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SAMMANFATTNING

Syftet är att beskriva några teorier som kan ligga till grund för sex- och

samlevnadsundervisningen i skolan och att ge en bild av vad läroplanen säger samt att lyfta

fram de teorier lärare grundar sin undervisning på.

I litteraturgenomgången gör jag en kort exposé av sexualundervisningens historia.

Styrdokumenten behandlas utifrån sex- och samlevnadsundervisningens perspektiv. Sist

behandlas två utvecklingsteorier; den biologiska och den psykosexuella teorien.

Metoden har varit att genomföra djupintervjuer med lärare.

Resultatet visar att de intervjuade lärarna inte medvetet grundar sig på någon utvecklingsteori.

Läroplanen visar spår av båda teorierna samt det historiska arvet.
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1. Bakgrund
Sex och samlevnadsundervisningen på högstadiet var en pina. Jag minns fortfarande den

stackars biologiläraren som försökte gå igenom mannens och kvinnans könsorgan helt utan att

påverkas av fnissiga tonåringar. Jag minns också hennes tappra försök att få oss att formulera

frågor på hemliga lappar som skulle läggas i en burk på katedern. Vi var några få

väluppfostrade flickor som skrev varsin opersonlig fråga, inte för att vi var särskilt

intresserade utan mest för att det var synd om läraren som verkligen försökte nå oss.

För att inte själv hamna i samma situation som min lärare ovan har jag under min

lärarutbildning fördjupat mig i ämnet sex- och samlevnadsundervisning. Det var under en

kurs1 som jag insåg att hur man planerar sin undervisning i sex och samlevnad beror på vilken

teoretisk grund man står på. När jag började läsa böcker i ämnet blev det dessutom tydligt att

teorierna skiljer sig åt. Min första tanke var då att detta måste påverka undervisningen på

något sätt. Därför har jag fokuserat min uppsats på olika teorier om hur pojkar och flickor

utvecklas sexuellt.

Den historiska traditionen blir också viktig när man börjar titta på grunden för hur man lägger

upp sin undervisning. Det historiska arvet påverkar oss mycket och kan vara svårt att bryta

om man inte medvetandegör det för sig.

Ju mer jag läste desto mer övertygad blev jag att teorier och historiskt arv måste ha en

betydelse för hur undervisningen i sex- och samlevnad struktureras. Därför valde jag att ta

reda på hur verksamma lärare förhåller sig till de olika teorier som finns.

2. SYFTE
Mitt syfte med den här uppsatsen är att beskriva ett antal olika teorier som kan ligga till grund

för sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Jag vill att läsaren ska förstå hur skillnader i

teorier kan påverka innehållet i undervisningen av sex- och samlevnad.

Jag vill också ge en bild av vad läroplanen säger om sex- och samlevnadsundervisning.

Syftet är också att försöka lyfta fram vilka teorier verksamma lärare baserar sin undervisning

på. Detta för att se hur medvetna lärare är av det historiska undervisningsarvet som skolan bär

på.

                                                
1 Sex och samlevnadsundervisning 5p, Linköpings universitet.
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Jag vill till sist att läsaren av den här uppsatsen själv ska börja fundera på hur han eller hon

vill förhålla sig till de olika teorier som påverkar sex- och samlevnadsundervisningens

utformning.

3. PROBLEMFORMULERING
•  Vilka teorier för sexualitet och utveckling finns och hur ser de teorierna ut?

•  Kan man se någon/några av dessa teorier som grund för formuleringarna om sex- och

samlevnadsundervisning i LPO –94?

•  Hur medvetna är verksamma lärare i ämnet om de teorier som finns?

•  Grundar verksamma lärare sin undervisning i ämnet på någon speciell teori? I så fall,

är det ett medvetet ställningstagande?

