukar i sin 
undervisning definiera begrepp kring olika könsdelar och förklara hur en heterosexuell praktik 
går till. Michelle uppger även att hen brukar undervisa om preventivmedel genom att på 
lekfullt sätt fylla kondomer med vatten, för att visa hur elastisk en kondom är. Michelle 
förklarar även att hen undervisar om hormonbaserade preventivmedel, avbrutna samlag och 
säkra perioder. Kim ägnar all sin undervisningstid på att förklara hur den mänskliga kroppen 
fungerar och ser ut, då hen anser att undervisningen i sex och samlevnad enbart bör handla om 
kroppens anatomi.  
Robyn som är läraren i samhällskunskap förklarade hur hen undervisar om normer, genus, 
samlevnad och skillnader mellan man och kvinna. Hen ansåg att det är något som är viktigt att 
lyfta upp i skolundervisningen, då det är sådant som är svårt för eleven att själv söka kunskap 
om.  

“Jag ser sex- och samlevnadsundervisning som att gå igenom ekologi och 
människokroppen” - (Kim, 6 Maj 2015) 

“Självklart pratar vi om könssjukdomar och hur man botar dem men lägger 
ingen vikt på det’’ - (Sam, 7 Maj 2015) 

“Jag fokuserar på att undervisa om de större frågorna, som eleverna inte kan 
slå upp i en bok” -(Robyn, 6 Maj 2015) 

Utifrån ovanstående citat går det att få en förståelse om att undervisningen varierar mellan de 
olika skolorna och att skolverkets (2015) riktlinjer inte följs, därför kan inte en generell bild 
ses över alla fyra lärare. Som tidigare nämnt har samtliga lärare förklarat att det är upp till 
dem och deras värderingar vad undervisningen i sex och samlevnad ska handla om.  
Utifrån en analys av biologilärarnas förklaringar går det att uttyda en insikt i att normer, 
rättigheter och mångfald inte existerar i biologiundervisningen. Bromseth (2014) förklarar 
vikten av att eleverna får kunskap om normer, genus och rättigheter för att kunna få nya 
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synsätt och en förståelse för samhällets mångfald och allas lika värde. När läraren i 
skolundervisningen lyfter upp och synliggör normer, kan det leda till att eleven får nytt 
synsätt och ett bredare perspektiv vilket kan leda till att normerna ifrågasätts, vilket kan leda 
till att de bryts (Berg & Wickman, 2010).  
En förståelse uppstod även gällande att en av lärarna ansåg att kunskap om kroppens anatomi 
står i centrum för undervisningen i sex och samlevnad. Värderingen byggdes på att det är 
mycket som händer med elevernas kroppar och de måste få information så att en förståelse 
kan infinna sig hos eleven.  

6.3  Anonym  frågelåda  
Tre utav de fyra lärarna börjar sin undervisnings i sex och samlevnad med att se över vad 
eleverna vill få mer kunskap om och vilka förväntningar de har på undervisningen. Lärarna 
utgår sedan från elevernas frågor och önskemål när de lägger upp sin undervisning. Robyn är 
den av de fyra lärarna som inte börjar sin undervisning med att låta eleverna ställa frågor, 
istället börjar hen med en föreläsning. Det är först efter föreläsningen som eleverna ombeds 
skriva frågor. Vid nästa undervisningstillfälle Robyn har med eleverna är det frågorna som 
ligger i fokus.  
En av lärarna uppgav att hen delar in klassen i tjej- och killgrupper som sedan får diskutera 
det de vill få svar på och kunskap om. Läraren ansåg att eleverna kan diskutera och reflektera 
bättre om de delas upp i dessa grupper först, eftersom lärarens antagande var att eleverna var 
blyga för varandra.  
Tre av fyra lärare avslöjar att det genom handstilen på frågelapparna ofta går att se ifall det är 
en kille eller tjej som har skrivit frågan. De uppger även att det finns ett mönster om att killar 
oftare har frågor av mer fysiska karaktär, medan tjejerna har mer frågor som rör känslor och 
relationer. 

“Jag prioriterar undervisning utefter vad de olika klasserna vill få svar på”. - 
(Michelle, 5 Maj 2015.) 

“Sex och samlevnad är ett ämne som är för dem där och då, och viktigt för 
eleverna nu” - (Kim, 6 Maj 2015) 

“Eleverna vill ha denna form av undervisning och vill veta om de är normala 
och vad som händer med deras kroppar i den perioden” - (Robyn, 6 Maj 2015) 

 
Eleverna får vara med och bestämma undervisningen, vilket Wallin (2014) beskriver är 
nödvändigt för att ett lärande ska ske och att eleverna ska känna att den kunskap de får är 
viktig för dem. Det är vanligt att ungdomar upplever en osäkerhet kring om de passar in i 
samhällets kontext, därför är det viktigt att läraren förmedlar undervisningen ur ett 
normkritiskt perspektiv (Bromseth & Darj, 2014). Genussystemet förstärks när läraren delar 
in och kategoriserar in tjejer och killar i olika grupper (Hirdman, 1988). Utefter en analys av 
intervjuerna går det att få en förståelse för att vissa lärare upplever en öppnare diskussion i 
klassrummet då klassen delas upp efter biologiskt kön. 

6.4  Undervisning  för  alla  
Samtliga lärare har angett att de undervisar om olika sexualiteter, dock så är det begreppen 
heterosexualitet och homosexualitet som får mest utrymme i undervisningen. Det beror på 
att det är de två sexualiteterna som syns och hörs mest i samhället och i media. En av de fyra 
lärarna poängterar att hen anser att det är viktigt att tala om begrepp som transvestit, 
transsexuell och queer och låta eleverna diskutera orden och dess betydelse.  
Lärarna berättar att det tydligt märks att eleverna saknar kunskap om olika livsval och 
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sexualiteter. En av lärarna gav oss ett skrämmande exempel på hur en elev trodde att ordet 
homosexualitet hade samma betydelse som pedofili.  
Det framkom även att det är vanligt att eleverna använder sig av ord som “bög” och “flata” 
som något negativt. Lärarna uppger att de tror att mycket av elevernas värderingar kommer 
hemifrån. När det uppstår kränkningar eller andra kommentarer som kan uppfattas som 
stötande poängterar lärarna att det inte är okej, då det står både i Sveriges lagar och i skolans 
likabehandlingsplan, att ingen får kränka en annan individ och att man måste visa alla respekt. 

