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Sex – och samlevnadsundervisningen har varit obligatorisk i svenska skolor sedan 1955 

och har genom årens gång haft olika syften och utföranden. I den här uppsatsen ligger 

fokus på hur låg- och mellanstadielärare hanterar frågor kring barns sexualitet och sex- 

och samlevnadsundervisning. Den teoretiska referensramen innefattar ett 

socialiseringsperspektiv, genussystemet, heteronormativitet samt ett perspektiv där lärares 

subjektivitet i undervisningen diskuteras. Resultatet baseras på intervjuer med just låg- 

och mellanstadielärare där jag i analysen har sökt efter återkommande mönster i svaren. 

Det är vanligt att lärarna inte har någon eller ytterst lite utbildning för sex- och 

samlevnadsundervisning och att de inte heller planerar undervisningen särskilt 

genomgående i lärarlagen. På så vis tenderar undervisningen, inom detta så kallade 

kunskapsområde, att bli subjektiv där lärarnas egna värderingar och erfarenheter skiner 

igenom.   
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Inledning 
Vad är sexualitet och vad har den för betydelse på samhällets olika plan? På den 

problemformuleringen finns det möjligen lika många svar som det finns människor på jorden. 

Områdets komplexitet har gjort att jag valt att ägna det min uppsats. Jag har en förförståelse 

där sexualitet är nära sammankopplat med makt på många olika sätt där exempelvis olika 

sexuell läggning, kön eller social status påverkar varje individs förutsättningar i livet. 

Uppsatsen kommer dock inte att explicit fördjupas i just maktbegreppet men det kan inte 

heller helt uteslutas.   

 

Synen på sexualitet hänger nära samman med utformningen av skolans 

samlevnadsundervisning dels för att den normativa synen på sex genomsyrar hela samhället 

och dels eftersom de handledningar för undervisningen som getts ut genom tiderna utarbetas 

av, till stor del, politiker. Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan, i Sverige, firade 50 år 

2005. Detta innebär att 1955 så blev sex- och samlevnadsundervisningen obligatorisk i alla 

skolformer och Sverige var dessutom först i världen med detta.1 Skolan har idag ett ansvar att 

förmedla en demokratisk och jämställd värdegrund på alla olika områden. När det gäller 

genus och kön tenderar värderingar att framträda i sex- och samlevnadsundervisningen. Den 

här studien handlar om vilken roll lärare har i skapandet av barns sexuella utveckling och hur 

de ser på sig själva och omvärldens syn på sexualitet. Då det inte finns några konkreta krav på 

utbildning av lärare för området sex- och samlevnad kan man anta att den undervisning som 

når eleverna varierar beroende på lärarens värderingar och intresse för området. Konstateras 

kan alltså att sexualitet är ett komplext begrepp över tid såväl som i rum. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Ser man till Läroplanens2 formuleringar och formella värderingar finner man att jämställdhet 

såväl som mångfald och människors lika värde ska vara en grundläggande självklarhet i 

dagens Sverige. Skolan har alltså som uppdrag att behandla alla likvärdigt och förmedla till 

eleverna dessa moraliska värderingar. Frågor och undervisning gällande kön, genus, 

sexualitet och samlevnad är ett område som ofta blir åsidosatt. Syftet med uppsatsen är att 
                                                 
1 Myndigheten för skolutveckling, (2005) Hela livet. 50 år med sex- och samlevnadsundervisning. Stockholm: 
Axelsson & Häggström. s. 35 
2 Lpo -94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, s. 3 
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belysa ett område som så ofta hamnar i skuggan och på så sätt se hur lärare talar om och 

hanterar frågor kring barns sexualitet. Syftet är också att studera huruvida sex- och 

samlevnadsundervisningen utgår ifrån en formellt antagen verksamhetsplan eller om lärarnas 

personliga intresse och värderingar genomsyrar undervisningen.         

 

 

• Vad innebär begreppet sex- och samlevnad i dagens svenska skolor? 

• Hur ser kompetensnivån ut för lärare gällande sex- och samlevnadsundervisning? 

• Hur är sex- och samlevnadsundervisningen organiserad?    

• I vilken mån används genusperspektiv i sex- och samlevnadsundervisningen?  
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Bakgrund  
Vad sexualitet är kan man se på olika sätt. Vissa hävdar att det är en biologisk företeelse. Att 

människans biologiska kön ensamt bestämmer på vilket sätt vi beter oss. Andra anser att 

sexualitet är något socialt konstruerat.3 Sexualiteten spelar således en viktig roll på samhällets 

alla plan och är grundläggande för hur människor behandlar varandra.  

 

Människan har länge funderat över frågor kring sexualiteten. Under 1700-talet gjordes studier 

av icke-västerländska kulturer och dess sexuella beteenden. Man trodde att dessa naturfolk 

levde kvar i tidigare faser av människans historia och på så sätt kunde man få kunskap om 

människans sanna natur och sexualitet. Under 1800-talet funderade man mycket kring den 

sexuella lössläpptheten som man menade fanns i de primitiva kulturerna. Det diskuterades 

kring frågor som patriarkatets, kärnfamiljen och samhällets ursprung. Var detta sociala 

konstruktioner eller människans naturliga tillstånd? Antropologerna menade att man var 

tvungen att studera andra kulturer världen över för att se skillnader som då visade på ett 

kulturellt skapande av sexuella mönster.4  

 

De flesta tidiga sexualitetsforskare såg sexualiteten som naturgiven och biologisk men den 

skulle kunna hållas i schack tack vare civilisationen. Den sågs som en instinktiv kraft som 

fanns inbyggd i det mänskliga djurets biologi. Vanligtvis tvingades den sexuella driften fram 

som sexuella handlingar och om den blev blockerad kunde neuroser eller perversioner 

uppstå.5 Denna syn har blivit alltmer kritiserad och ifrågasatt allt eftersom tiden har gått. 

Sexualiteten som social och kulturell konstruktion utgår ifrån en rad mänskliga beteenden 

som tillskrivs en viss innebörd. Något som råder oenighet om bland både den biologiska 

synen och konstruktivistiska är det biologiska könets roll och i vilken grad konstruktionen av 

sexualiteten vilar på en biologisk grund. Den andra vågens feminister ifrågasatte den 

essensialistiska forskningen och menade att denna utgick ifrån en manlig norm och att mäns 

upplevelser av sexualitet betraktades som allmänmänskliga. Många menade att uppfattning av 

sexualiteten byggde på manlig maktutövning och kvinnlig underordning och att allt handlade 

om en ideologi som förtrycker kvinnor. Den andra vågens feminister hävdade att sexualiteten 

handlade om heterosexuell manlig njutning och maktutövning. Med hjälp av det berömda 

                                                 
3 Renold, Emma (2005) girls, boys and junior sexualities. Falmer Press. s. 2  
4 Bergenheim, Åsa & Lennerhed, Lena. (red.) (1997) Seklernas sex. Stockholm: Carlssons Bokförlag. s. 7  
5 Bergenheim & Lennerhed, s. 8 
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slagordet ”det personliga är politiskt” så vidgades frågan kring sexualitet till ett politiskt 

område eftersom politik finns där makt utövas. Så även kvinnors sexuella njutning, 

sexualiserat våld, lesbiska relationer etc. togs upp på dagordningen.6  

 
 

Sex- och samlevnadsundervisning 

Sverige var först i världen med att införa obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning i den 

offentliga skolan. Detta skedde 1955 men redan tidigare hade det i viss mån förekommit sex- 

och samlevnadsundervisning, men dock främst för flickor.  Sexualupplysning har funnits i 

alla tider i någon form. Det har funnits i skrifter, konst eller muntlig kunskap förmedlad från 

generation till generation. Sexualupplysning har alltid varit moraliserande eller 

problematiserande i sin karaktär då fokus traditionellt riktas mot det som var eller ansågs 

farligt med sexuella handlingar, exempelvis homosexualitet eller onani. För övrigt har 

upplysningen alltid förknippats med reproduktion. Under 1700-talet kan man se vissa 

tendenser till att sex skulle kunna vara ett nöje, något annat än bara barnalstrande. Carl von 

Linné höll föreläsningar där han beskrev att fortplantningen var ett produktivt nöje som 

dessutom var ett påbud från Gud. Detta nöje skulle dock hålla sig inom den heterosexuella 

ramen då det skulle skapa människor till Guds avbild.7  

 

Under 1800-talet blev synen på sexualitet åter strängare och den största sexuella risken var nu 

att ogifta kvinnor skulle bli gravida. Man trodde dessutom att sjukdomar som Engelska 

sjukan kunde orsakas av att en hora, dvs. en ogift kvinna som fött barn, tittat på det sjuka 

barnet. Till viss del accepterades ungas sexualitet så länge kvinnorna inte blev gravida. Det 

fanns lagar som reglerade och förbjöd sexuella handlingar som homosexualitet, otrohet och 

onani. Under 1800-talet växte kraven på sexualupplysning då man befarade att unga 

människor skulle gå under på grund av sjukdomar orsakade av onani.8  

 

1900-talet präglades av ett ökat tryck på sexualundervisning. Många ansåg att det var 

nödvändigt med upplysning medan många var rädda att det skulle leda till eller tolkas som en 

uppmuntran att ha sex. Under 1900-talets första decennium genomförde Sveriges första 

kvinnliga läkare Karolina Wideström den första organiserade sexualundervisningen. Denna 

                                                 
6 Bergenheim & Lennerhed, s. 10 
7 Myndigheten för skolutveckling, s. 26 
8 Myndigheten för skolutveckling, s. 27 
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skedde på Stockholms högre flickskolor och hade som syfte att ge kunskap men också ett 

moraliskt förhållningssätt. Det som var centralt i sexualiteten var fortplantningen och inte 

lusten. Det var främst den unga kvinnan som var i behov av sexualupplysning för att kunna 

skydda sig mot män. Kvinnor ansågs ha en svagare sexdrift än män och klarade därför att ta 

emot undervisningen utan att ”väckas sexuellt”.9             

 

Synen på sexualiteten har skiftat kraftigt under åren vilket speglas i och av de handledningar 

som getts ut för att strukturera undervisningens syfte och innehåll. Homosexualitet var fram 

till 1944 kriminaliserad och beskrevs därefter som en abnormitet. Dessutom var åldersgränsen 

för att få ha sexuellt umgänge satt till 21 år för homosexuella och för heterosexuella var den 

bara 18 år. Den första handledningen för folkskolan kom 1942 då Kungl. Maj:t 

rekommenderade att sexualundervisning skulle vara en del av hembygdsundervisning och 

naturkunnighet. Denna handledning fokuserade på anatomi, fosterutveckling, hygien och 

könslivets biologi. ”Vidare bör inskärpas, att könslivets mål och mening är släktets 

fortplantning och att sexuell återhållsamhet bör iakttas, till dess att individen är i stånd att 

bilda hem samt vårda och uppfostra barn. Sedlighet och fortplantningens nödvändighet för 

artens bestånd skulle betonas.” 10        

 

1955 blev sexualundervisningen obligatorisk i skolan och året därpå kom en ny handledning. 

Även denna handlade om moral och att meningen sex var äktenskap och reproduktion. Den 

konstaterade att sexualundervisningen skulle vara obligatorisk då föräldrarna inte räckte till 

som informatörer på detta område. Man konstaterade också att kunskaperna och synen på 

sexualitet skiftade kraftigt mellan olika familjer. Grundläggande var att man skulle 

uppmuntra unga att vara avhållsamma, både när det gäller samlag och onani. Homosexualitet 

som sågs som en abnorm sexualitet förknippades med fara medan onanin var ofarlig. Liksom 

tidigare utgick undervisningen ifrån att det var stora skillnader mellan pojkar och flickors 

fysiska såväl som psykiska karaktär. Pojkarna var framfusiga och hade en mycket stark 

sexualdrift vilket gjorde att de var tvungna att lära sig förstå det fina med avhållsamhet. 