4. LITTERATURGENOMGÅNG

4.1 Sexualundervisningens historia
På 1940-talet började sexualundervisningen införas successivt i den svenska skolan. 1955

blev undervisningen obligatorisk i alla skolformer och från sju års ålder. Detta var inget som

uppmärksammades särskilt mycket här i Sverige där sexualdebatten pågått sedan 1880-talet.

Men Sverige blev unikt med detta beslut. Vi var det första landet i världen som gjorde

sexualundervisningen obligatorisk.

I andra länder väckte beslutet stor uppmärksamhet. Rubriker som ”Sweden – Land of Sexual

Liberty”, ”Sin and Sweden” och ”The most daring experiment of the world” dök upp i

utländska tidningar. (Lennerhed, 1994)

Sexualundervisningen i Sverige har traditionellt sett riktat sig till flickor i ett preventivt syfte.

Undervisningen har bedrivits av kvinnor för unga kvinnor. Fokus har legat på fruktsamhet och

på kontroll av kvinnans fortplantning. Budskapet till pojkar och män har varit: ta hänsyn till

flickan och gör henne inte med barn. Den manliga sexualiteten har fått framstå som något att

akta sig för. I sin iver att skydda flickorna demoniserade man den manliga sexualiteten och

gjorde den till motpol för kvinnlig moral. (Centerwall 1991)
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För att förstå varför sexualundervisningen infördes som obligatoriskt ämne får man gå tillbaka

i tiden och titta på den sexuella frigörelseprocessen i Sverige.

Sexualmoralen under 1800-talet präglades av sexuell avhållsamhet, måttlighet och pryderi.

Kvinnans sexuella drift uppfattades som svagare än männens. Dubbelmoralen var dock ett

faktum eftersom man krävde avhållsamhet före äktenskap och trohet när det väl ingicks,

samtidigt som man såg mellan fingrarna på mäns utnyttjande av prostituerade kvinnor.

(Lennerhed, 1994)

Knut Wicksell, då lärare på Uppsala universitet, var en av de första unga, radikala män som

på 1880-talet krävde att sexuallivet skulle få inledas utan att parterna ingått äktenskap. Hans

viktigaste ståndpunkt var användandet av preventivmedel. Wicksell menade att

preventivmedel skulle kunna lösa flera av de samhällsproblem som fanns i Sverige på den

tiden. Ett exempel var att det skulle minska behovet av prostituerade kvinnor. Detta väckte

stor uppmärksamhet och Wiksell tilldelades till och med en varning från Uppsala universitet

för sina uttalanden.

Den svenske läkaren Anton Nyström hävdade under samma tidsperiod att sexuell

avhållsamhet var ohälsosamt. Det kunde medföra smärtor, kramper, melankoli eller bleksot

både hos män och kvinnor. Han menade att det fanns en lämpig samlagsfrekvens som skulle

hjälpa människor att hålla sig friska. (Lennerhed, 1994)

Motståndet som mötte Wicksell och Nyström var stort. Lawrence Heap Åberg ansåg till

exempel att preventivmedel förvandlade äktenskapet till en prostitution. Han menade också

att preventivmedlen ”förhindra förverkligandet” av ”naturändamålet”. (Gårdlund, 1956 i

Lennerhed, 1994 s 29)

1911 infördes en preventivlag som förbjöd all offentlig upplysning om preventivmedel.

Däremot sade den inget om att försäljning var förbjuden. I kampen mot den här lagen föddes

RFSU2, 1933. Överst på deras program stod kravet på införande av sexualundervisning i alla

skolor. Sexualitet, ansåg man, var inte en angelägenhet enbart för de vuxna. Med kunskap

skulle unga individer få en mer avslappnad bild av sexuallivet. Undervisningen skulle också

kunna arbeta preventivt så att antalet oönskade graviditeter och könssjukdomar kunde

undvikas. (Lennerhed, 1994)

                                                
2 Riksförbundet för sexuell upplysning
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Sexualdebatten hade alltså pågått långt innan den obligatoriska sexualundervisningen

infördes. Man hade argumenterat för den fria sexualiteten på flera olika sätt. För att den inte

skulle orsaka en massa problem i form av oönskade graviditeter och sjukdomar kom den att

fokuseras på preventiva åtgärder.