“Antagligen så sitter det någon här inne som kommer bli bög, hur tror du de 
känner när det används sådana ord som något kränkande” - (Michelle, 5 Maj 
2015) 

“Eleverna tycker väldigt mycket, men de vet inte vad det är eller vart det 
kommer ifrån, därför behövs mer undervisning” - (Robyn, 6 Maj 2015)  

“Jag vet ju om att det finns elever som kanske är homosexuella, för en del är ju 
tydliga med det och en del vet man inte” - (Sam, 7 Maj 2015) 

I resultatet ovan går det att få en förståelse för att det finns en brist i kunskapen om vad hbtq- 
personer är. Alla elever ska bli inkluderade i undervisningen oavsett vilken sexualitet 
personen har. Det är något som Olsson och Centerwall (2005) styrker genom att förklara att 
alla personer känner sig tilltalade och inkluderade i undervisningen. Skolverket (2012) menar 
att skolan ska vara en trygg miljö och främja allas lika värde. I citaten ovan går det att uttyda 
att lärarna arbetar emot att elever kränks. Däremot uttalas inget om arbeta emot exkludering 
ur undervisningen Genom att arbeta med normkritisk pedagogik kan inkludering av alla 
elever oavsett sexualitet eller livsval utvecklas (Bromseth & Darj, 2014). En lärare ska 
inkludera alla i sin undervisning och bör därmed kunna svara på frågor som rör olika sexuella 
läggningar och olika könsidentiteter (skolverket, 2015). 

För att analysera och förstå lärarnas utsagor har vi tagit hjälp av queerteorin som kritiskt 
granskar, kritiserar och studerar heteronormen (Berg & Wickman, 2010). Utifrån lärarnas 
formuleringar kan vi förstå att det i klassrummet ytterst sällan pratas om bisexualitet, trans- 
eller queerpersoner. Genom att inte prata om hbtq förstärks bilden av att det är något 
avvikande och det är något queerteorin kämpar med att få bort (Ibid.) 

6.4.1  En  normativ  könsroll  
Ett gemensamt tema som återkommer i samtliga intervjuer är att lärarna anger att det finns en 
tydlig könsroll bland eleverna i skolan. Samtliga fyra lärare anser att killarna utmärker sig 
genom att vara högljudda, slåss och framåtdrivna medan tjejerna utmärker sig genom att vara 
tysta, lugna och till lags.  
En lärare beskrev en uppgift vars mål var att uppmana eleverna till att beskriva vad de anser 
är manliga respektive kvinnliga egenskaper, karaktärsdragen skrevs upp på tavlan. Läraren 
gick sedan igenom alla egenskaper en efter en, till exempel fick eleverna diskutera 
egenskapen “stark” som eleverna valt att koppla till ett manligt karaktärsdrag. Läraren 
ifrågasatte eleverna om de känner en stark kvinna, vilket de flesta gjorde. Med hjälp av 
övningen kunde läraren synliggöra för eleverna att alla egenskaper är mänskliga egenskaper 
och det inte går att kategorisera i manligt och kvinnligt.  
En lärare uppgav att det fanns extrema könsroller, därför bjöd skolan in en genuspedagog. 
Genuspedagogen visade eleverna statistik på hur tjejer lyckades bättre i skolan än killar. 
Pedagogen frågade killarna vad de hade för framtidsplaner för att på så vis motivera dem till 
att bryta det könsmönster som fanns. Genuspedagogens besök resulterade i att killarna höjde 
sina betyg och tjejerna tog större plats än tidigare.  
Två utav de fyra lärarna väljer att vid diskussioner dela upp klassen i tjej- och kill grupper, för 
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att skapa en lugnare och tryggare stämning. Medan en lärare arbetar utifrån hur klassklimatet 
ser ut, vilket varierar från klass till klass. Den fjärde läraren uppger att hen väljer att inte dela 
på klassen någon gång då hen föredrar en öppen diskussion i helklass. 
Kim gav oss exempel på ett undervisningstillfälle där hen delade upp klassen i en hård och en 
mjuk grupp. Den hårda gruppen bestod av de elever som spelade fotboll, medan den mjuka 
gruppen bestod utav klassens övriga elever.  

“Jag väljer att undervisa i helklass eftersom vi ska kunna leva ihop, då ska vi 
också kunna prata ihop’’ - (Robyn, 6 Maj 2015)  

“Normer och genus diskuteras inte i undervisningen, det ser likadant ut nu som 
när jag gick i skolan’’ - (Sam, 7 Maj 2015) 

“Jag delar in killar och tjejer för sig, det blir lugnast så”- (Michelle, 5 Maj 
2015) 

Genom ovanstående citat går det i resultatet att uttyda att lärarna kan ha ett normativt 
tankesätt i sin undervisning då de i vissa fall kategoriserar pojkar och flickor i olika fack. Vid 
användandet av ett sådant tankesätt där man separerar könen, finns det en risk att elever som 
inte relaterar sig till sitt biologiska kön exkluderas (Connell, 2009). Katz (2014) menar att det 
i sexualundervisningen är viktigt att ingen elev exkluderas, vilket risken blir om läraren utgår 
ifrån ett genussystem (Hirdman, 1988). 
Robyn är den utav lärarna som väljer att genomföra undervisningen i helklass. Genom att 
förstå Robyns perspektiv ser vi att hen arbetar utifrån en normkritisk pedagogik. Bromseth 
och Darj (2014) menar att arbeta utifrån normkritik fokuseras mycket på vad normer är och att 
det påverkar alla, samt att alla människor har lika mycket värde. Enligt Connell (2009) är det 
allmänna normen kring genus att det finns två kön, därför blir det avvikande om en individ 
inte uppger sig inom något av dessa två kön. Däremot kan vi förstå en av lärarna att hen delar 
upp klassen utifrån hur klassklimatet ser ut, vilken kan betyda att könen ur ett genusperspektiv 
eventuellt påverkar gruppindelningen. Katz (2014) menar att en individ socialiseras in i en 
könsroll, vilken kan styrkas om läraren delar upp klassen utifrån deras biologiska kön. 
Connell (2009) menar att samhällets genuskategorisering styrs av vad omgivningen ser som 
feminint respektive maskulint. En av lärarna benämnde en grupp som den “hårda gruppen” 
och argumenterar namnet med att den bestod utav fotbollsspelande eleverna. Resonemanget 
kan kopplas till genussystem (Hirdman, 1988) som betyder att det finns en olikhet mellan 
pojkar och flickor, då flickor ska dras till rosa och mjukt medan pojkar ska dras till blått och 
hårt. Med stora delar av resultatet upprätthåller lärarna ett normativt perspektiv på 
undervisningen. 