Flickorna var själva nyckeln till preventionen då de hade att starkt psyke och ville hålla på sig 

eftersom kärleken ansågs väldigt viktigt för flickorna. Vad som verkligen skiljer 1956 års 

handledning från dagens är inte bara de moraliska aspekterna utan också att den var väldigt 

                                                 
9 Myndigheten för skolutveckling, s. 29 
10 Myndigheten för skolutveckling, s. 31 
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detaljerad. I 1956 års upplaga står det beskrivet med konkreta ord och meningar vad lärarna 

ska säga.11  

 

1970 talet präglades av förändring på olika sätt i Sverige. 1977 kom det en ny handledning då 

syftet var att stödja unga människor i deras utveckling och man accepterade att unga faktiskt 

hade ett sexuellt liv. 1975 infördes abortlagen i Sverige och sex- och 

samlevnadsundervisningen hade som mål att barn inte skulle födas oönskade. Ungdomar 

skulle uppmuntras att leva fritt men samtidigt ansvarsfullt. Lärarna skulle inte längre vara 

principiella och moraliska utan objektiva, sakliga och allsidiga. Skolan skulle dock ta 

ställning i frågor som jämställdhet och demokrati.12 Trots handledningens betoning på frihet 

och individers egna beslut så fanns det moraliserande och normativa ”tendenser”. Det står 

exempelvis att ”sannolikheten för tillfredsställelse är större i ett personligt förhållande än vid 

tillfällig kontakt. Därtill kommer att de flesta människor längtar after den personliga 

relationen och helst inte vill nöja sig med den ’renodlade’ sexuella funktionen”.13 Det var 

även skrivet att man i undervisningen borde tala om störningar vid sexuellt samliv, 

homosexualitet, variationer i den sexuella inriktningen, sexism, pornografi, sexuella 

vanföreställningar, könsroller och den kristna äktenskapsuppfattningen. Så trots de stora 

framgångarna i jämförelse med tidigare så är 1977 års handledning heteronormativ, mer eller 

mindre uttalat. Normen var man, kvinna och barn men man respekterade andra 

samlevnadsformer. Konstigt nog så ansågs inte homosexuella relationer vara någon 

samlevnadsform utan var ett slags undantagsfall. Under 1980-talet så förändrades 

undervisningen på grund av att hiv/aids spreds och hade identifierats som ett livsfarligt virus. 

Nu var det viktigare än någonsin att sprida kunskap om sexuellt överförbara sjukdomar. 14

 

 

Nationella mål för dagens sex- och samlevnadsundervisning 

I läroplanen, för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 

ges riktlinjer för skolans värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer. Den fungerar som ett 

nationellt styrdokument som i sin tur ligger till grund för utarbetande av skolplaner på lokal 

nivå. Den värdegrund som den offentliga skolan vilar på slås fast av skollagen. Denna innebär 

                                                 
11 Myndigheten för skolutveckling, s. 37 
12 Myndigheten för skolutveckling, s. 41 
13 Myndigheten för skolutveckling, s. 42 
14 Myndigheten för skolutveckling, s. 43 
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att skolan ska vila på grundläggande demokratiska värderingar där alla som verkar inom 

skolan ”skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår 

gemensamma miljö”. Dessa värderingar ska förmedlas i skolan så att eleverna får en positiv 

syn på frihet och integritet, alla människors lika värde, solidaritet med svaga och utsatta samt 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom står det i Läroplanen att varje individ ska få 

utrymme att finna sin egen unika egenart och ta ansvar i den frihet som ges. 15  

 

Sex- och samlevnad blev i och med denna läroplan ett ämnesövergripande kunskapsområde 

och olika personer med olika kompetens kan ansvara för frågorna och undervisningen. Nu ges 

det mycket fritt utrymme för utformningen av undervisningen och det står enbart skrivet på 

ett ställe i läroplanen om denna undervisning, nämligen att rektorn har det yttersta ansvaret 

för övergripande kunskapsområden som sex- och samlevnad, jämställdhet, tobak mm. 

Begreppet sex- och samlevnads behandlas inte konkret i läroplanen och det anges heller inga 

direkta mål för undervisningen. Men de mål som finns som relaterar till området är att främja 

jämställdhet, hälsa, social kompetens och liknande. I kursplanen för biologiämnet anges det 

mål som anknyter till sexualitet men dessa fokuserar enbart på kroppens uppbyggnad och 

funktioner.16

 

Nu börjar man se sex- och samlevnadsundervisningen som ett led i ungdomarnas utveckling 

mot ett eget ansvarstagande, beslutsfattande och skapande av en egen moral. Det skall i och 

med den senaste handledningen ges möjlighet att utvecklas till en egen individ. Dessutom så 

behandlas olika sexuella läggningar såsom homosexualitet i materialet samt att det finns en 

formell strävan efter att bortse från heteronormativiteten då man inte ville utesluta någon ur 

undervisningen.17

 

 

 

 

                                                 
15 Lpo -94 s. 4 
16 Skolverket (1999) Nationella kvalitetsgranskningar 1999. skolverkets rapport nr. 180. Kalmar: Lenanders 
Tryckeri. s.57 
17 Myndigheten för skolutveckling, s. 44 
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Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenterar jag den teoretiska bas som i uppsatsen används som ett ramverk för 

diskussionen. Dessa teoretiska utsnitt, valdes utifrån en förhoppning om att de ska belysa och 

tydliggöra uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

Ett subjektivt lärande behandlar sex- och samlevnadsundervisningens tendens att förlora sin 

objektivitet och bli alltmer subjektiv utifrån lärarens värderingar. I Queerteori tar jag 

kortfattat upp bl.a. begrepp som heteronormativitet vilket det finns mönster av i skolvärlden. 

Genussystemet anser jag vara en grundläggande klassiker i studier med den här typen av syfte 

och frågeställningar. Stycket Socialisation behandlar inte explicit sexualitet och genus, men 

implicit ligger alla dessa olika aspekter och sociala konstruktioner i just 

socialisationsprocessen.      

 

 

Ett subjektivt lärande 

Johanna G. Lundberg diskuterar i Genusperspektiv i skolan – om kön, kärlek och makt 

huruvida sex- och samlevnadsundervisning är ett kunskapsområde eller inte. Hon menar att i 

och med samhällets övergång från det moderna till det postmoderna så sker en förytligande 

process där det offentliga övergår allt mer till det privata. Detta kan då också tänkas påverka 

undervisningen i skolan. Lundberg menar alltså att det finns en tendens där det privata tränger 

undan det offentliga och gällande skolan så har både lärares och elevers erfarenheter börjat 

spela en allt större roll. Likaså elevens eget ansvar betonas allt mer. Man säger ofta att det är 

en demokratisering av undervisningen och att man har gått från information till dialog. Denna 

process syns tydligast i de ”mjuka ämnena” och sex- och samlevnadsundervisningen kan 

enligt Lundberg kategoriseras som ett utav dessa i och med att detta är ett ämnesområde som i 

princip alla människor har någon slags erfarenhet av. Överallt i samhället så konfronteras vi 

av sexuella bilder eller budskap då sexualitet är relativt öppet idag. Det är visserligen den 

heterosexuella bilden med en idealman och en idealkvinna som präglar denna öppenhet och 

ständigt konstrueras. Så i skolan finns en stor risk att den här typen av kunskapsområde 

förlorar sin vetenskaplighet och att de personliga erfarenheterna och individuella 
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ställningstaganden tar över. Här finns en tendens till att den som har erfarenhet också är den 

som har kunskapen och att undervisningen på så sätt blir både subjektiv och relativ.18

 

Ser man till de tidigare handledningarna19 för sex- och samlevnadsundervisningen så var de 

mer fokuserade på saklighet och objektivitet samt att det stod utskrivet konkret vad som 

skulle förmedlas i undervisningen. I handledningen från 199520 underströks en skillnad i 

pedagogiken nämligen att man skulle föra en dialog i stor utsträckning i stället för enbart 

information som det var tidigare. Här skulle alltså de personliga erfarenheterna av sexualitet, 

kön och genus, både hos lärare och elever, väga tungt i utformningen av undervisningen. 

Denna demokratisering av det offentliga samtalet kan även betraktas som antidemokratisk. 

Delvis så finns det en liten intellektuell elit som menar att all demokratisering av det 

intellektuella och kulturella livet även försämrar kvaliteten på samtalet. Men den andra sidan 

av antidemokratiseringen menar att trots att det är bra att alla ska få komma till tals så finns 

en stark tendens av förmynderi. Genom att förenkla nivån på samtalet kan allmänheten få 

utrymme och kunna delta. I och med detta sker en infantilisering av medborgarna.21                    

 

  

Queerteori 

Det queerteoretiska ramverket innehåller ett antal grundpelare. Det innefattar teorier om 

sexualitet och makt i samhället vilket också innebär att obekväma och okonventionella 

områden lyfts fram. Det queerteoretiska perspektivet gör det normala onormalt och även det 

onormala normalt. Med andra ord är det ett ifrågasättande av heteronormativiteten. Det 

inbegriper alla som ställer sig utanför den normativa sexualitetens ständiga anspråk på att 

vara målet och meningen med livet.22

 

Fanny Ambjörnsson skriver i Vad är queer? att queer är ett djupt samhällsrelevant begrepp 

oavsett om man ser det som en politisk rörelse eller teori. Det uppmärksammar olika 

förhållanden i samhället som baseras på normativa utgångspunkter gällande genus, sexualitet 

och makt. Det som är unikt med queerbegreppet är att istället för att söka upprättelse för det 
                                                 
18 Lundberg, Johanna G (2007) Sex – ett kunskapsområd? ingår i Genusperspektiv i skolan. – om kön, kärlek och 
makt. Lund: Studentlitteratur. s. 8  
19 Lundberg, s. 9 
20 Lundberg, s. 11 
21 Lundberg, s. 16  
22 Kulick, Don. ”Queer theory: Vad är det och vad är det bra för?” i lambda nordica 1996: 3-4. s. 9  
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som är står utanför normen så läggs fokus på det som påstås vara normalt. Queer vänder upp 

och ner på föreställningarna om normalt och onormalt sätt att vara sexuell kvinna eller man 

och skapar på så sätt ett redskap för att ifrågasätta samhällets ”sanningar” oavsett vad de 

handlar om.23  

 

På det akademiska planet har queerteorin fått ett rejält uppsving de senaste 15 åren eftersom 

den tidigare forskningen på området mestadels gick ut på att kartlägga homosexuellas liv, 

förtryck och rättigheter. Queer undersöker hur sexuella normer uppstå, fungerar, upprätthålls 

och ifrågasätts. Även maktaspekten innefattas i detta begrepp. Enligt queerperspektivet kan 

sexualitet förstås på olika sätt. Dels kan det handla om identitet såsom homosexuell identitet. 

Det kan också handla om sexuella handlingar eller begär i vidare bemärkelse som exempelvis 

makt och tillhörighet. Men poängen är dock inte att bena upp och kategorisera utan att 

undersöka hur det som vi kallar sexualitet skapas.24       

 

Normalisering och makt är tätt sammankopplade. De som innefattas i det normativa 

ramverket placeras högre i hierarkin än de som faller utanför. Det är något ständigt pågående 

såväl medvetet som omedvetet. Detta sker då vi placerar in oss själva och alla andra i fack 

och kategorier och tillskriver dessa olika värden. Det sker alltså en slags 

normaliseringsprocess.25  

 

Heteronormativitet är ett centralt begrepp inom queerteorin. Man menar att lagar, strukturer, 

relationer, institutioner och handlingar upprätthåller heterosexualiteten som naturlig och 

framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva, i alla fall om heterosexualiteten 

håller sig inom vissa gränser.26 Heteronormativiteten upprätthålls på en rad sätt, genom 

strategier som uppdelning, hierarkisering, inkludering, tystnad och ignorans. Ett annat sätt är 

att stereotypisera den som är avvikande.27  

 

Performativitet är ett annat centralt begrepp inom queerteorin. Oftast förknippas detta med 

Judith Butler men begreppet myntades av språkfilosofen J. L. Austin som, enligt 

Ambjörnson, menade att språket ”bör betraktas som en aktiv handling som skapar vår bild av 

                                                 
23 Ambjörnsson, Fanny. (2006) Vad är queer? Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. s. 9  
24 Ambjörnsson, s. 36 
25 Ambjörnsson, s. 46 
26 Ambjörnsson, s. 53 
27 Ambjörnsson, s. 75 
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verkligheten”.28 Genom att göra olika uttalanden så förändras den sociala situationen. För att 

ta ett exempel som skapar förutsättningarna för ett nyfött barn. När barnmorskan på BB 

meddelar föräldrarna vilket kön barnet har kan detta ses som en performativ handling. Denna 

handling gör något med både föräldrarna och barnet. Det är en rad psykologiska och sociala 

processer som startas som sedan följer barnet genom livet. Barnet tillskrivs egenskaper och 

omgivningen har förväntningar på den nyfödda individen enbart för att det har tillkännagivits 

om det är en pojke eller flicka. Detta uttalande är således början av en oändlig rad 

performativa handlingar som gör barnet till pojke eller flicka.29 Dessa handlingar fortsätter 

genom hela livet därmed även i skolan såväl på raster och lektioner i allmänhet som i sex- och 

samlevnadsundervisningen i synnerhet.        