4.2 Styrdokument
Sex- och samlevnad ses inte som ett eget ämne i skolans styrdokument. Därför är det ganska

svårt att hitta ramar för undervisningen. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet,

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (1998) nämns sex- och samlevnad som ett av de

kunskapsområden som, tillsammans med t ex miljö och jämställdhet, ligger under rektorns

ansvar. Sex- och samlevnad ska ses som ett ämnesövergripande område och ska integreras i

den övriga undervisningen.

Tittar man sedan i Grundskolan, Kursplaner och betygskriterier (2000) kan man under olika

ämnen hitta formuleringar som berör sex- och samlevnadsundervisningen;

Under de naturorienterande ämnenas gemensamma kursplan finns ett mål för skolår nio som

säger att eleven ska kunna använda sina kunskaper om människan och hennes verksamhet för

att formulera och argumentera kring frågor om samlevnad.

I kursplanen för biologi finns flera mål formulerade som berör sex- och

samlevnadsundervisningen. Under mål som skolan ska sträva mot står det att eleven ska

utveckla kunskaper om människokroppens byggnad och funktion. Eleven ska också ha

kunskap om pubertetens inverkan på människan. Ämnet ska dessutom hjälpa eleven att

utveckla sin förmåga att diskutera hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk kunskap.

Men det är inte bara den biologiska kunskapen som är viktig utan även personliga

erfarenheter.

Läser vi vidare under biologiämnets karaktär finns formuleringen: ”Utifrån perspektivet att ta

ansvar för sig själv och andra behandlas frågor som kärlek, sexualitet och samlevnad.”

(Grundskolan 2000, s 52) Vad det gäller mål som eleven ska ha uppnått genom sin skolgång

står det för skolår fem: ”Eleven skall ha insikt om människans fortplantning, födelse, pubertet,

åldrande och död” (ibid s 53)

Efter det nionde skolåret ska eleven:

”känna till grunddragen i livets utveckling…” (ibid s 53), ”ha kunskap om vad befruktning

innebär”, ”ha kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar
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smitta”, ”kunna föra diskussioner om sexualitet och samlevnad och därvid visa respekt för

andras ståndpunkter och för olika samlevnadsformer”. (ibid s 54)

Även de samhällsorienterande ämnenas gemensamma kursplanetext berör sex- och

samlevnadsundervisningen. Det står t ex att ämnena ska behandla människors relationer till

varandra. Det ingår också i ämnena att diskutera och reflektera över begrepp som identitet,

sexualitet, kärlek och jämställdhet. Samlevnad, relationer och människosyn är andra begrepp

som dyker upp i texten. Eleven ska i slutet av sitt femte skolår ”kunna samtala om viktiga

livsfrågor som berör den enskilda individen och relationer mellan människor” (ibid s 69). För

skolår nio har det här målet utvecklats till att eleven ska kunna samtala om och bearbeta

existentiella frågor.

I kursplanen för religion återfinns formuleringarna kring existentiella frågor. Det är dock

oklart vad som ingår i det begreppet. Religionsämnet ska ge eleverna möjlighet att reflektera

över de egna livsfrågorna. Utgångspunkten ska vara människans egna frågor inför livet och

tillvaron. Man understryker att dessa inte måste uttryckas religiöst. Samlevnad ska genom

ämnet belysas ur ett religions- och livsåskådningsperspektiv. Målen för skolår fem och nio

liknar de mål som fanns i den gemensamma kursplanen för alla samhällsorienterande ämnen.

De handlar om att kunna samtala och reflektera kring, för eleven, viktiga livsfrågor.