7 Diskussion  
I diskussionsavsnittet kommer resultatanalysen att diskuteras djupare och sättas i relation till 
tidigare forskning för att skapa en tydlig bild över resultatet i en mer diskuterande och 
problematiserade form. Vi har även valt att tematisera kategorierna för att skapa en bättre 
förståelse och en övergripande bild av ämnet. De teman som behandlas i diskussionen är; 
Inledande diskussion, sex och samlevnad borde prioriteras, lärarnas arbetssätt, 
gruppindelning, könsroller är uppenbara samt heterosexualitet är också en sexuell läggning. 
Med hjälp av denna diskussion vill vi skapa en ökad förståelse för lärarens perspektiv på 
undervisning i sex och samlevnad. Diskussionen är upplagd med kopplingar mellan resultatet, 
tidigare forskning, teorier samt egna reflektioner. 
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7.1  Inledande  diskussion  
I normkritisk pedagogik ska all undervisning ha en utgångspunkt i jämställdhet och inte 
exkludera någon. Läraren bör undervisa med ett öppet sinne och hens egna värderingar får 
inte lysa igenom eller döma någon (Nordenmark, 2011).  
Connell (2009) beskriver hur individer redan vid låg ålder styrs in i olika könsroller, Därmed 
sker ett lärande redan vid tidig ålder. Även Katz (2014) återger hur individer socialiseras in i 
olika könsroller. Genom att läraren hjälper eleverna till att skapa förståelse och kunskap om 
hur och varför människor kan vara olika, kan det leda till att fördomar och diskriminering 
minskar bland eleverna.  

Sverige var år 1955 först i världen med att införa obligatorisk sex- och 
samlevnadsundervisning i skolan (Katz et al. 2014). Trots att det var 60 år sedan så har 
undervisningen i sex och samlevnad inte förändrats speciellt mycket. I en av våra intervjuer 
har vi fått höra att det på skolan används samma undervisningsform nu som när läraren själv 
gick i högstadiet på 80-talet. Tankar på sex, kärlek, relationer och samlevnad upptar mycket 
av ungdomars tid. Trots det faktum så får undervisning i sex och samlevnad en liten plats i de 
skolor vi har utfört vår studie på. Exempelvis fick vi av en lärare förklarat för oss hur hen 
anser att undervisning av det periodiska systemet i kemi var betydligt mycket viktigare än 
undervisningen om könssjukdomar. Anledningen till den försummande undervisningen skylls 
ofta på tidsbrist samt att det inte finns några tydliga riktlinjer för hur lärarna ska lära ut i 
ämnet sex och samlevnad. 

7.2  Sex  och  samlevnad  borde  prioriteras  
En uppfattning vi har fått utifrån vår studie är att alla lärarna inte prioriterar undervisningen i 
sex och samlevnad på samma sätt. Övriga ämnen i skolvärlden har specifika mål kring vad 
eleven ska kunna vid skolans slut, men några sådana mål finns inte i sexualundervisningen 
(Skolverket, 2015). Samtliga elever som studerar i Sveriges grundskola ska få en likvärdig 
utbildning oberoende av vilken skola de studerar på (Skolverket, 2015). Dock så går det att 
uttyda ur resultatanalysen en tydlig skillnad i hur de olika tillfrågande lärarna undervisar och 
vilken kunskap de ger till sina elever.   
En utav de tillfrågande lärarna uppger att hens värdering är att sexual- undervisningen enbart 
ska väcka elevens intresse. Läraren angav även att hen tar förgivet att eleven talar med sina 
föräldrar om sina frågor. Det var något vi reagerade på då vi i enhet med Nordenmark (2011) 
har ett antagande kring att många ungdomar inte kan prata om sex och samlevnad med sina 
föräldrar. Får då dessa elever ingen kunskap i skolan så är risken stor att de inte får någon 
erfarenhet av ämnet över huvud taget. Dock angav de övriga tre lärarna att de såg 
undervisning i skolan som viktigt, just eftersom att en del elever inte har tillgång till att prata 
med sina föräldrar om sex och relationer.  

En av lärarna bekräftade att hen prioriterar att ge eleverna kunskap om det periodiska 
systemet, framför att undervisa om könssjukdomar och preventivmedel. Vår reflektion är att 
kunskap om rättigheter, jämställdhet och om olika identiteter är minst lika viktigt eftersom 
okunskap leder till fördomar (Benincasa, 2011) och fördomar och diskriminering lätt kan leda 
till ohälsa. Får eleven kunskap om samhällets mångfald kan det medföra att eleven visar 
respekt för det som faller utanför samhällets normer (Bromseth & Darj, 2014). Vi bedömer 
även att det är ett hot mot elevens hälsa om eleven inte får kunskap i hur man med 
preventivmedel kan skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar eller ofrivilliga 
graviditeter. Undervisning av god kvalitet i sex och samlevnad kan därmed bidra till att elever 
tar färre risker och bibehåller en bättre hälsa (Nordenmark, 2011).  
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En analys av resultatet visar att det finns brister i undervisningen och skapa vidare en tydlig 
bild över att det behöver prioriteras som vilken ämne som helst. Vi anser att det är tjänstefel 
att låta elever få gå ut grundskolan utan grundläggande kunskap om sex och samlevnad, på 
samma sätt som det vore tjänstefel att låta elever passera grundskolan utan kunskap i 
exempelvis matematikens multiplikationstabell. Resonemanget grundar sig i hur Benincasa 
(2011) belyser att okunskap i ämnet är något som leder till fördomar och diskriminerande 
beteenden, vilket tydligt är ett allmänt problem i samhället med ohälsa som följd. 