 

 

Genussystemet   

Genussystemets två grundläggande logiker är isärhållningen av könen, där manligt och 

kvinnligt inte bör blandas, och etablerandet av det manliga som norm, där män är människor 

och skapar det normala. Hirdman ser genussystemet som en dynamisk struktur eller system 

där det finns ett nätverk av processer, föreställningar, förväntningar som i sin tur bildar en 

regelbunden ordningsstruktur som bygger på kön. Hon menar även att just denna ordning är 

den mest grundläggande av ordningar och är därför förutsättningen för att andra sociala 

ordningar, såsom politiska och ekonomiska, ska kunna förekomma. Vidare menar hon att det 

som möjliggör detta abstrakta synsätt är just strukturens bärande logiker.30  

 

För att vidare förstå genussystemet och dess logiker gör Hirdman en uppdelning i olika nivåer 

där hon grundläggande menar att isärhållandet finns överallt inom fysiska såväl som psykiska 

ordningar. Alltså vad som beskrivs som manliga och kvinnliga egenskaper, livsutrymmen, 

arbetsfördelning etc. För att detta system ska etableras eller snarare reproduceras och leva 

vidare genomgår människan tre olika reproduktionsprocesser. 1) kulturell överlagring som 

innebär en symbolisk makt som sedan förs vidare och konkretiseras på nivå 2) social 

integration som finns i den institutionaliserade arenan. Till sist så finns nivå 3) socialisering 

där systemet internaliseras på det individuella planet.31   

                                                 
28 Ambjörnsson, s. 136 
29 Ambjörnsson, s. 137 
30 Hirdman, Yvonne. ”Genussystemet- reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i KVT, 1988:3. s. 51  
31 Hirdman, s. 53 
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Det är de olika nivåerna som kan ge svar på varför kvinnor hela tiden funnit sig i att 

definieras och definiera sig som den lägre stående sorten. Hirdman menar att i allra högsta 

grad konkreta föreställningar om hur män och kvinnor ska agera och i alla samhällen och alla 

tider har något slags genuskontrakt där den ena äger rätten att definiera den andra.32

 

 

Socialisation  

I sex- och samlevnadsundervisningen så är relationen mellan kön och genus central, eller så 

borde den kanske vara det. Inom olika vetenskapliga discipliner, som exempelvis sociologin, 

utgår man ifrån att varje individ socialiseras till man eller kvinna och att detta inte ligger som 

en självklar biologiskt medfödd identitet.33 Inom sex- och samlevnadsundervisningen ligger 

dock fokus på de biologiska aspekterna av man och kvinna.34 På detta område blir 

distinktionen och diskussionen mellan man/ kvinna och kön/ genus väldigt tydlig då barns 

socialiseringsprocess sker i skolan såväl som alla andra platser och tider. I viss mån har 

skolan en maktposition i skapandet och tillskrivandet av pojkars och flickors egenskaper och 

sexuella mönster eftersom detta är en institution som har som huvudsakliga syfte att förmedla 

kunskap, vilket gör att det som förmedlas väger tungt i jämförelse med andra 

informationskällor.   

 

Då vi i det moderna samhället talar relativt öppet om sex så leder det till en ökad kunskap om 

och offentliggörande av sexualiteten. Foucault, enligt Miegel och Johansson, menar att i och 

med detta offentliggörande så ökar även möjligheten för kontroll och makt av sexualiteten. 35  

 

Idag lever människan i en verklighet som hon själv, under många generationer, har skapat 

genom sociala processer, denna verklighet kan således benämnas som en social konstruktion, 

vilken finns inom såväl sexualiteten som övriga områden. Människan utvecklas i en specifik 

kulturell och social ordning som främst förmedlas av individens signifikanta andra t.ex. 

föräldrar och syskon. Denna värld framstår för barnet som självklar, fast och given trots att 

den i viss mån sakta förändras. Det är den första tiden i en människas liv som kallas för 

                                                 
32 Hirdman, s. 57 
33 Miegel, Fredrik & Johansson, Thomas (2002) Kultursociologi. Lund: Studentlitteratur. s. 157 
34 Skolverket (1999) s. 97 
35 Miegel & Johansson, s. 212 
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primär socialisation och det är alltså de signifikanta andra som individen identifierar sig med 

och denna världsbild som tas över.36 Den andra delen av den primära socialisationen är när 

barnet inte längre kommer ihåg det första tillfället som det blev tillsagt om något utan man 

bara vet att si och så gör man eller gör man inte. Detta kallas för generaliserande andra.37 Den 

sekundära socialisationen är då individer blir institutionella funktionärer och tillhandahåller 

rollspecifik kunskap vilket är en otroligt viktig process med tanke på att det är genom denna 

kunskap som människor kan fungera i förhållande till varandra i samhället. Man lär sig hur 

man ska bete sig i diverse situationer och man lär sig hur andra människor ser på olika 

situationer etc.38  

 

Som tidigare nämnts tillbringar barn mycket tid i skolan vilken kan ses som en institution. 

Institutionalisering ur ett sociologiskt perspektiv är mer av en abstrakt process som grundar 

sig i och kan förklaras genom att människan alltid har en rad olika beslut att fatta vilket kan 

ses som mödosamt. Om man gör samma sak flera gånger är det ”onödigt” att fundera över 

samma beslut om och om igen. All mänsklig aktivitet är utsatt för att bli vanemässig vilket 

betyder att man inte funderar över beslutet längre utan handlingen genomförs på samma sätt 

som tidigare gång efter gång, år ut och år in. Allt människan gör och som upprepas ofta 

inordnas då i ett mönster och i och med detta så blir det lättare och mindre mödosamt att 

utföra handlingen i framtiden. Det finns ju många olika sätt att utföra olika aktiviteter men 

när ett beteende har blivit vanemässigt så befrias människan från att behöva fatta beslut. 

Denna vanemässighet betyder också att människan inte behöver definiera situationen om och 

om igen och man kan förutse hur man ska handla i situationerna. Detta gör det lättare för 

människan att leva. De här vaneskapande processerna är alltså grunden för hur de 

samhälleliga institutionerna uppstår.39  

 

Institutionalisering handlar mer konkret om kollektiva typifieringar. Med typifiering menas 

att man för in saker, människor, känslor etc. i fack eller typer. Institutioner kan vara både små 

och stora, ha ett stort eller litet antal medborgare och de uppstår överallt där olika aktörer 

                                                 
36 Berger, Peter & Luckmann, Thomas (1998) Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar och formar sin 
sociala verklighet.  Falun: AiT. s. 156 
37 Berger & Luckamann, s. 157 
38 Berger & Luckmann, s. 166 
39 Berger & Luckmann, s. 71 
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typifierar vanemässiga handlingar på samma sätt över tid och växer fram under en gemensam 

historia och kultur, alltså en social konstruktion.40     

 

En annan del att ta upp kring institutioner är vad om rättfärdigar eller legitimerar dem. Detta 

sker genom socialiseringen, av individer, in i samhället. Alltså att individer internaliserar dem 

och lever i dem som sin verklighet. Men det finns vissa ”problem” med legitimeringen vilket 

kan uppkomma då den institutionella ordningen ska överföras till en ny generation eller när 

den yngre generationen kommer in i den sekundära socialisationen. Den yngre generationen 

ser inte dessa institutioner som direkt självklara och de är inte heller vanemässiga handlingar. 

I denna situation krävs förklaringar och försvar från den äldre generationen. Det krävs att den 

yngre generationen får ”kunskap” för att legitimera, rättfärdiga och bibehålla de samhälleliga 

institutionerna.41 Häri ligger även processer hur män och kvinnor får sin rollspecifika 

”kunskap” om hur de ska passera som just man eller kvinna på ett övertygande sätt. Ett 

exempel kan vara då transexuella personer vill genomgå ett könsbyte så sker ibland ett ”test” 

som innebär att de under en tid övergår till det genus de vill tillhöra.42    

   

 

 

  

                                                 
40 Berger & Luckmann, s. 72 
41 Berger & Luckmann, s. 78 
42 Stainton Rogers, Wendy & Stainton Rogers, Rex (2001) Genuspsykologi. Kön och sexualitet. Lund: 
Studentlitteratur. s. 60 
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Utredningar och rapporter 
Skolverket gör kontinuerliga undersökningar av hur de svenska allmänna skolorna fungerar 

och hur de nationella målen efterföljs. Nedan följer en sammanfattning av den senast 

genomförda kvalitetsgranskningen gällande sex- och samlevnadsundervisning. 

 

  

Nationell kvalitetsgranskning 1999: Skolverket 

Skolverkets rapport är en redovisning av ett regeringsuppdrag där olika områden av skolans 

verksamhet granskas. Skolverkets granskning omfattar 80 skolor i 20 kommuner, varav 29 är 

gymnasieskolor och 51 grundskolor, när det gäller arbetet mot mobbning och annan 

kränkande behandling, sex- och samlevnadsundervisningen samt undervisningen om tobak, 

alkohol och andra droger. Granskningen har utförts av statliga utbildningsinspektörer som har 

kunskap inom respektive område.43 Man har fokuserat på jämställdhet gällande 

elevinflytande, lärande och lärandemiljöer. Granskningen visar att det är oerhörd stor 

variation på kvaliteten och det är endast ett fåtal skolor som har nedskrivna verksamhetsmål 

för undervisningen det är dessutom ofta oklart vem som har ansvaret för denna undervisning. 

Resultatet av granskningen visade att generellt sett så finns det en skillnad mellan sex- och 

samlevnadsundervisningen på gymnasiet och grundskolan. I grundskolan är det vanligt att 

sex- och samlevnadsundervisningen ingår i biologiämnet och handlar om hur kroppen är 

uppbyggd. På gymnasiet handlar det mer om samspelet mellan pojkar och flickor samt manlig 

och kvinnlig identitet.44

 

I granskningen har jämställdhetsperspektivet riktats in på följande tre punkter. 

• Den lärande miljön 

• Uppmärksamhet på flickor respektive pojkar 

• Jämställdhet kopplat till sexualitet och identitet 

 

De två första punkterna finns redan i den nuvarande läroplanen och den tredje punkten har 

tillkommit då det finns en nära koppling till individens identitetsuppfattning och genus. 

Granskningen vill genom jämställdhetsperspektivet få svar på om skolan är en bra miljö som 

                                                 
43 Skolverket (1999) s. 52 
44 Skolverket (1999) s. 53 
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främjar samspel mellan pojkar och flickor, om det förekommer kränkande verbal behandling 

mellan eleverna såsom könsord. Granskningen vill också undersöka hur vilka budskap 

eleverna får gällande synen på manlig och kvinnlig sexualitet och identitet samt huruvida sex- 

och samlevnadsundervisningen präglas av en medvetenhet om genus eller inte.45

  

    

Sex- och samlevnadsundervisningen i skolornas praktik 

De skolor som medverkade i granskningen delades upp i tre kategorier/grupper. De som hade 

bäst och mest varierad undervisning placerades i grupp 1 och de som hade sämst, enbart 

biologisk eller obefintlig undervisning i grupp 3, däremellan placeras grupp 2. skolorna 

bedöms tillhöra en viss grupp utifrån de perspektiv som granskningen utgått ifrån. Dessa är:  

 

• Ett riskperspektiv respektive ett främjande perspektiv? 

• Ett barn-/elev- respektive ett vuxenperspektiv? 

• Syn på lärande- reflektion eller information?46 

  

I grupp 1 så uppfyller rektorn sitt uppdrag och sex- och samlevnadsundervisningen är 

integrerad i alla ämnesområden och alla får tillgång till den. Det är en varierad undervisning 

där elevernas behov uppmärksammas och både pojkar och flickor ges utrymme såväl i samtal 

som övrig undervisning. Dessutom finns det tydliga nedskrivna verksamhetsmål. I grupp 2 är 

rektorns samordning svagare och de nedskrivna målen är inte alltid tydliga eller befintliga. I 

grupp 3 så finns det bara sex- och samlevnadsundervisning i biologiämnet i grundskolan och 

oftast ingen alls i gymnasiet.47  

 

Generellt sett har de flesta elever sin sex- och samlevnadsundervisning i skolår 8 då den 

förekommer i biologin. Lärarna utgår ifrån läroboken och den behandlar främst kroppen, 

puberteten, abort, preventivmedel, könssjukdomar och liknande biologiska aspekter. 