(Grundskolan, 2000)

4.3 Den biologiska utvecklingen
Desmond Morris är zoolog och författare till boken Den nakna apan (1967). Han menar att

människan är ett djur och att vår art kan studeras på liknande sätt som vi studerar andra djur.

Han har valt att kalla vår art för den nakna apan, efter vårt nakna skinn. Han får här

representera det jag kallar den biologiska utvecklingen.

4.3.1 Från skog till öppen mark
För femton miljoner år sedan började klimatet förändras i den gamla världen. För de tidiga

aporna betydde denna förändring en minskning av de skogsområden som var deras hem. De

tvingades därmed att välja mellan att klänga sig fast vid de skogar som blev kvar eller att gå

ned på marken bland de redan effektivt anpassade markinvånarna. Morris menar att

förfäderna till den nakna apan var den enda apart som överlevde denna flytt till marken. På

marken var våra förfäders utsikter att klara sig ganska dystra. De hade hård konkurrens av
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både köttätare och växtätare. Detta ledde till en rad förändringar som egentligen har inträffat

den sista miljonen år av våra förfäders historia.

De marklevande aporna hade enligt Morris en högt utvecklad hjärna. Deras händer och ögon

var väl utvecklade vilket gjorde att de effektivt kunde gripa om saker. Det stora trycket på

dem att öka förmågan att hinna upp och döda ett byte medförde en rad förändringar. Den

upprätta ställningen gjorde att de blev snabbare i förflyttningarna och att händerna blev fria.

Den jagande apan började växa fram. I stället för att konkurrera med katt- och hunddjuren på

marken började man använda sig av konstgjorda vapen för att döda sitt byte. När man sedan

gick över till att tillverka vapnen själva utvecklades förmågan att samarbeta. Detta ställde allt

större krav på kommunikation i gruppen.

Jakten utfördes mest av hannar. Honornas tid gick till att ta hand om ungarna. Detta, och den

allt mer avancerade jakttekniken, krävde att den nakna apan blev bofast. Behovet av en

hemmabas har sedan, enligt Morris, påverkat hela den nakna apans livsmönster.

4.3.2 Den infantila3 apan
Den nakna apans jakt var mer beroende av hjärnan än musklerna. För att lösa detta blev den

jagande apan en infantil apa. Vissa drag från dess barndom bevaras långt upp i vuxen ålder.

Som exempel nämner Morris att vår hjärna inte slutar växa förrän i 23 års ålder, trots att vi

blir sexuellt mogna ungefär tio år tidigare. Hos t.ex. schimpansen är hjärnan färdigutvecklad

vid ett års ålder, sex eller sju år innan den kan fortplanta sig. Den nakna apan fick också en

längre barndom med mer tid att lära sig av föräldrarna. Dess fysiska underläge

kompenserades alltså med dess intelligens och förmåga att härma.

4.3.3 Att bilda par
Ungarnas förlängda uppväxt band honan till boplatsen under lång tid. Därför blev det

hannarna som helt ansvarade för jakten. Detta innebar en stor förändring för den nakna apan.

Andra primater skulle inte lämna sina honor och riskera att de blev attackerade av andra

hannar. Det skilde också den nakna apan från andra köttätare där även honorna deltog i jakten.

Morris menar att lösningen blev utvecklandet av paret. En hanne och en hona måste bli

förälskade och vara trogna mot varandra.

                                                
3 infantil – barnslig, outvecklad.
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Bildandet av par förde med sig flera fördelar för den jagande apan. För det första minskade

den sexuella rivaliteten mellan hannarna. Det i sig underlättade samarbetet vid jakten. För det

andra minskade risken för inbördes bråk i stammen. Detta var en viktig faktor med hänsyn till

de nya konstgjorda vapen som man använde sig av vid jakten. För det tredje vann ungarna på

att ha en familjeenhet som höll en längre tid. Det garanterade dem både mat och uppfostran,

vilket annars hade varit svårt för endast en partner.