De fyra lärarna anger att de upplever att det inte finns någon specifik kurslitteratur de kan 
använda i sin undervisning. Dock har vi i vårt arbete med den här studien stött på en mängd 
olika böcker vi anser skulle kunna vara lämplig litteratur i skolan. Vi anser att litteraturen 
bidrar till lärande och skulle kunna påverka elevernas utveckling mer när de både får läsa och 
har tillgång till relevant och vetenskaplig litteratur i ämnet. Då det tydligt finns litteratur som 
skulle kunna hjälpa lärarna, går det även här att dra en slutsats om att ämnesområdet behöver 
utvecklas. Slutsatsen dras i enighet med resonemanget Olsson (2005) belyser kring bristen på 
riktlinjer, samt i relation till lärarnas utsagor om att lärarna själva får strukturera upp sin 
undervisning i ämnet och välja vad de själva värderar vara viktigt att behandla. Det är något 
som kan bidra till en mycket ojämn kunskapsfördelning i olika skolor. Resultatet har visat att 
respondenterna till stor del inte ser sex och samlevnad som ett riktigt ämne. Det kan eventuellt 
vara en bidragande faktor till att de inte tycker att det finns någon specifik kurslitteratur.  Det 
kan också bero på att skolverkets riktlinjer om sex- och samlevnad är otydliga där ingen tydlig 
bild finns på vad undervisningen ska innehålla. Vår hypotes är att en följd av det fria valet 
kring litteratur och arbetssätt i ämnet kan vara en av anledningarna till att skolor har olika 
mycket undervisning i sex och samlevnad.  

De fyra lärarna förklarade att de på grund utav tidsbristen i skolan själva får prioritera vad de 
anser är viktigt att undervisa om och då resultatet visade att lärarna delvis har och också anser 
sig ha för lite kunskap inom ämnesområdet är bristen på riktlinjer för vad som ska prioriteras i 
ämnet något som kan påverka elevernas möjlighet till ett bra lärande. Utifrån denna 
information får vi en förståelse för att läraren ger ut kunskap kring det hen personligen anser 
är viktigast och mest relevant vilket även det förmodligen är en bidragande faktor till att 
elever inte får samma kunskap runt om i Sverige. De fyra lärarna är överens om att riktlinjer 
saknas och gör att undervisningen blir bristfällig. Det är något som Jarlbro (1997) beskrev i 
sin forskning redan för 18 år sedan och är fortfarande tydlig idag av resultatet att döma. 

Dessutom angav de samtliga lärarna att de upplever det svårt att få tid till att planera en bra 
sex- och samlevnadsundervisning, då det är så mycket annat som ska undervisas om i skolan. 
Tidsbristen handlar till stor del om förutsättningar ur en analys av resultatet. Det är något som 
tidigare forskning också behandlar att just många olika delar ska in i undervisningen (Olsson, 
2005). Det är något som försvårar möjligheter till att skapa tydliga riktlinjer för vad som ska 
behandlas i sex och samlevnad och Orlander (2011) påvisar i sin studie att delar i sex och 
samlevnad exkluderas ur undervisningen, vilket det går att se paralleller till i resultatet. 
Samtidigt visar Unseco (2008) och Benincasa (2011) att bristen på undervisning i sex och 
samlevnad kan leda till ett sexuellt riskbeteende med skadliga följder och problematik för 
samhället i stort. På så vis går det att diskutera om inte den förmodade kostnad en ökad 
satsning på undervisning i sex och samlevnad hade gett en större ekonomisk avkastning för 
samhället i det långa loppet, då det finns tydliga tecken och indikationer på att bristen på 
kunskap i ämnet just leder till riskbeteenden med kostsamma följder. 
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Vi har genom våra intervjuer fått en förståelse kring att lärarna upplever en tidsbrist, vilket 
kan resultera i att sexualundervisningen åsidosätts. Vi tror dock att om sex och samlevnad 
hade varit ett eget ämne som till exempel svenska eller matematik, så hade det förmodligen 
prioriteras på ett helt annat sätt, dock är en sådan tankegång något som är svårt implementera i 
verkligheten. Däremot kan en ökad debatt kring problematiken som resultatet visar och som 
det även finns en stark förankring till i tidigare forskning leda till en ökad förståelse för att 
något behöver göras gällande frågan om undervisning i sex och samlevnad. 

7.3  Lärarnas  arbetssätt  
I resultatanalysen går det att tydligt se ett gemensamt resonemang kring att det inte finns 
mycket tid att planera undervisning i sex och samlevnad. Därför använder tre utav lärarna sig 
av filmerna “Sex på kartan”. Våra personliga åsikter är att användning av filmvisning i 
skolan, kan vara riskfyllt då många elever kanske inte tar det som sägs på film på lika stort 
allvar som när det kommer från läraren. Resonemanget styrks i tidigare forskning då Zamboni 
och Silver (2009) beskriver i sin studie att unga ofta tar efter vuxnas perspektiv när det 
kommer till sex- och samlevnadsrelaterade frågor. På så vis kan en vuxens ord väga tyngre än 
vad en skildring i en film gör. Säljö (2010) menar också att kommunikativa förhållningssätt 
med fördelaktighet leder till lärande, vilket också styrker resonemanget.  
Wallin (2014) menar att det i undervisningen måste ingå flera metoder och eleven måste 
aktivt få vara med och diskutera för att en fördjupad kunskap ska nås. En bearbetning måste 
ske av den nya kunskapen för att en ny värdering ska kunna skapas. Vi tror att precis som 
Jarlbro (1997) beskrev i sin studie att sex och samlevnad kan komma i kläm. Det eftersom det 
inte ses som ett riktigt ämne ur en analys av respondenternas utsagor. Att använda film som 
metod kan spegla det faktum att det inte anses vara ett riktigt ämne. Vi tror också att ett 
argument för lärarnas val av att använda sig av filmvisning i skolan kan vara för att slippa 
lägga extra tid på att planera sin undervisning. Dessutom är känslan att det finns en något 
oseriös inställning till sex och samlevnad i citaten, där lärarna beskriver hur de använder sig 
till stor del av filmvisning. Det är något som kan spegla sig eventuellt i deras arbetssätt vilket 
kan skapa en oseriös känsla hos ungdomarna kring ämnet. Däremot menar Katz (2014) att ett 
ökat lärande uppstår när läraren väljer att använda både film, diskussion och andra övningar i 
klassrummet. Interaktionen sker då inte bara genom ett pedagogiskt arbetssätt utan flera. På så 
vis är filmvisning i sig inte något som nödvändigtvis inte behöver anses som ett dåligt 
arbetssätt, men med en för allt stor del i undervisningen som innefattar filmvisning frångås 
Katz resonemang om att kombinera olika arbetssätt. Samtidigt som även den något oseriösa 
inställningen också kan påverka möjligheten till lärande, då de vuxna inställningarna kring 
olika fenomen och i studiens fall sex och samlevnad har en påverkanseffekt på ungdomar 
(ibid.). Således går det att synliggöra både för- och nackdelar med filmvisning som 
undervisningsmetod.  