Undervisningen är dessutom fokuserad på information framför reflexion och samtal. Knappt 

hälften av de granskade skolorna tillhör denna kategori, grupp 3. I grupp 2 där hälften av 

grundskolorna finns kan vissa ha en rik och varierad undervisning medan andra har en sämre. 

                                                 
45 Skolverket (1999) s. 58 
46 Skolverket (1999) s. 58 
47 Skolverket (1999) s. 61 
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Detta beror främst på att lärarna är engagerade. Men eftersom inte alla elever har samma 

lärare så får inte heller alla lika bra undervisning. Men i de skolor som tillhör grupp 1 få alla 

elever en rik och varierad sex- och samlevnadsundervisning som är väl samordnad. Dessvärre 

så tillhörde endast fyra grundskolor denna grupp efter granskningens genomförande.48       

 

Sammanfattningsvis kan man se att den gemensamma nämnaren för majoriteten av de 

granskade skolorna är att det inte finns nedskrivna tydliga mål för verksamheten och att 

samordningen från rektorns sida är varierande samt att eleverna således nås av undervisning 

av skiftande kvalitet beroende på lärarens engagemang och kompetens. Det är också vanligast 

att man undervisar mer och ger mindre utrymme för reflexion och diskussion samt att det är 

mer förekommande med riskperspektiv än främjande perspektiv. Skolverket anser således att 

det finns anledning att vidta åtgärder på flera nivåer för att förbättra sex- och 

samlevnadsundervisningen. På den nationella nivån bör kunskapsområdet både förtydligas 

och utvecklas. På lokal nivå behövs kompetensutvecklande insatser anpassade för olika 

personalkategoriers behov.49    

 

Jämställdhetsperspektivet finns angivit i läroplanen där det står att pojkar och flickor ska 

bemötas och bedömas på samma grunder oavsett kön. Det står ”det sätt på vilket flickor och 

pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar 

till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt eller manligt”.50 Uppenbarligen så 

finns en medvetenhet om att uppmärksamma båda könen men det är, enligt den nationella 

kvalitetsgranskningen 1999, bara i en tredjedel av skolorna där både flickors och pojkars 

erfarenheter tas upp.    

 

I Skolverkets Kursplaner och Betygskriterier för grundskolan (2000), så berörs sex- och 

samlevnadsundervisningen främst under biologiämnet. Under området människan ska 

biologiämnet behandla denne som en biologisk varelse där kunskaper om cellen, inre organ 

och deras funktioner samt hur dessa samverkar. Perspektiv som sträcker sig längre än det 

renodlade biologiska berörs på följande sätt: ”utifrån perspektivet att ta ansvar både för sig 

själv och andra behandlas frågor om kärlek, sexualitet och samlevnad”.51  De mål som eleven 

skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret är att ”känna till viktiga organ i den egna 
                                                 
48 Skolverket (1999) s. 62 
49 Skolverket (1999) s. 99 
50 Skolverket (1999) s. 81 
51 Skolverket (2000) Kursplaner och betygskriterier2000. Västerås: Graphium. s. 52 
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kroppen och deras funktion samt ha insikt om människans fortplantning, födelse, pubertet, 

åldrande och död”.52

 

I de mål som skall strävas mot i de samhällsorienterade ämnena ska eleven” göra det till en 

vana att i sitt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, oberoende av 

exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet”.53 Det ska även diskuteras och reflekteras över 

begrepp som identitet, sexualitet, kärlek och jämställdhet. De mål som eleven skall ha uppnått 

i slutet av femte skolåret är att ”kunna samtala om viktiga livsfrågor som berör den enskilda 

individen och relationer mellan människor”.54    

 

 

Ungdomar och sexualitet 2000: Folkhälsoinstitutet 

Detta stycke syftar till att belysa ungdomars sätt att förhålla sig till sexualitet och hur de anser 

sig ha fått kunskap om området. Visserligen handlar det i denna rapport om en äldre 

målgrupp än vad jag i min uppsats berör. Men eftersom den äldre målgruppen en gång tillhört 

den yngre så finner jag det relevant att lyfta frågan kring just ungdomar och sexualitet.  

 

Denna rapport från Folkhälsoinstitutet genomfördes 1999-2000 och handlar om ungdomars 

attityder kring sex. Denna undersökning var ett uppdrag från regeringen och man skulle ”göra 

en kartläggning av ungdomars sexvanor och attityder till sex och om dessa har förändrats 

över tid”. Det som låg som grund för uppdraget var dels att våldtäkter med ungdomar 

inblandade vid tiden hade ökat och fått stor uppmärksamhet. Dessutom menade regeringen att 

samhället har ett ansvar att ge ungdomar stöd och råd i frågor gällande sexualitet och 

samlevnad.  Man ville undersöka om ungdomars attityder till sex hade förändrats och om det 

möjligen fanns ett samband med våldtäkterna eller om de skulle ses som enstaka händelser. 

Socionomen Margareta Forsberg samordnade uppdraget och den slutliga kartläggningen är en 

kombination av tidigare undersökningar och nya.55

 

Om man ser attityderna ur ett antropologiskt perspektiv så finns det alltid normer och 

attityder som är mer eller mindre lätta att påverka i ett samhälle eller en befolkning. Dessa 

                                                 
52 Skolverket (2000) s. 53 
53 Skolverket (2000) s. 66 
54 Skolverket (2000) s. 69 
55 Folkhälsoinstitutet (2000) Ungdomar och sexualitet. – en presentation av aktuell svensk kunskap, s. 3 
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kan benämnas som centrala och perifera frågor. När det gäller sexualitet som är förankrade i 

människors intima sfär så innebär detta att normerna är relativt okänsliga för yttre påverkan. 

Med andra ord så krävs det stora förändringar i samhället för att förhållningssätt till sexualitet 

förändras. En del forskare hävdar att förändringar i sexualiteten sker i etapper snarare än 

kontinuerligt. För att ta Sverige under 1900-talet som exempel så skedde stora förändringar 

gällande försörjning och boende. Ser man till statistik för könssjukdomar så ökade 

gonorréförekomsten runt 1920 och 1960. Här kan då ett samband ses mellan sexvanor och en 

ekonomisk expansion och tro på framtiden. Detta leder i sin tur till människors omtolkningar 

av levnadsvillkoren.56   

 

Undersökningen visar två perspektiv vid det senaste sekelskiftet. Delvis så är Sverige ett 

stabilt land som inte genomgått några större förändringar på länge vilket då skulle innebära 

att normsystemen skulle vara i princip oförändrade. Delvis så kan man se en förändring i 

sexvanor vilket hävdas grunda sig i it-samhällets framväxt. Detta innebär att det är oerhört lätt 

att söka information om sexualitet på Internet och att exempelvis pornografi visas på tv vilket 

gör skillnaden mellan dessa sekel oerhört stor. Rapporten visar att denna utveckling innefattar 

en rad olika och ibland motsägelsefulla tendenser. Dels så är det att relativt öppet 

förhållningssätt till sexualitet idag där det finns en mer accepterande inställning till homo- 

och bisexualitet samt att sexuella relationer utanför äktenskapet är vanligare än tvärt om. De 

motsägelsefulla tendenserna är att det, i vissa grupper, fortfarande är normativt att flickor ska 

bevara sin oskuld så länge som möjligt vilket visas i undersökningar där flickor debuterar 

senare än pojkar.57  Undersökningar visar även tydligt att på frågor som om man bör ha sex 

med någon man inte är kär i eller om sex enbart hör hemma i fasta förhållanden så finns det 

en stor skillnad mellan pojkar och flickor. Pojkar är mer öppna för lösa förbindelser och 

flickor representerar motsatsen.58 Undersökningen visar även att det finns en skillnad mellan 

heterosexuella och homosexuella gällande ålder för sexualdebut där homosexuella oftast 

debuterar vid en högre ålder än heterosexuella.59       

 

I undersökningen redovisas varifrån ungdomar får kunskap om sexualitet. I en 

enkätundersökning som LAFA (Landstinget förebygger aids, Stockholm) genomförde med 

ungdomar mellan 16-25 år så svarade 67 % att de huvudsakligen fått information om sex, 
                                                 
56 Folkhälsoinstitutet, s. 10 
57 Folkhälsoinstitutet, s. 11 
58 Folkhälsoinstitutet, s. 14 
59 Folkhälsoinstitutet, s. 30 
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preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar genom skolan. Det var 33 % som även 

svarade att det fått den bästa informationen genom skolan. Även många ungdomar uppgav att 

media, tidningar, Internet och pornografi var stora informationskällor. 60  

 

 

                                                 
60 Folkhälsoinstitutet, s. 17 
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Metod  
Då jag började uppsatsarbetet var varken ansatsen eller metoden densamma som den nu 

utvecklades till. Min första ansats var att titta på dokument och verksamhetsplaner, gällande 

sex- och samlevnadsundervisningen, för att sedan se huruvida dessa verkställdes i praktiken 

på högstadieskolor i en medelstor kommun. En rad olika omständigheter bidrog till att denna 

ingång förändrades.  

 

Det här är en kvalitativ studie i form av en tematisk analys. Uppsatsen har nu sin 

utgångspunkt i kvalitativa intervjuer med låg- och mellanstadielärare på två olika skolor. Jag 

har transkriberat och analyserat ett empiriskt material som samlades in som en del av en 

större undersökning om barn sexualitet våren 2004. Undersökningens praktiska 

genomförande där urval av respondenter och själva genomförandet av intervjuerna har utförts 

av en annan forskare.           

 

 

Intervjuerna; urval och genomförande 

Intervjustudien ingår i en större studie om 7-12 åriga skolbarns sexualitet, sexuella beteende 

och vuxnas förhållningssätt, där också frågeformulär till föräldrarna i ett antal utvalda klasser 

ingick. Tillstånd att genomföra studien gavs av kommunens skolledning, av respektive rektor, 

samt av de enskilda klasslärarna. Universitetets etiska prövningsnämnd har godkänt 

undersökningsdesignen. Lärarna på två av skolorna, en förortsskola och en skola inne i en 

större stad, tillfrågades om att bli intervjuade om sex- och samlevnadsundervisningen och sin 

syn på barns sexualitet och beteende. Samtliga lärare i de aktuella klasserna fick först fylla i 

ett formulär med uppgifter om kön, ålder, utbildning, tid i yrket, anställningstid på nuvarande 

skola, vilken klass de undervisade i samt hur många flickor respektive pojkar de hade i sin 

klass. Enkäten användes som underlag för urvalet av lärare till intervjuerna.  

 

Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide bestående av fem övergripande teman: 1) sex 

och samlevnadsundervisning i skolan, 2) könsmobbning, 3) sexualiserat språk, 4) syn på barn 

och sexualitet, 5) utsatta barn – beredskap och hantering i skolan. Lärarna fick ta del av dessa 

temarubriker i förväg.  

 

 25



Samtliga deltagande lärare intervjuades på sin skola, oftast i anslutning till klassrummet, eller 

i ett sammanträdesrum och intervjuerna tog mellan 45-60 minuter. Intervjuerna spelades in på 

ljudband. I ett fall gjordes av tidsskäl, en fokusgruppsliknade intervju, med fem lärare. Totalt 

intervjuades 14 lärare, varav en man.  

 

En kort sammanställning av frågeguiden som användes under samtliga intervjuer finns som 

bilaga nr.1 

 

 

Intervjuerna; bearbetning och analysmetod 

Genom att lyssna igenom de inspelade intervjuerna och sedan skriva ut dem i skriven text så 

sker enligt Kvale en början av analysen redan där. Genom just utskriften så blir materialet 

mer hanterbart och strukturerat.61 Thomsson skriver att en reflexiv studie innebär en ständigt 

pågående tolkande analys. Delvis sker det på ett osystematiskt sätt då man kommer att tänka 

på diverse saker under arbetets gång. Delvis så gör man strukturerade tolkningar då man tar 

hänsyn till intervjuernas tidpunkt, plats och hur dessa kan påverka intervjuns resultat.62 

Denna uppsats har, som synes, blivit inspirerad av olika angreppssätt men vad som jag anser 

vara gemensamt för dessa är att man alltid har en pågående tolkande aktivitet under ett 

uppsatsarbete. Detta börjar egentligen redan då man bestämmer sig för vad undersökningen 

ska handla om och har sin grund i sin egen förförståelse av det valda ämnesområdet.    