 

Att undervisning om könsorganets uppbyggnad ibland inte prioriteras anser vi är 
skrämmande, då en utav de vanligaste frågorna ungdomar har är; “Är jag normal?” (Katz et 
al. 2014). Det är mycket vanligt att elever i högstadiet är i puberteten och det är därför mycket 
som händer med deras kroppar. Därför är det av stor vikt att eleverna får kunskap och 
förståelse om vad det är som händer med deras kroppar och få olika perspektiv i relation till 
den könsmässiga anatomin, så att de inte behöver gå runt och vara oroliga med frågor som; 
“Är jag normal?”. Exponeras eleverna inte för olika former av könsorganets uppbyggnad eller 
inte får en undervisning om det i någon form kan inte ett lärande om det uppstå. Samtidigt är 
det vanligt förekommande att ungdomar i den åldern i någon utsträckning kollar på 
pornografi, som förmedlar en normativ bild över hur tillexempel ett könsorgan ser ut 
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(Nordenmark, 2011). På så vis kan effekten av att inte exponeras för kunskapen kring olika 
former av könsorgan och hur de kan se ut och fungera, leda till att individer upplever och 
oroar sig över att det är något fel på dem. Dessutom menar Katz (2014) att det är viktigt att få 
sex och samlevnad till ett vanligt ämne och som vilket att annat ämne som helst och då ingår 
även undervisning om könsorganet uppbyggnad. En stor del baseras på att det inte ska uppstå 
en obekväm känsla kring ämnet när man pratar om det, vilket i sin tur kan göra att ungdomar 
inte vågar prata om olika funderingar relaterat till sitt könsorgan, då det medföljer en 
obekväm känsla.  
Vågar inte ungdomar fråga eller söka hjälp om de upplever att det är något som inte stämmer 
med deras könsorgan kan det leda till konsekvenser för individens hälsa.  

Under intervjun med en utav biologilärarna förklarades vilka preventivmedel hen undervisade 
om. Med i hens förklaring var användning av avbrutet samlag och säkra perioder. Det är något 
i resultatet som skapar en stark reaktion, då det enda som skyddar mot könssjukdomar och 
graviditeter är olika former av barriärskydd (Katz, 2014). Med det resultatet går det att tydlig 
se ett behov av att läraren själv måste få goda kunskaper i området innan hen lär ut om ämnet 
för sina elever. En gemensam nämnare i resultatet var att lärarna upplever att de inte besitter 
tillräcklig kunskap för att undervisa om allt som berör sex och samlevnad. På så vis går det att 
tolka det som en önskan och dessutom ett behov utav att de berörda lärarna får en ökad 
kompetens inom området. Det är av vikt så att det inte uppstår fel i utlärandet, som i det 
nämnda fallet med preventivmedel. Följden av felutlärning om ämnet kan leda till att 
ungdomarnas hälsa påverkas negativt. Ifall eleven inte får någon kunskap om hur saker och 
ting ser ut, kan det leda till att eleven får en psykisk men även fysisk ohälsa (Benincasa, 
2011). 
Enligt Katz (2014) ska en lärare förhålla sig neutral och öppen när hen undervisar i 
sexualkunskap. Resultatet visar att samtliga av respondenter medhåller i det resonemanget, 
dock så tillägger de att glimten i ögat är viktig. Humor är enligt Önnevik (2010) ett bra tillägg 
i undervisningen men menar samtidigt att det ska matcha lärarens personlighet så att det inte 
blir påklistrat. Samtidigt går det att diskutera om “glimten i ögat” är bra, då det som tidigare 
behandlat går att se att det inte är en självklarhet att sex och samlevnad förmedlas som ett 
viktigt ämne. Har läraren på så vis en skämtsam inställning i sex- och 
samlevnadsundervisningen går det att ifrågasätta om ungdomarna således inte tar ämnet på 
fullaste allvar, då dessutom Zamboni och Silver (2009) menar att ungdomars inställning 
påverkas av de vuxna. En slutsats i resonemanget landar i att samtidigt som det är bra att 
blanda in humor så är det viktigt att bedöma i vilken mängd och situation humor och “glimten 
i ögat” lämpar sig för att inte förminska vikten av undervisningen i ämnet.  

Läraren bör vara opartisk i frågor rörande homosexualitet, abort och i val av preventivmedel 
(Katz et al. 2014). Samtidigt bör undervisaren ge eleverna kunskap om olika perspektiv i 
frågan så att eleven själv kan ta ett val efter det. Ungdomar har en tendens till att ta åt sig av 
de vuxnas värderingar som tidigare nämnt, därför är det av vikt att läraren förhåller sig 
objektiv och accepterande till allt som står i relation till Sveriges lagar, med andra ord att ens 
egna subjektiva åsikter åsidosätts. Utifrån en tidigare forskning utförd av Orlander (2011) har 
vi fått en förståelse till att lärarens åsikter lätt kan påverka elevens värderingar och 
uppfattningar. Därför reagerade vi när en av lärarna uppgav att hens feministiska värderingar 
ibland genomsyrar samt hur en annan av lärarna använde sig av termen “bli bög”. Enligt 
normkritisk pedagogik är inte ens sexuella läggning något som ska betecknas som i citatet “bli 
bög” i förklaringen av en individ (Bromseth, 2014) och om den inställningen finns hos läraren 
i en intervju finns risken att även ett sådant förhållningssätt speglar undervisningen i någon 
form. Även här går det att diskutera om bristen på riktlinjer och förståelse för hur läraren ska 
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agera i ämnet ur ett normkritiskt perspektiv, kan få en för stor bidragande roll till att vissa 
värderingar som inte bör påverka undervisningen får göra det.  

Trots att lärarna uppger att de själva värderar vad de tycker är viktigast att undervisa uppger 
de också att de låter eleverna ställa anonyma frågor med hjälp av en frågelåda. Det har som 
syfte att hjälpa lärarna att få ett perspektiv på vad eleverna behöver och vill få kunskap om. 
Frågan vi ställer oss är då hur eleverna kan ställa frågor om något som de inte har kunskap 
om? Vet de inte mycket om olika sexualiteter, så frågar de ju heller inte om det. Då Zamboni 
och Silver (2009) menar att attityder och värderingar påverkas av familjer och vänner, samt 
att Rosén (2014) beskriver att det är en normativ bild kring sexualitet som finns i samhället 
går det att ifrågasätta om normkritiska frågor kommer behandlas i undervisningen med det 
arbetssättet. Att undervisa med en normkritisk pedagogik är något som Bromseth (2014) 
beskriver som viktigt och på så vis är det en stor risk att lärandet kring ett sådant perspektiv 
blir bristfälligt om läraren har för stor personlig påverkan på undervisningen samt att eleverna 
får avgöra med egna frågor vad undervisningen ska bygga på. Med de tankegångarna 
medkommer en eventuell problematik som är viktig att ha i åtanke, då det finns risk att elever 
exkluderas eller får en känsla av att de inte är normala som alla andra, vilket som tidigare 
nämnt kan får rent av hälsoskadliga effekter. 