 

Då jag transkriberade intervjuerna så sökte jag efter gemensamma nämnare hos de olika 

respondenterna. Jag ville se om det fanns något återkommande mönster i lärarnas sätt att 

hantera barns sexualitet och hur de talar om områden som berör sex- och 

samlevnadsundervisning men också underliggande attityder och spontana svar på barns 

spontana frågor gällande sex. I transkriberingen av intervjuerna, med utgångspunkt från 

uppsatsens syfte och frågeställningar, har således olika teman resulterat ur innehållet. Jag har 

strävat efter att belysa likheterna snarare än variationerna i materialet med anledning av att 

likheterna var dominerande. De citat som används i uppsatsen har valts ut som representativa 

för just de dominerade likheterna i svaren. Informanternas namn har fingerats för att 

upprätthålla anonymiteten. I tolkningen av detta material har jag haft en induktiv ansats där 

                                                 
61 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. s. 147 
62 Thomsson, Heléne (2002) Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur. s. 146 
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innehållet i intervjuerna har utgjort grunden. Denna grund analyseras sedan med hjälp av en 

teoretisk ram, vilken presenteras längre fram i uppsatsen.      

 

Följande teman använder jag som rubriker i resultatanalysen samt resultatdiskussionen. Jag 

har valt att kalla dem:      

 

• En subjektiv sex- och samlevnadsundervisning 

– Struktur och planering 

– Lärarnas kompetens 

• Skolan i teori och praktik en paradox 

– Vi tar det när det kommer 

– Genusmedvetenhet; Könsrollernas upprätthållande eller fall 
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Resultatanalys  
I detta kapitel redogör jag för det som var utmärkande som gemensam nämnare i intervjuerna 

och jag lyfter inte fram skillnaderna av den anledningen att det inte förekom olikheter i 

samma utsträckning som likheter. De citat jag har valt ut är representativa för vad majoriteten 

av respondenterna anser i frågorna. Jag använder här de teman som jag fann i 

transkriberingen som rubriker. I resultatdiskussionen återanvänder jag samma rubriker för 

tydlighetens och struktureringens skull.  

 
 

En subjektiv sex- och samlevnadsundervisning 

Sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor har varit obligatorisk i drygt femtio år 

men över tid har dess innehåll förändrats. Detta är ju en naturlig del med tanke på samhällets 

förändring men samtidigt så har undervisningen blivit allt mer subjektiv och allt mindre 

objektiv.  

 

Ett område som är svårt att hitta ett generellt svar på är benämningen av könsorgan. Pojkars 

könsorgan har ett givet namn, snopp, som är allmänt vedertaget, men för flickor ser det 

annorlunda ut. Det finns många namn men inget som direkt är ogenant att säga. I den här 

diskussionen läggs ofta lärarens värdering in. 

 

Gudrun: Ja om något barn skulle säga en felaktig benämning så kanske man säger det 
rätta. 
 
I: Och vad tycker du är det rätta? 
 
Gudrun: Ja precis vad tycker man…vad säger man. För pojkarnas del är det ju lätt men 
för tjejernas del så … ja vad säger man, främre stjärten… ja det finns ju olika.         

 

Andra informanter angav följande svar på frågan om problematiken angående benämningen 

av könsorgan. Det är delvis en problematik eftersom det uppenbarligen är ett känsligt ämne 

och delvis för att lärarna kanske inte alltid är beredda på att barnen tar upp det i olika 

sammanhang. Men enligt lärarna diskuteras benämningen av könsorganen då någon elev 

använt ett könsord som skällsord.  

 

Märta: Det var väldigt differens om jag inte missminner mig. Det var allt från snippa, 
eller snipp tror jag. För det skulle ju vara snopp och snipp och så motsvarighet. Det var 
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allt möjligt, böna, vulva, bulla, ett brett spektra. Men det var svårt att få fram något 
vettigt.  
 
Agnes: Jag säger ju vad de heter, jag säger ju penis till exempel men snopp är ju 
mycket vanligare. Det var inte så länge sen vi pratade och använde de orden nyligen, nu 
kommer jag inte ihåg varför men det var snobban och snobben att man satte olika 
ändelser på flickans och pojkens. Ja vi skrattade mycket. Men jag kan inte säga riktigt 
vad de har använt på det kvinnliga faktiskt i den här åldern. Springan sa ju någon, det 
hade de faktiskt lite olika namn på.  
 
 

 
Det tenderar att ligga subjektiva värderingar inom det här området. Sexualitet och sexuella 

relationer är ju något som alla människor har någon slags erfarenhet av. I och med samhällets 

”öppna” och allmänna hållning till sex så tenderar även sex- och samlevnadsundervisningen 

att bli subjektivt värdeladdad på ett sätt som andra kunskapsområden kanske inte blir. Det här 

är således ett område där vuxna människor hela tiden kan reflektera över vad det ena eller 

andra har för roll i deras egna liv. Även om det inte, enligt läroplaner och läraryrkets etiska 

och professionella hållning, ska diskuteras i detalj vad de personligen har för värderingar 

inom sexualitetsområdet så verkar det ändå skina igenom. (Detta hänger samman med 

planering, strukturering och kompetensnivån som jag tar upp nedan.) Vad sex- och samlevnad 

innebär för en lärare projiceras mer eller mindre på eleverna och undervisningen. Följande 

citat beskriver vad lärarna förknippar med sex- och samlevnadsundervisning samt i vilken 

ålder de anser att barn ska få den typen av undervisning.   

 

Diana: Människokroppen!! Att gå igenom hur människokroppen fungerar, organen och 
känslor, hur det är att vara med andra människor. Hur man är tillsammans med andra 
människor. Hur man är med den personen man lever tillsammans med. Hur är man 
tillsammans med sina kompisar, är det någon skillnad däremellan.  
 
 
Bodil: Jag tycker att det har varit ganska bra som vi har haft, fast vi kände att ibland 
tog inte vi med fyrorna. Men det kände vi av vilka som var mogna för det. Det hände 
ibland att flickorna i fyran fick vara med 5-6. Men inte före fyran tycker jag inte. Utan 
då kan man svara på frågorna som kommer sådär spontant. För jag tror inte att de tar 
emot den undervisningen förrän de känner att det börjar hända saker med kroppen.  

 

 

I intervjuerna framgår det inte alltid vilka konkreta och specifika svar lärarna ger eleverna då 

det kommer upp frågor kring sexualitet, men däremot framgår det att de svarar utifrån sin 

egen ”förmåga” i stället för utifrån någon kursplan eller utbildning. 
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Märta: Visst är det någon som skulle fråga något så svara man naturligtvis utefter sin 
förmåga men det är inget man lägger någon större tid vid, de ämnen jag har är ju 
matten, engelskan so, no ämnen och just nu håller vi på med stenåldern o då blir det 
inte så naturligt att man kommer in på det kanske. Men å andra sidan hade vi tema om 
människokoppen tidigare och då, men inte bland de yngre åldrarna som jag håller på 
med.            

 
  

Struktur och planering 

På skolorna så fungerar struktureringen och planeringen på skiftande sätt och det finns oftast 

ingen konkret och nerskriven plan för hur sex- och samlevnadsundervisningen skall 

genomföras. Det blir olika utförande beroende på lärarnas ”intresse” och hur de bedömer 

elevernas mognadsnivå samt vad de anser att de således behöver för undervisning.  

 

Den enda manliga informanten berättar hur deras undervisning är strukturerad där han håller i 

det så kallade ”Killsnacket”.  

 

I: Hur länge är det när ni har den här gruppen? 
 
Fredrik: Eeeh, det har varit en och en halv timma ungefär.  
 
I: När de går därifrån så att säga har de någonstans dom kan följa upp eventuella frågor 
senare eller…? 
 
Fredrik: Eeeh alltså jag kan inte säga att… eller jag träffar ju dem och jag brukar kolla 
av med klassläraren om det dyker upp något eller om det är något snack eller om det 
har varit något prat. Är det någonting så… någon gång vet jag, det var flera år sen så 
sa… eller de ville gärna ha en gång till, och då såg vi till att de fick det. Men egentligen 
så tror jag att man skulle nog ha flera gånger. Man kanske kan visa någon film emellan 
eller så man kan ha någon uppföljning. För att de har ett väldigt behov av att prata och 
oftast så kommer det ju väldigt mycket, sen kan det också vara gånger när det är 
knäpptyst nästan att det är… men oftast är det att någon som börjar och så de kommer 
igång sen lossnar det liksom. Men ibland är det ju pojkar som det är som att det här är 
liksom inte i deras värld…än. Dom är ju så olika och därför… jag tror att det är ganska 
lagom i sexan…just den här inriktningen på det här pratet tror jag är ganska lagom. För 
tar man det tidigare så är det ännu fler som… ja de spelar bara fotboll och springer runt 
och sen är det inte så mycket mer va. Men det här kommer ju nu. 
 
I: Vad jag förstår så är det skolsköterskan som har tjejgruppen, pratar ni med varandra 
vad ni ska ta upp? 
 
Fredrik: Ja jag vet inte riktigt hur deras prat är, men ja vi har haft olika skolsköterskor, 
men något år så pratade hon bara om mens i år tror jag inte att det var så men att jag vet 
att det var några omgångar när det var bara mens och de fick inte det de ville ha riktigt. 
 
I: Men sen, är det någon återkoppling generellt då på skolan, diskuterar ni i 
lärargruppen vad som är viktigt och ta upp eller på något sätt?    
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Fredrik: Nej , nej inte mer än att vi diskuterar informellt. Vi har ingen riktigt såhär plan 
för sex och samlevnadsundervisningen, vilket vi kanske skulle ha. Men sen är det ju en 
massa grejer som vi det finns inget såhär nedskrivet att det här ska vi göra då och den 
här gången ska vi ta upp det eller så, det finns det inte. Det blir mer att man tar det när 
det dyker upp, men som det här att man läser hur kroppen fungerar det gör man ju och 
att det här vanliga i biologiundervisningen det gör man ju. Men att om man skulle vilja 
ha någon förbättring så skulle det väl vara det. Skulle man jobba riktigt medvetet skulle 
man väl jobba med det jämställdhet och man skulle kunna ta hit folk som kommer och 
pratar och man skulle kunna ta hit en bög och en lesbisk och prata så att de får se att det 
är vanliga människor det också. Sen vet jag inte är det passar, det kanske funkar bättre 
på högstadiet också, jag vet inte.  

 

 

På samma skola berättar en annan lärare om hur hon anser att sex- och 

samlevnadsundervisningen fungerar och hur den är upplagd.  

 
I: De här tjej- och killgrupperna är det hela terminen? 
 
Diana: Nej det kan vara två tillfällen men oftast bara vid ett tillfälle. Då utgår de ifrån 
barnens frågor men sen tar de upp andra saker också. Sen får man se lite på gruppen om 
det känns som man behöver fortsätta eller. Det är ju så väldigt olika en del är ju inte där 
heller…  
 
I: Hur ser det utan innan sexan, får de någonting där som har med sex- och samlevnad 
att göra? 
 
Diana: Man pratar litegrann möjligtvis hur ett barn blir till, sedan lite om kroppen och 
sådär. Annars tar man det när det kommer upp.  

 
 

Gällande struktureringen och planeringen av undervisningen har följande informant önskemål 

om ett annorlunda sätt att arbeta än det nuvarande systemet.  

 
Agnes: Nej men man skulle behöva komma överens om att nu ska det tas upp. Jag har 
jobbat med olika åldersintegreringar och olika åldrar, så det har ju ändrats hela tiden det 
här med när och vad man ska ta upp. Och någonstans i hanteringen så har religion 
försvunnit lite grand till exempel och det här också då detta ämne. Man skulle behöva 
sätta sig ner och bestämma när ska vi ta upp det och så. Ska man ta upp det när det 
kommer upp något ja då är ju risken att det inte föds några barn i klassen då blir det ju 
inte någonting där. För jag tycker det är viktigt ändå att det tas upp.  