Om eleven försummas kunskap om exempelvis könssjukdomar och preventivmedel kan det 
leda till att elevens hälsa försämras. Har läraren ett synsätt som innefattar att eleverna ska 
påverka vad som behandlas, samt som en av lärarna utifrån resultatet anser, att eleverna själva 
får ta reda på fakta efter att eleven blivit drabbad av något, kan det göra att värderingarna att 
skydda sig med preventivmedel blir något som inte prioriteras. Då eleven i ett sådant fall 
eventuellt skaffar kunskap i området. Om eleverna inte vet om hur könssjukdomar smittar och 
hur det går att skydda sig emot dem, är risken stor att eleven själv smittas. Om eleven 
dessutom saknar kunskap om hur man skyddar sig mot graviditet är det stor risk att man får 
ett ohälsosamt riskbeteende kopplat till sex och samlevnad. Sverige har länge haft den högsta 
abortsiffran i norden (Ekstrand et al, 2005; Heino & Gissler, 2015) vilket indikerar på att det i 
någon form brister i individers kunskapsnivå, detta är något vi kopplar till skolornas brist på 
sexualundervisning.  

7.3.1  Gruppindelning  
Att dela in klassen i mindre grupper har både sina för- och nackdelar. Vissa elever har lättare 
att öppna upp sig och prata i mindre grupper, samtidigt som vissa elever kan tycka att det blir 
för intimt i en mindre grupp. Fördelen med att föra diskussioner i helklass är att samtliga 
elever får höra på varandras frågor och svar och diskussionerna kan öppnas upp och leda till 
nya funderingar och kunskap. En annan fördel är att läraren hela tiden kan vara med och 
övervaka diskussionen, och se till så att alla frågor får ett bra svar. Väljer lärare att dela in 
klassen i grupper, anser vi att läraren bör ta på sig ansvaret att sköta gruppindelningen.  

Vi ser ingen anledning att dela upp klassen i tjej- och killgrupper vilket en av lärarna uppgav 
att hen gjorde, då kan vara så att vissa elever i klassen inte identifierar sig som varken kille 
eller tjej. Genom att se på samtliga elever som individer istället för killar och tjejer blir det 
lättare att inkludera fler i undervisningen (Katz, 2014). 
En annan lärare gav ett exempel om en “hård” och “mjuk” grupp, hens uppfattning var att 
eleverna i den “hårda” gruppen var de som spelar fotboll på rasterna.  
Resultatet skapar en reaktion då vi anser precis som Kumashiro (2002) att det är lärares 
ansvar att arbeta för att bryta könsmönster och att lyfta de normer som finns i samhället. Då 
dessutom det finns en tydlighet i att det enligt Bromseth (2014) är viktigt att ha en normkritisk 
pedagogik i undervisningen är de olika sätten att dela upp grupperna något som inte bör 
spegla den normativa bilden som finns i samhället.  
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När det kommer till hur en gruppindelning bör se ut i sex- och samlevnadsundervisningen är 
det en komplex fråga, då viljan är att skapa bra diskussioner, vilket kan leda till ett bra lärande 
(Katz et al., 2014) och samtidigt ska grupperna inte spegla normerna ur ett normpedagogiskt 
perspektiv. På så vis är det viktigt att hitta en balans som leder till bra diskussioner i 
grupperna utan att en normativ bild upprätthålls. 

7.4  Könsroller  är  uppenbara  
En av lärarna ansåg att en genuspedagog skulle behövas i alla klasser, för att bryta 
könsmönstrena och få eleverna att reflektera hur och varför de beter sig som de gör. Det kan 
vara ett sätt för eleverna att fundera över hur de agerar själva men även att lyfta och 
ifrågasätta de normer som finns. Orlander (2011) menar att undervisning om jämställdhet, 
rättvisa och genus ska ingå i biologi- och samhällsundervisningen. Det finns okunskap och 
otillräcklig undervisning om dessa frågor, på så vis är tanken kring att en genuspedagog hade 
varit en positiv åtgärd något som definitivt kunnat vara en lösning. Dock är det som Olsson 
(2005) beskriver mycket som ska in i skolan undervisning och då är frågan om 
förutsättningarna finns för en sådan åtgärd. 

De fyra lärarna nämnde att killar utmärker sig genom att slåss och vara högljudda. Resultatet 
kan kopplas till att lärarna är medvetna om att det finns könsroller i skolan som är tydliga. 
Tjejerna å sin sida utmärkte sig genom att vara tysta och vara alla till lags.  
När läraren delar in klassen i tjej- och killgrupper, har läraren redan avgjort att det bara finns 
två kön ur ett biologiskt perspektiv. Därför kan det bli en avvikande känsla i en diskussion 
ifall en elev uttrycker sig skilja från sitt biologiska kön, då läraren redan gjort en värdering, att 
det finns två kön som bygger på yttre attribut (Connell, 2009). Hirdman (1988) förklarar 
vidare att genus uppstår när man kategoriserar könen. Lärarna förklarar hur tjejerna på skolan 
tar mindre plats och försöker vara alla till lags. Det vill säga att flickorna har mindre att säga 
till om än pojkarna. Fenomenet förklarar Hirdman (1988) med genussystemets 
hierarkiordning. Enligt Katz (2014) är genus något som en individ socialiseras in i, vilket 
även här styrker resonemanget att lärarens värdering kring att dela upp könen i kategorier är 
något som eleverna tar efter och socialiseras in i. På så vis blir benämningen av killar och 
tjejer från lärarna som ska undervisa i sex och samlevnad något som följer den normativa 
bilden, vilket på så vis kan påverka exkluderingen av vissa individer. Resultatet kring 
fenomenet är något som Bromseth (2014) beskriver som viktigt att motarbeta för att få en 
normkritisk pedagogik i sex- och samlevnadsundervisningen. Att motarbeta fenomenet ska ge 
effekten att alla individer ska känna sig inkluderade i undervisningen och inte hamna i ett 
sexuellt riskbeteende. 