 
I: Tar ni upp överhuvudtaget frågor om sexualitet, sexuella beteenden på nåt sätt i 
lärargruppen och diskuterar? 
 
Agnes: Det är bara om någonting har hänt eller någon har hört något. För några år sen 
när det förekom könsord bland de större barnen. Men jag kan inte säga att vi pratar om 
det regelbundet så.  
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Lärarnas kompetens 

Det är vanligt att enbart biologilärare har fått utbildning i sex- och samlevnad, men inte ens 

den har varit så omfattande och har inte innefattat något kring genusaspekten. Lärarna anser 

trots detta att de är kompetenta för att hantera denna typ av undervisning och hanterar 

frågorna utifrån sitt förnuft. Nedanstående citat handlar om i vilken mån lärarna fått någon 

utbildning i sex- och samlevnad under sin grundutbildning. Längre fram behandlas frågan om 

fortbildning.   

 
Lena: Ja det tycker jag väl, jo vi fick en del. Det var på biologin. Biologimetodik och 
hur man skulle kunna ta upp det pratade vi om då. 
 
Agnes: Hehe… eeh…ja det är ju frågan alltså. Jag tänker… jag hade en gammal 
pensionsmässig gamma folkskolelärarinna och sen sista åren undervisade hon då i 
metodik på lärarhögskolan. Då vet jag att vi hade henne i det här en gång och då, jag 
gick ut -71 det är ju ett tag sen, vi kandidater fick i princip förklara för henne att det var 
tvunget att vara med en tupp för att det skulle bli en kyckling i ägget, ungefär så. vi satt 
och väntade att hon måste ju snart komma till poängen, hon var väldigt besvärad också. 
Alltså hon…ja vi förstod till slut att denna människan.. ja hon förstod inte riktigt själv 
hur det kunde bli en kyckling ibland i ägget. 

 
Emma: Jag har nästan inte haft någon sex o samlevnadsutbildning. Vi hade en dag då vi 
hade olika grupparbeten och då var det några som hade kommit in på det, men eftersom 
inte jag har no biten så har vi inte gått in på det även om det finns mycket i so också 
tycker jag men det var inget som togs upp.  

 
Alma: Det har inte fått så mycket det tycker jag inte. Det kan gott tas upp bättre och 
mer. Jag gick ju naturtekniskt basår så vi gick ju igenom kroppen mycket. Men tyvärr 
så var det mycket på akademisk nivå. Men sen gjorde vi ett arbete på en praktik man 
annars har det varit för dåligt.  
 
 
 

Då man diskuterar fortbildning på området framgår det att det i princip inte finns någon 

fortbildning att tillgå samt att den som möjligtvis skulle finnas är dåligt marknadsförd och 

inte obligatorisk.   

 
 
Lena: Jag vet inte, jag tror inte att det finns så himla mycket kurser eller föreläsningar 
eller inspirationsdag eller något om det. Jag har inte sett något så länge jag har gått, 
men det är inget jag heller tittar efter. Eftersom jag har 1-2 så är det inger jag har tittat 
efter så jag vet inte.  
 
Agnes: Nej, nej inget. Jag tycker ju att det är viktigt att man har den här 
könsundervisningen eller att man pratar om just det här att man är olika och hur man 
behandlar varandra och att kvinnor och män är beroende av varandra. 
 
Hanna: Eeeh, neej. Jag tror inte att någon har åkt på det. Men jag har själv åkt på någon 
sådan kurs men det var under min skoltid då eftersom jag saknade det i utbildningen. 

 32



Det var fredag till söndag men det har inte från skolans sida funnits något erbjudande. 
Men vi har ju också kompetensutveckling så man kan ju önska lite grand. Så det kan ju 
finnas på någon annans individuella önskningsplan.  
 
Emma: Det har inte varit någon kurs som vi har erbjudits men skulle jag vilja så skulle 
jag ju kunna söka en kurs på universitetet till exempel.  

 

 

Skolan i teori och praktik en paradox  

På vissa områden har jag funnit motsägelser i vad lärarna har för ambitioner med 

undervisningen och skolans roll i barns vardag och vad lärarna sedan verkar sända ut för 

signaler till barnen. I intervjuerna säger många att skolan ska fungera som en motvikt till allt 

annat i samhället som exempelvis våld, press, sexualisering av diverse företeelser etc. lärarna 

vill att eleverna ska kunna slappna av i skolan och tillåtas att vara barn.   

 

När man ställer frågan om vad lärarna får för associationer när de hör begreppet barns 

sexualitet är svaret oerhört intressant. Med tanke på att lärarna vill att skolan ska vara en 

frizon från omvärlden så kan man ändå tolka svaren i intervjuerna som att skolan i praktiken 

ändå är som omvärlden. Nedan följer ett synsätt på barns sexualitet. 

 
Hanna: Klär sig väldigt speciellt. Däremot kan jag inte tänka mig att de har någon 
sexuell tanke bakom det. Men just när man går med minimala kläder på sig som de gör 
nu och när man sätter sig ner så visar man hela stjärten eftersom byxorna åker ner. Det 
är väl sådana bitar då som jag kan se lite oro i. Som jag tycker är lite väl… Det har 
varit ganska så känsligt ämne. Men nu återigen går jag ifrån 3-4 och går uppåt. Vi hade 
med det på ett föräldramöte. Vi gjorde så att vi bjöd in en skolsköterska från en 
närliggande skola och hon pratade om gränssättning, just då det här med klädsel och 
sådana saker och det blev en diskussion efteråt. Så på det sättet har vi tagit upp det och 
på den vägen har barnen också blivit inblandade hemifrån sen. Men det är ett väldigt 
känsligt ämne förstod vi då. Bland 5-6 särskilt då, det blev ganska så känsligt, i alla fall 
hos oss.  

 
I det här citatet finns en paradox. På ett sätt menar informanten att flickorna inte har någon 

sexuell tanke bakom och att de på så sätt bara är oskyldiga barn. Men å andra sidan så är det 

uppenbarligen så allvarligt att det tas upp på ett föräldramöte där gränssättning diskuteras. 

Det är således upp till flickorna att ta ansvar för eventuella konsekvenser av detta beteende 

och både sin egen och följaktligen även pojkarnas sexualitet. I detta resonemang finns ett 

djupt rotat genusmönster. Samma fenomen finns i citatet nedan där en lärare berättar om hur 

det kan gå till på rasterna och på vilket sätt pojkar och flickor leker. 
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Gudrun: Ja mest är det ju pojk-pojk, flick-flick. Men det förekommer lite granna det 
här jagandet. Att det är någon flicka som tycker det är roligt att bli jagad, med sen då 
när hon inte tycker det längre och säger att nu får det vara bara så kanske inte killarna 
är med på noterna utan tror att man kan fortsätta. Då händer det ibland att den här lilla 
tjejen blir ledsen och kommer till fröken och hon har svårt för att koppla att det ofta är 
hon själv som börjar. På det sättet leker de väl tillsammans. 

 

 

Vi tar det när det kommer 

Ett återkommande svar i intervjuerna var att man hanterade frågor kring sexualitet på det 

sättet att lärarna själva inte tog initiativ till att prata om frågor kring området. Det var snarare 

så att när barnen frågade om något angående sexualitet så gav lärarna ett svar. Så på det sättet 

hanterar känsliga frågor först när de tvingas till det. Vissa lärare sa dessutom till eleverna att 

de skulle fråga sina föräldrar i stället. 

 

Följande citat handlar om vilka associationer informanten har till sex- och 

samlevnadsundervisning och på vilket sätt hon behandlar området.  

 

Gudrun: Det kan ju vara mycket relationer, det måste ju inte enbart handla om sex och 
min åldersgrupp jag undervisar så handlar det ju om få syskon och man kan ta upp 
frågor kring det. När man kommer upp på mellanstadiet kan det kännas mer naturligt 
att prata om sex och pubertet och sådant men det ät inget jag tar upp nu.  
 
I: Tar du upp något kring kropp, identitet, könsidentitet, känslor? 
 
Gudrun: Ja det gör man väl men inte så här bestämt att nu håller vi på med det här. 
Nästa år ska vi arbeta med ett tema på skolan som handlar om hjärtat ska det heta och 
det kan ha olika infallsvinklar och det kan ju hända att man kan komma in på den här 
biten också då. 

 

 

Det förekommer en del könsord sinsemellan barnen som används som svordomar. Lärarna 

hävdar att barnen i princip inte vet vad ord som bög och hora betyder men att dom används 

som skällsord i stället för andra svordomar. Lärarna reaktion på det här språket är att 

tillrättavisa de som använder dessa ord och då också förklarar vad orden betyder.   

 

Diana: Fruktansvärt, men vi tar det ju direkt, det är ju inget man låtsas att man inte hör. 
Utan detta är vi ganska tuffa på. Är det något barn som säger det här ofta så tar man en 
kontakt hem eller på utvecklingssamtal.  
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Caroline: Det kommer ju upp det här med homosexualitet också om det är normalt och 
vad är naturligt. Det är ju sådana saker som börjar komma också och då får man ju ta 
itu med det. Prata litegrann omkring det. 

 
Jeanette: Man tar det när det kommer, när det väcks om det har varit någon nyhet eller 
om man har pratat om fula ord. Så det har varit en naturlig ingång till homosexualitet. 
 
Alma: Ja, jag har gjort lite olika med det. En del gånger har jag sagt att sånt säger inte 
vi i skolan och har frågat om dom vet vad det betyder. Och vet dom inte det så säger 
jag att gå hem och fråga mamma och pappa vad det betyder. För det är också en 
markering att jag tror inte att mamma och pappa heller tycker att du ska säga så.  
När det var mycket långfinger… jag vet inte om det var riktig koll på vad det betyder. 
Jag tog upp det med tvåorna i halvklass, dels som ”fuck you” och dels som ”dra åt 
helvete” och att jag gick in på och förklarade och sa att man skulle typ para sig med sig 
själv o det fungerar inte. Annars går vi inte in på sex mellan människor med de här små 
barnen i den vanliga undervisningen. Så därför tog jag exempel med djur för det har ju 
alla barn sett.  

 

 

Beroende på vilken lärare som eleverna har och hur just den här personen förhåller sig till 

sexualitet och pedagogik så skiftar undervisningen kraftigt. Men gemensamt mellan lärarna är 

att de undviker sexualitetsområdet så länge som möjligt vilket kan ses som en följd av den 

dåliga kompetens de själva anser att de har i just dessa frågor.     

 

 

Genusmedvetenhet; könsrollernas upprätthållande eller fall? 

Intervjusvaren visar att lärarna hade ambitionen att vara genusmedvetna. De menar att alla 

elever givetvis ska få lika mycket uppmärksamhet oberoende av kön, men att pojkarna ändå 

fick mer uppmärksamhet i slutet eftersom de oftast var den grupp som var stökigast.  

 
Märta: Jag tycker det påverkar på det sättet att det är en rörigare klass för att om det 
skulle varit mer uppblandat med tjejer per automatik skulle det va mer lugnare också, 
för att oftast är det ju fortfarande pojkarna de som hörs och syns mest, och det är det 
som är bekymret med klassen att den hörs och syns väldigt mycket. Hade det varit fler 
tjejer som inte är så benägna att höras och synas alla gånger så hade det ju varit färre 
element som stör så att säga. 

 

Alma: Tyvärr är det ju så att de som låter mycket, det blir ju att man ger dem mer 
uppmärksamhet på nåt vis för att man måste säga åt dem. Men tyvärr är det så att de 
som låter mycket får man ju säga till och det är oftast pojkar.  

 

Här skulle man kunna säga att det finns ett slags falskt genusmedvetande där det inte finns 

någon utbildning eller någon direkt veteskaplig grund i det lärarna menar då de säger att de 
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tänker på att behandla alla lika oberoende av kön. Återigen så genomsyras skolmiljön av de 

subjektiva och relativa förhållningssätt som lärarna har. Ovanstående citat behandlar generellt 

hur pojkar och flickor ges olika förutsättningar i skolan. Nedan beskrivs mer konkret hur 

genusaspekten hanteras i sex- och samlevnadsundervisningen. Det var vanligt att eleverna 

delades upp i killgrupper respektive tjejgrupper, för att detta skulle underlätta 

sexualundervisningen samt att tjejerna skulle få möjlighet att stärkas och ta plats. I 

tjejgrupperna pratades det om att våga säga nej till allt som inte känns bra och att alltid vara 

medveten om att ingen annan kan bestämma över deras kropp.  