7.5  Heterosexualitet  är  också  en  sexuell  läggning  
Att ta upp begreppen mångfald, sexuell läggning och kön i skolan är mycket viktigt då dessa 
faktorer skapar elevens identitet (Benincasa, 2011). En diskussion måste tas upp i skolan för 
att kunna bidra till att eleven uppmärksammar ämnena eftersom okunskap leder till fördomar 
som i sin tur ofta leder till diskriminering (Benincasa, 2011). 
En utav lärarna menar att det är vanligt att associera hbtq-personer med något avvikande från 
samhällets normer. Det är något som även Zacko-Smith och Smith (2010), beskriver i sin 
forskning. Zacko-Smith och Smith menar att ungdomar tar avstånd från att delta i 
diskussioner kring hbtq, men de fyra lärarna vi har intervjuat uppger att de lägger tid på att 
pratar om homosexualitet i undervisningen som åtminstone är en del i hbtq.  
Vi anser att det är lätt att skilja hbtq-frågorna ifrån det “normala” ifall man väljer att ta upp 
dessa frågor endast under ett specifikt tillfälle och om frågorna berörs separerat från annat 
inom området. När hbtq-perspektivet undervisas blir det ofta att läraren talar om någon annan 
individ, och inte direkt till de som befinner sig i rummet (Bromseth, 2014). Hbtq perspektivet 
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ska inkluderas i alla skolmoment för att skapa en omgivning som inkluderar alla identiteter 
och sexuella läggningar (Nordenmark, 2011).  

Som tidigare nämnt är lärarna överens om att det är viktigast att undervisa om det som 
eleverna vill veta, och ett sådant tänk går att ifrågasätta. Kopplat till sexuella läggningar är 
chansen betydligt lägre att frågor om exempelvis hbtq tas upp då det är ett område som inte är 
lika allmänt som många andra (Bromseth & Darj, 2014). Därför måste läraren ibland 
undervisa om sådant som eleven inte frågar om, exempelvis om hbtq.  
Lärarna menar att elever diskuterar frågor som gäller homosexualitet och vi håller med i 
antagandet som lärarna har om att homosexualitet är det som hörs i media. Dock är det faktum 
att till stor del bara homosexualitet är uppmärksamt av media inom hbtq-ämnet något som kan 
göra att ingen kunskap om det resterande sexualiteterna lärs ut, då förmodligen inte många 
elever frågar om sådant då det inte är behandlat i samma utsträckning av media. Katz et al. 
(2014) beskriver att det är betydelsefullt om elevernas frågor ligger till grund för 
undervisningen för att få eleven intresserad och få en ökad förståelse, på så vis går det att se 
för- och nackdelar i att behandla det som elever frågar, för samtidigt blir de intresserade men 
risken är stor att många viktiga områden inte diskuteras.  
Lärarna uppgav att det är vanligt att eleverna uttrycker sig negativt om hbtq-personer. Vi tror 
det till stor del kan ha att göra med att eleverna har lite kunskap om det, vilket styrker tesen 
om att det är viktigt att behandla även ämnen som inte eleverna frågar om för att alla ska bli 
inkluderade och att ingen ska bli diskriminerad. Queerteorin (Berg & Wickman, 2010) kan 
hjälpa lärare att förstå hur de ska arbeta med att främja allas lika värde. Genom att ta upp 
varför heterosexualitet är en norm så kan det sätta igång en elevs tankar och eventuellt leda 
till ett ifrågasättande kring varför de övriga sexualiteter anses vara avvikande. Queerteorin 
arbetar dessutom med att ifrågasätta och ta bort stämpeln på att hbtq personer ses som 
avvikande i samhället. En lärare ska även arbeta utifrån ett normkritiskt pedagogiskt synsätt 
(Bromseth & Darj, 2014), då det är viktigt att eleverna blir medvetna om vilka normer som 
finns för att kunna bryta dem. Vi anser att alla elever ska bli inkluderade i undervisningen, 
som även skolverket (2015) beskriver i skollagen och att det för med sig stora hälsovinster för 
individer men också för samhället i stort. 
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8.  Summering  
Då syftet med studien var att med vetskapen att erhållande av kunskap kring sex och 
samlevnad påverkar ungdomars sexuella hälsa så vill vi med studien bidra till en ökad 
förståelse för lärarens perspektiv på undervisning i sex och samlevnad. Det analyserades 
genom att se hur läraren förhåller sig till skolverkets riktlinjer kring normer, genus och hbtq. 
Våra frågeställningar bestod av: 

• Hur beskriver läraren sitt arbetssätt i undervisningen i sex och samlevnad? 
• Arbetar läraren med frågor som berör genus och olika sexualiteter? 
• Vilka normer och värderingar kan identifieras i en lärarens utsagor kring undervisning 

i sex och samlevnad? 

Genom studien har vi fått en ökad förståelse för lärarens perspektiv på undervisningen i sex 
och samlevnad. Vi kan genom vår analys av intervjuerna få en insikt i vilka olika värderingar 
läraren har. Genom lärarens utsagor har vi även kunnat skapa oss en bild av hur 
undervisningen läggs upp och vilka metoder som används. Vi har även fått en uppfattning om 
hur de olika lärarna arbetar med frågor som berör genus och hbtq.  
Den tydligaste förståelsen vi har synliggjort genom att analysera resultatet är att det precis 
som tidigare forskning belyser finns en brist i riktlinjerna för undervisningen i sex och 
samlevnad, vilket kan vara bidragande till att de fyra lärarna inte ansåg det som ett riktigt 
ämne utan bara något som prioriterades om de hann med.  
Det är något som får en tydlig pedagogisk implikation när det kommer till hur kvaliteten på 
undervisningen skiljer sig bland skolorna. Lärarna angav även att det är de som värderar vad 
de ska undervisa om och hur eleverna ska få kunskap, vilket också kan leda till att lärandet i 
ämnet skiftar från skola till skola. Det står klart utifrån resultatet att undervisningen i sex och 
samlevnad är något som prioriteras i olika nivåer hos de olika lärarna.  
Resultatet visade att lärarna också använde sig av elevers frågor som metod, vilket delvis kan 
vara bra, dock leder det också till att skillnaden mellan skolorna i undervisningen blir 
påtaglig, då individuella faktorer spelar in i vad som ska behandlas. Dessutom finns en 
tydlighet i att individer förmodligen bara frågar sådant som är allmänt känt, vilket således 
med stor sannolikhet leder till att ämnen som enligt samhället inte är normativa hamnar 
utanför rammen för undervisningen. Det är något som kan leda till sexuella riskbeteenden 
med negativa hälsoeffekter som följd, då individer som eventuellt känner något som inte är 
stämplat som “normalt” inte får möjlighet till kunskap om det. Skolverket förklarar att alla 
elever ska inkluderas i undervisning men med ett sådant arbetssätt är det stor risk att så inte 
blir fallet. Tydligare riktlinjer i pedagogiken kring sex och samlevnadsundervisningen hade 
kunnat vara svaret på en sådan problematik. Att lärarna dessutom själva får värdera vad 
undervisningen ska bygga på kan också få hälsoskadliga följder. Om läraren värderar att inte 
undervisa om preventivmedel på ett tydligt sätt, kan det resultera i oönskade graviditeter. Den 
höga abortsiffran i Sverige tyder på att det finns en brist i kunskap som kan relateras till 
undervisningen i sex och samlevnad och gör det tydligt att bristen på hur lärare ska förhålla 
sig pedagogisk i ämnet är rådande.  
En förståelse vi har synliggjort är även att två av lärarna känner sig bekväma med att dela upp 
klassen utefter kön, vilket gör att könen fortfarande kategoriseras och bidrar till att normen 
kring genus kvarstår. Vilket gör att det blir avvikande från normen om en elev anses ha ett 
annat kön. 
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Vi har även fått förståelse att heteronormen (Bromseth, 2014) är aktiv i skolans undervisning. 
Då de resterande sexualiteter kvarstår även i detta som avvikande. I intervjutillfällena går det i 
viss utsträckning att synliggöra normativitet i resonemangen vilket än mer styrker att chansen 
är stor att normativt förhållningssätt och normbaserat lärande är något som elever får mötas av 
i sex- och samlevnadsundervisningen. Det finns således en tydlighet i resultatet att bristen på 
jämn kunskap hos lärarna vad gäller normkritiskt pedagogiskt förhållningssätt i 
undervisningen är ett faktum. Får elever inte tillräckligt med undervisning om samhällets 
mångfald, jämställdhet, preventivmedel samt rättigheter och skyldigheter kan det leda till att 
eleven får en sämre hälsa, både fysisk, psykiskt och socialt.  
Av resultatet att döma går det att dra en avslutande slutsats, att genom den ökade förståelsen 
ur lärarens perspektiv kring undervisning i sex och samlevnad står klart att det krävs 
utveckling i ämnet. 

8.1  Förslag  på  framtida  forskning  
Resultatet i vår studie visar att undervisning i sex och samlevnad inte anses vara ett ämne 
likvärdigt med exempelvis matematik, och därför varierar undervisning från skola till skola. 
Vi kan med vår studie inte generalisera resultatet kring den varierande undervisningen till 
andra skolor däremot går det att anta att det möjligtvis är så. Därför har en nyfikenhet växt 
och vi ser ett behov utav att göra en kvalitetsgranskning på samtliga av Sveriges skolor. 
Dessutom hade det med fler liknande studier i andra skolor möjligtvis kunnat öppna upp för 
en större debatt kring ämnet, då resultatet blivit starkare som följd av fler studier.   

Då det finns tecken på att alla elever inte inkluderas i undervisningen i sex och samlevnad 
dels genom resultatet i studien men också i tidigare forskning, hade det varit intressant att 
studera hur lärarutbildningen arbetar för att skapa normkritisk pedagogik hos lärarstudenterna. 
Det hade varit bra att som nyexaminerad lärare besitta kunskap i att arbeta normkritiskt för att 
alla individer ska inkluderas i undervisningen och uppnå sexuell hälsa. Således hade forskning 
som riktar sig till att studera huruvida normkritisk pedagogik är något som inkluderas i 
lärarutbildningen, samt på vilket sätt det i så fall förmedlas varit ett intressant bidrag i 
kartläggningen av problematiken. 

Slutligen är ytterligare ett förslag att utföra en studie som syftar till att belysa vilka 
utvecklingsmöjligheter lärarna upplevelser sig ha inom ämnet sex och samlevnad. Sedan hade 
det varit intressant att utföra en jämförelsestudie, där ett sådant resultat sätts i relation till hur 
andra lärare upplever sina utvecklingsmöjligheter i andra ämnen. En sådan studie hade kunnat 
bidra till en förståelse för hur utvecklingen inom sex och samlevnad värderas med jämförelse 
med de andra ämnena.  
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10. Bilagor  
	  

10.1 Bilaga  1  
Informations brev:  
 
Hej. 
Vi är två studenter från hälsopedagogiska programmet på högskolan i Halmstad. Vi studerar 
nu sista terminen och skriver därmed vår kandidatuppsats.  
Vi har en önskan om att intervjua dig som är högstadielärare och undervisar i sexualkunskap i 
biologi och/eller samhällskunskap då vi har till syfte att undersöka undervisningen i sex och 
samlevnad. 
Deltagandet är frivilligt, och den insamlande datan kommer behandlas konfidentiellt, och 
enbart i forskningsändamål för studiens syfte. Vi kommer heller inte nämna vilken skola det 
handlar om. Intervjun tar maximalt 45 minuter. 
 
Vid intresse av att delta i studien eller vid övriga frågor är ni välkomna att kontakta oss.  
Intervjun kommer äga rum på en plats och tid som passar dig.  
 
Tack på förhand. 
Med vänliga hälsningar Jennifer Lagergren och Elin Roos 
 
XXXXXX12@student.hh.se 07X-XXXXXXX 
XXXXXX12@student.hh.se 07X-XXXXXXX 
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10.2 Bilaga  2  
Intervju guide: 

• Hur länge har du arbetat som lärare och i vilka ämnen undervisar du i? 
• Kan du berätta för oss hur du arbetar med sex och samlevnad i din undervisning? 
• Samarbetar ni med andra organisationer i relation till er undervisning och i så fall hur? 
• Hur bemöts du av eleverna, förklara 
• Upplever du någon förväntning på dig som lärare i sex och samlevnad 
• Använder du någon särskilt undervisnings metod? (Förklara, delar ni upp tjej/kill 

grupp osv) 
• Vad lägger du mest fokus på i din undervisning i sex och samlevnad? (Beskriv, Ge 

exempel, vad tar du upp då, hur tar du ställning till dessa frågor, skillnader/likheter 
mellan tjejer och killar) 

• Vad brukar eleverna ha mest funderingar kring? (Hur förhåller du dig till det?) 

Följdfrågor: 

Berätta mer. 

Kan du utveckla? 

Kan du ge något exempel? 

Hur menar du? 
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