  
Caroline: Jag tycker det är väldigt viktigt att de ska veta att det har med känslor att 
göra, att det är relaterat till kärlek och känslor. Just med tanke på övergrepp och vuxna 
att det är sin kropp och att man bestämmer och om det är något som känns fel är det 
viktigt att sätta gränser och var den är. Jag läste någon undersökning att det är många 
flickor som ställer upp på saker som man egentligen inte vill med exempelvis sin 
sexualdebut och i början av sitt sexuella liv då. Där känner jag att jag som lärare har en 
viktig uppgift att poängtera det att det är du som bestämmer vad som är okej för dig 
och liksom inte till varje pris ställa upp på vad andra tycker.  

 
Bodil: Och så pratade vi om att man inte ska göra något man inte vill, att ingen ska 
tvingas. Det pratade vi mycket med flickorna om. Alltså man har ju en känsla av att det 
är pojkarna ändå som driver på mest, det man hör och ser. Så att flickorna vet att de har 
rätt att bestämma själva. Ser man på porrfilm är de ju så utsatta. Jag tror någonstans att 
man inte vet att man har rätt att säga nej och sådär. Och det pratade vi med pojkarna 
också om att de ska respektera det. 

 
 

Hur barnen leker med varandra på rasterna och på vilket sätt lärarna uppmuntrar dem till olika 

integrationer visar också hur den så kallade genusmedvetenheten ser ut. Här försöker en 

lärare uppmuntra pojkarna att leka tillsammans med tjejerna men ändå poängtera att, i det här 

fallet hoppa hopprep, inte är bara en tjejgrej. Det sker alltså ändå en gränsdragning mellan 

pojkar och flickor.    

 
Märta: Killarna spelar mycket fotboll och tjejerna går mest runt, fast nu har de plockat 
fram hopprepen, och framför allt långhopprepen och där är det faktiskt förvånansvärt 
många killar som är med och där försöker man underbygga det med att säga det är bra 
och det är många boxare som hoppar hopprep. Och inte att det bara är en tjejgrej. 
Också när de är vid bollplanket är det både killar och tjejer. 
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Resultatdiskussion 

En subjektiv sex- och samlevnadsundervisning 

Sex och samlevnad är ett område där det kan finnas svårigheter att finna en tydlig gräns 

mellan privat och offentligt eftersom sexualitet är en alltmer offentlig angelägenhet. Ser man 

till de tidigare handledningarna för sex- och samlevnadsundervisningen så finns det stora 

skillnader i själva pedagogiken. Man kan urskilja två olika lärartyper i fråga om 

pedagogik/metodik, synen på lärarrollen och vad kunskap är. I de tidiga handledningarna ska 

den ideala läraren vara modern och objektiv. Denne ska lära ut det som står konkret i 

läroplanen, handledningen och läroboken. Men i och med 1977 års handledning sker en 

övergång till en ny idealbild. I de senare handledningarna skall läraren ha en dialog med 

eleverna i stället för ensidig information. Den postmoderna läraren ges utrymme att genom 

sin personlighet prägla undervisningen och sätter elevernas erfarenheter i centrum.63 I 

intervjuerna så framkom det tydligt att lärarna har en dialog med eleverna snarare än att hålla 

föreläsningar. Detta system blir således väldigt skiftande och undervisningen tenderar att bli 

subjektiv. En grundläggande orsak till detta är en brist på lokala kursplaner och lärarnas 

kompetens.64   

 

I ämnet religion exempelvis så är det ju inte så att läraren behöver ha eller visar sin personliga 

utövning eller inställning. En religionslärare behöver inte utöva någon religion för att fungera 

väl i sin profession. Olof Franck menar att det finns en skillnad i undervisning i ett ämne eller 

om ett ämne. Gällande religionskunskap så är syftet med undervisningen att gestalta och ge 

kunskap om vad olika läror eller trosföreställningar innebär och hur dessa påverkar 

människors liv. På samma sätt menar Franck att sex- och samlevnadsundervisningen skulle se 

ut, att undervisa om istället för i. Målsättningen skall alltså inte vara att förmedla en viss syn 

som den rätta utan att syn på sexualitet kan skifta. Även om undervisningen innehåller olika 

sexuella läggningar så sker det ofta en hierarkisering av dessa. Undervisningen bör då vara 

upplagt så att den tar den sammansatta helheten i beaktande och inte rangordnar olika 

samlevnadsformer eller sexualiteter. Det bör således, enligt Franck, fungera på så vis att 

läraren har ett engagemang för och en närvaro i det som undervisas om samt att detta 

                                                 
63 Franck, Olof (2007) Kärlekslärare. – utkast till en existentiellrelationspedagogik. ingår i Genusperspektiv i 
skolan .- om kön, kärlek och makt. Lund: Studentlitteratur. s. 23 
64 Franck, s. 23 
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engagemang och denna närvaro inte ger utrymme för värderande omdömen och varnande 

pekfingrar.65    

 
 

Struktur och planering 

Då det inte finns några konkreta läroplaner för sex och samlevnadsundervisningen, inte för 

elever i de åldrar jag fokuserar på i uppsatsen i alla fall, så är kvaliteten och innehållet i 

undervisningen skiftande. Det behöver givetvis inte innebära att alla barn och ungdomar får 

en dålig och nästan obefintlig sex- och samlevnadsundervisning, men för ganska många 

elever blir det så. På de skolor där de intervjuade lärarna jobbar så verkar sex- och 

samlevnadsundervisningen fungera relativt bra, i alla fall enligt dem själva. Visserligen så 

finns det inga nedskrivna planer som på ett konkret sätt strukturerar upp vad som ska finnas 

med i undervisningen. Intervjumaterialet visar att det är dålig planering och diskussion i 

lärarlagen men att de rådfrågar varandra om ”det behövs”. Här gör alltså lärarna själva en 

bedömning av vad de kan ge eleverna för svar och hur mycket de anser att barnen ska veta 

om frågor rörande sexualitet.  

 

Sex- och samlevnadsundervisningen har i alla tider blivit kritiserad för att vara otidsenlig. Det 

borde vara en logisk följd av denna bristande planering. De tidiga handledningarna var dock 

mer konkreta så då var således inte problemet att lärarna själva gjorde bedömningar gällande 

innehållet. Men vad som är gemensamt för sex- och samlevnadsundervisningen över tid är 

ändå kvinnors underordning och mäns överordning. Tidigare var det konkret uttalat att 

flickorna skulle få sexualundervisning i första hand eftersom de ansågs ha en svagare sexdrift 

än pojkarna och att det låg på flickornas ansvar att tämja pojkarnas lustar. Pojkarna kunde 

dessutom ha svårt att delta i sexualundervisning då man var rädd att väcka den björn som 

sover. Idag vill man framhäva jämställdhet, i undervisningen och i läroplanen. Det står skrivet 

att ingen ska särbehandlas på grund av kön. Men här kan man fundera över hur sex- och 

samlevnadsundervisningens struktur egentligen fungerar. Skolan har visserligen en ambition 

att vara genusmedveten och jämställd men det är exempelvis fortfarande så att pojkar och 

flickor delas upp i olika grupper i sex- och samlevnadsundervisningen. I dessa grupper talas 

det om olika saker där det således poängteras en skillnad mellan vad det innebär och vara 

man respektive kvinna och ha en sexualitet. Devis blir det härigenom tydligt vad det innebär 

                                                 
65 Franck, s. 49 
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att vara man eller kvinna samt att det blir en kränkande situation för de elever som inte är 

heterosexuella.       

 

 

Lärarnas kompetens 

När det gäller kompetenskrav för att en lärare ska vara behörig att hantera frågor och 

undervisning kring sex- och samlevnad så finner man att det inte krävs någon utbildning på 

området. Som det tydligt framgår av intervjuerna så har majoriteten inte fått någon utbildning 

i sex- och samlevnadsundervisning. Det har i vissa fall funnits möjlighet att frivilligt välja 

någon kurs under lärarutbildningens gång men inget som har varit obligatoriskt. Ser man till 

möjligheterna till fortbildning så är det även här frivilligt att gå på om det erbjuds några 

kurser, vilket det sällan gör. Det gäller inte bara de äldre lärarna utan även de yngre och 

nyutexaminerade har samma låga formella kompetens. Biologilärarna är de enda som har 

någon obligatorisk utbildning på området men här fokuseras givetvis de biologiska och rent 

tekniska funktionerna i kroppen. Men sex- och samlevnad ur ett genusbaserat perspektiv finns 

inte i skolan om det inte är någon lärare som personligen är intresserad av genus och på så 

sätt tar upp det i undervisningen men här blir det ju återigen en subjektiv undervisning och 

väldig ojämn nivå från klass till klass. Ser man det ur ett stort perspektiv så får elever i 

svenska skolor väldigt olika sex- och samlevnadsundervisning.   

 

För att relatera till den tidigare diskussionen om att undervisningen kritiseras för att vara 

otidsenlig, så kan det ses som en logisk flöjd av att lärare och elever alltid tillhör olika 

generationer som socialiseras i olika tider. Även att de förändringar som sker i 

socialisationsprocessen är små så förekommer de. Egentligen beror troligen inte områdets 

otidsenlighet på att sexuella relationer förändras så mycket mellan generationerna utan kanske 

snarare att det är ett tabubelagt område som är svårt att prata om, särskilt om det inte finns 

lärare med utbildning vilket gör att även de som har svårt för att tala om sexualitet tvingas till 

det ändå.  

    

Faktumet att låg och mellanstadiet är en miljö som mer eller mindre alltid varit dominerad av 

kvinnor påverkar givetvis också barnens socialiseringsprocess samt synen på kvinnor och 

mäns olika arbetsfördelning. Så oavsett om det står skrivet i läroplaner att skolan ska vara 

jämställd i undervisningen så är det oerhört svårt att verkställa det så länge nästan alla lärare 
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är kvinnor. Även på de skolor där intervjupersonerna arbetar så ser könsfördelningen ut enligt 

samma mönster.   

 

  

Skolan i teori och praktik en paradox  

Ett genomgående tema som framkommit under intervjuerna är att skolan ska fungera som en 

”motvikt till allt annat” i samhället, att skolan ska vara som en frizon där barn tillåts vara barn 

och inte påverkas av exempelvis våld, porr, kvinnoförtryck och liknande.   

 

Lärare och skolan har uppenbarligen ett stort ansvar att förmedla demokratiska och jämställda 

värderingar, aktning och respekt för varje människas egenvärde, den enskilda individens 

frihet och integritet. Men frågan är om praktiken ser ut på samma vis som styrdokument och 

liknande. Med allra största sannolikhet så genomsyras klassrummen, skolgården och 

lärarlagen, som övriga samhället, av den rådande genusordningen och heteronormativiteten. I 

intervjuerna så framgår det att pojkarna tar mer plats i klassrummet och att flickorna är 

hjälpfröknar. I klasser med många pojkar blir det enligt intervjuerna per automatik mer 

stökigt än med många flickor. Det är denna underliggande omedvetenheten om 

genussystemet som gör att skolan inte fungerar som den motvikt lärarna önskar.  

 

När det gäller företeelser som uppenbart inte är förenliga med värdegrunden ska lärarna göra 

en markering och förklara varför det inte är tillåtet med trafficking, barnpornografi, våldtäkter 

och övrigt sexualiserat våld.66 I dessa situationer kan det dock förekomma subjektiva 

värderingar i själva förklaringen samt att i något mindre uppenbara brott mot värdegrunden 

kan det vara upp till olika lärare hur gränser dras.   

 

I intervjuerna anser många att det som lågstadieelever bör veta om sexualitet och samlevnad 

är hur ett barn blir till, att det behövs en mamma och en pappa. I och med denna inställning 

rangordnar man heterosexualiteten och kärnfamiljsidealet främst.  

 

Varken skolan som helhet eller lärarna kan ställa sig utanför de samhälleliga strukturer som 

formar oss alla. Så även om lärarna vill hävda att de kan ge eleverna en nyanserad, rättvis och 

jämställd bild av livet och värderingar i allmänhet och sex- och samlevnad i synnerhet så är 
                                                 
66 Franck, s. 55 
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det fortfarande värderingar som har en grund i den tid och det rum vi lever i. Skolan är ur 

detta synsätt ingen frizon utan snarare en aren där barn socialiseras in i samhället och blir en 

produkt av dess övergripande struktur.    

 

 

Vi tar det när det kommer 

Då det inte finns några direkt konkreta planer för sex- och samlevnadsundervisningen så blir 

det en skiftande organisering av vad som eleverna får veta och lära sig. Många av lärarna 

säger att vi tar det när det kommer, alltså att om någon elev frågar läraren något kring 

sexualitet så kan det leda till att de tar upp ämnet till diskussion i klassen. Det kan också vara 

så om eleverna säger könsord eller liknande till varandra så tar lärarna upp det till diskussion i 

klassrummet. I intervjuerna säger lärarna att de förklarar orden för eleverna och att de således 

ska sluta kalla varandra för exempelvis hora eller bög.  

 

Lärarna själva hävdar att de är snabba på att ta upp denna typ av frågor med eleverna och att 

de tar det direkt när det kommer upp. Det är ju positivt att de förklarar de olika begreppen för 

barnen men det skulle kanske kunna förebyggas om man tar det innan det kommer. Den här 

loja inställningen kan också vara ett tecken på osäkerhet hos lärarna. I och med den låga 

utbildningsnivån på sexualitetsområdet så varken kan eller vågar lärarna ta initiativet. Trots 

tendenserna att sexualiteten har blivit en allmän angelägenhet så är det ett obekvämt, 

tabubelagt och komplicerat område vilket gör att man som lärare och människa kanske vill 

undvika ämnet så länge det går. Vissa lärare verkar ibland känna att barnen kan fråga så grova 

saker så att de själva nästan baxnar över elevernas frispråkighet vilket är oroväckande. 

Faktumet att begrepp som hora och bög tas upp till diskussion först när det blir oundvikligt 

för eleverna använder dessa ord som tillmälen gentemot varandra så tillskrivs dessa lätt en 

negativ stämpel. Homosexualitet förknippas således med något underordnat 

heterosexualiteten eftersom dessa tas upp i negativa respektive positiva sammanhang. 

Heterosexualitet diskuteras, enligt intervjuerna, indirekt då någon i klassen exempelvis ska få 

ett syskon. Då berättar läraren hur ett barn blir till och att det behövs en mamma och en 

pappa. Även mer konkret i sex- och samlevnadsundervisningen så hierarkiseras 

heterosexualitet över homosexualitet då man främst tar upp hur män och kvinnor är 

uppbyggda rent biologiskt och att i och med det fokuseras även reproduktionen.            
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Genusmedvetenhet; könsrollernas upprätthållande eller fall? 

Då man talar om genusmedvetenhet i skolan och att pojkar och flickor ska få lika mycket 

utrymme så visar det sig i intervjuerna att pojkarna per automatik får mer utrymme då de är 

stökiga och behöver sägas till.  

 

I sex- och samlevnadsundervisningen så talas det om att flickorna ska lära sig att säga nej och 

att de alltid har rätt att bestämma över sina kroppar. I viss mån flikas det in att även pojkar 

ska lära sig att sätta gränser men inte alls i samma utsträckning som flickorna. Det visar 

uppenbart att det fortfarande är på flickornas ansvar att säga nej och att på så vis upprätthålls 

könsrollerna.67  

 

I diskussionen hur genusperspektiv betonas i skolan så har det framkommit att många lärare 

framhåller vikten av att båda könen är representerade bland personalen. Av denna anledning 

arbetar många skolor med pojk- och flickgrupper vilket kan problematiseras på olika sätt. Då 

ett av syftena med denna uppdelning är att stärka flickorna så kan man ju fråga sig huruvida 

man verkligen stärker dem eller om man i själva verket befäster att flickor ska ses som 

offer.68 Detta gör per automatik pojkarna till överordnade precis enligt det rådande 

genussystemet och socialiseringen fortlöper enligt samma mönster. Om det saknas kunskap 

på genusområdet bland lärarna och hos skolledningen så finns det en stor risk att genus och 

jämställdhetsarbetet enbart leder till stereotypisering, heteronormativitet och performativa 

handlingar. Frågan om huruvida sex- och samlevnadsundervisningen kan ses som ett 

kunskapsområde då det talas om manliga och kvinnliga förebilder faller genom detta 

resonemang.   

  

 

 

                                                 
67 Bäckman, Maria. (2006) Kön och känsla. Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet. Riga: 
Makadam. s.  138 
68 Lundberg, s. 15  
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Metoddiskussion   
Det faktum att jag inte personligen har genomfört intervjuerna kan vara en svaghet i 

uppsatsen eftersom jag inte kan bedöma hur de rådande omständigheterna eventuellt 

påverkade respondenterna. Det är svårt att tolka och få en korrekt uppfattning av svaren då 

jag bara har lyssnat på inspelningarna av intervjuerna. Det kan också vara en fördel i detta 

eftersom jag inte har fått någon förutfattad mening om respondenterna då jag således aldrig 

har träffat dem. Intervjuaren har dock stor vana att genomföra intervjuer och är dessutom 

sexualitetsforskare. Hon har förmedlat till mig att hennes intryck var att de allra flesta av 

lärarna var mycket öppna och gärna ville diskutera frågorna. Detta skulle visserligen dels 

kunna bero på att dessa frågor sällan diskuteras i andra sammanhang i skolorna och 

lärarlagen, men också delvis för att intervjuerna var frivilliga och således kanske de lärare 

som redan var öppna och positivt inställda var de som ställde upp på intervju. Eftersom 

sexualitet är ett område som ofta är känsligt och tabubelagt kan det vara relevant att fundera 

över om lärarna avgivit sanningsenliga svar under intervjuerna.  

 

Det kan givetvis alltid diskuteras på vilket sätt man skulle kunna få en fylligare bild av det 

som undersöks. I den här studien skulle man kunna intervjua elever, föräldrar, rektor, 

skolledning etc. Men gällande eleverna så kanske de är lite för unga för den här typen av 

studie och föräldrar kan ju också uteslutas då just mitt syfte är att fokusera på lärarnas roll i 

barns sexualitet. Det är också intressant att lyfta lärarnas utsagor då de har en central roll för 

barn i de här åldrarna. Man skulle även kunna gå igenom olika dokument för att få en bredare 

förståelse på området, men återigen, begränsningar är nödvändigt och lärarna har trots allt den 

mest konkreta rollen för eleverna.   

 

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet?  

Jag vill med detta avsnitt klargöra mitt ställningstagande till dessa begrepp eftersom 

tillförlitlighet är något centralt i den här typen av arbeten. Då intervjuerna är centrerade till 

enbart två skolor i närheten av varandra och antalet informanter är 14 stycken så kan det vara 

vanskligt att påstå att det är en hög generaliserbarhet. Däremot, då det gick att finna en röd 

tråd hos de olika informanterna, så kan resultatet ändå vara pålitligt, giltigt och 

generaliserbart i viss mån eftersom syftet med kvalitativa studier inte är att generalisera till en 

 43



hel befolkning utan att hitta mönster. Det kan ses som ett utsnitt av synsätt hos lärare på två 

vanliga svenska låg- och mellanstadieskolor i en medelstor kommun som med stor 

sannolikhet kan antas vara användbart för andra skolor och lärare.  

 

Begrepp som dessa hör enligt många hemma inom kvantitativa studier men jag tycker ändå 

att det är relevant att lyfta dem för reflexion inom kvalitativa studier också. Inom den 

kvalitativa traditionen frågar man sig om det finns något konstant objekt. I en intervjustudie 

så kan informanterna exempelvis vara påverkade av sinnesstämningen eller något som hänt 

under dagen vilket påverkar svaret på frågorna. Även tid och plats kan påverka svaren. 

Reliabiliteten bör ses i sitt sammanhang och bedömas utifrån den rådande situationen vid 

intervjutillfället. Validitet i kvalitativ forskning, metod och analys innefattar, enligt Kvale, 

kontroll av trovärdigheten, en försäkran att det finns empiriska belägg och att man har gjort 

en rimlig tolkning.69    

 

                                                 
69 Svensson, Per-Gunnar (1996) Förståelse, trovärdighet eller validitet? ingår i Kvalitativa studier i teori och 
praktik. Lund: Studentlitteratur. s. 211    
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Slutsatser 
Sverige var först i världen med sex- och samlevnadsundervisning i den offentliga skolan, 

kanske är Sverige även bäst i världen på att upplysa den nya generationen kring sexualitet. 

Men även om vi är bäst i förhållande till andra länder så innebär det inte att den svenska 

skolans sätt att hantera sexualitetsområdet är bra eller felfritt.  

 

I den senaste handledningen ska eleverna få utrymme att föra dialoger med lärarna och egna 

erfarenheter ska få plats på dagordningen. Det kan ses som en positiv utveckling att 

undervisningen ska anpassa sig till elevernas behov men samtidigt bör detta medföra problem 

då lärarna oftast inte har någon utbildning i sex- och samlevnad, förutom den de själva fick i 

grundskolan. Biologilärare har utbildning i de rent biologiska funktionerna men med den låga 

kompetensen verkar det orimligt att kunna kalla undervisningen för sex- och samlevnad och 

hur är det möjligt att kalla det för ett kunskapsområde om det inte krävs samma kompetens 

som för övriga kunskapsområden? Det ska dessutom, enligt läroplanen, finnas ett 

genusperspektiv inom ramen för sex- och samlevnadsundervisningen vilket enbart de lärare 

som har ett personligt engagemang inom området vet någonting om över huvud taget. (Här 

vill jag dock göra en reservation då dessa intervjuer som ligger till grund för uppsatsen 

gjordes 2004. Jag vet från min egen hemkommun att under 2006 lades resurser ner på en 

genuspedagog som var ute i skolor och höll obligatoriska föreläsningar för all personal. Dock 

var deltagandet lågt trots obligatoriet.)    

 

Planeringen för det så kallade kunskapsområdet är oerhört skiftande beroende på skola och 

lärare. Så ur ett helhetsperspektiv tenderar sex- och samlevnadsundervisningen att vara 

subjektiv. Begreppet verkar fortfarande vara otidsenligt men kanske inte just när det gäller 

innehållet men framförallt i fråga om organisation och kompetens. Det har uppenbarligen 

gjorts ansträngningar för att få en bättre och mer jämställd undervisningen om man ser till 

läroplanen där det formellt har antagits en sådan hållning. Problemet verkar dock ligga i 

verkställandet.   
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Vidare studier 

Jag har ju inte gjort några djupare undersökningar av dokument, mer än läst Läroplanen samt 

kursplaner och betygskriterier från skolverket. Men för att få en bredare förståelse av hur sex- 

och samlevnadsundervisningen fungerar skulle det vara intressant att fokusera på just 

styrdokument och liknande handlingar. I den här uppsatsen så har jag fått en inblick i hur 

undervisningen ser ut ur ett konkret lärarperspektiv. Detta har väckt en nyfikenhet hos mig 

som funderar över var i systemet som det verkligen brister. Vilka olika omständigheter är det 

som gör att sex- och samlevnadsundervisningen är så svag trots att vi i Sverige är så stolta 

över att vi var först?        
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Bilaga 1  
 
 
Frågeguide 
 
Bakgrundsfrågor om skolan, arbetsgrupper, arbetssätt och klassernas 
sammansättning 
 
 
Bakgrundsfrågor om lärarens yrkeserfarenhet och utbildning 
 
Könsmobbing - förekomst av mobbing och sexuella trakasserier, samt skolans hantering 
 
Sexualiserat språk – könsord – elevers användning och skolans hantering och attityder 
 
Föräldrasamverkan - lärarnas samarbete med hemmet kring sex och samlevnadsfrågor 
 
Sex- och samlevnad - hur tas frågor om sex- och samlevnad upp i undervisningen? Teman 
och arbetssätt. Skolans underlag. Lärarnas kunskaper och ev. stödfunktioner 
 
Media och samhälle – Hur hanteras frågor kring sexualitet i media, omvärldsorientering, ev. 
diskussioner kring mediabudskap och t ex dokusåpor? 
 
Frågor kring barns utsatthet – hantering vid misstankar, berättelser och finns frågan med i 
undervisningen på något sätt? Handlingsberedskap? 
   
Kunskapsbehov – fortbildning, sex- och samlevnad, samverkan, etc. 
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