4.3.4 Att göra sex sexigare
Den nakna apan var alltså tvungen att bli kär och bilda par. Men hur lyckades den med det?

Morris ger flera förklaringar till detta. Den förlängda barndomen gjorde att ungen hann

utveckla ett nära, personligt förhållande till sina föräldrar. När banden sedan bröts vid mognad

skapades ett känslomässigt tomrum som behövde fyllas. Den unga nakna apan var därför

beredd att ingå i ett nytt djupt förhållande.

Behovet att bilda par fanns alltså, men det behövdes ytterligare faktorer som hjälpte till att få

förhållandet att hålla tillräckligt länge för att paret skulle kunna bilda familj. Resultatet blev

en lång uppvaktningsfas. Denna fas är, enligt Morris, mycket längre för den nakna apan i

jämförelse med andra djur, men den räcker inte som enda anledning till att paret skulle

fortsätta att hålla ihop. Till det krävdes att parets gemensamma aktiviteter blev mer lustfyllda

och komplicerade. Morris utrycker det som att göra sex sexigare.

Vad är det då som gör att paret fortsätter att hålla ihop under så lång tid? Morris ger många

exempel på hur detta har löst sig genom att titta på dagens nakna apa. Honan är till exempel

beredd på samlag hela året och även medan hon ammar. Detta trots att hon bara har

ägglossning en gång i månaden. Samlaget föregås av en förspelsfas som skiljer sig från andra

primaters sexuella beteende. Förspelet för parterna närmare varandra och bidrar till den

gemensamma känslan av samhörighet. Själva samlaget innebär oftast ett klimax för bägge

parter. Detta skiljer den nakna apan från sina närmaste släktingar där honan inte verkar

uppleva något slags klimax. Honan tar även emot hannen när hon är havande. Det skulle vara

en risk för sammanhållningen inom paret att tvinga hannen till avhållsamhet för lång tid.

Morris drar utifrån detta slutsatsen att samlagen inte bara är avsedda för att öka födelsetalet

utan också för att binda paret till varandra genom ömsesidig tillfredställelse.

Våra sexuella handlingar har också utvecklats. Vår nakna hud och de känsliga händerna har

gett oss större möjlighet till sexuell stimulering. Vissa organ, som t.ex. läppar, örsnibbar,
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bröstvårtor och könsorgan, är mycket känsliga för erotisk stimulering. Genom att titta på

andra primater konstaterar Morris att örsnibbarnas funktion verkar vara just den sexuella

upphetsningen. Anatomer menar att örsnibben är ett rudiment från en tid när vi hade stora

öron och att den är helt meningslös. Det är precis tvärt om, menar Morris. Andra primater

saknar örsnibbar och därför verkar det som att de snarare är ett nytillskott på kroppen.

Örsnibbarna fylls med blod, sväller och blir mycket känsliga vid sexuell stimulering och

därför verkar det som att de är resultatet av behovet av ytterligare en erogen zon.

De utåtvända läpparna är ett unikt drag hos vår art. Våra läppar är ständigt tillbakarullade så

att slemhinnan är exponerad. Andra primater kan åstadkomma detta trutande med vilja men

läpparna återgår sedan till det normala läget med tunna läppar. Hos t.ex. schimpanser är

kyssen en hälsning medan den hos oss är en sexuell handling som förekommer i hög grad vid

förspelet och samlaget. Därför var det förmodligen praktiskt att permanent fixera läpparna i

ett trutande läge. På det sättet blev läpparna också en sexuell signal. Morris konstaterar att

läpparna, liksom örsnibbarna, sväller och rodnar vid sexuell upphetsning vilket, tillsammans

med de tydliga konturerna, gör att de syns extra mycket i ansiktet. Han konstaterar också att

mörkhyade raser har kompenserat färgskillnaden mellan läpparna och det övriga ansiktet med

större och fylligare läppar.

Under puberteten genomgår den nakna apan en rad förändringar. Det börjar växa hår kring

könsorgan och under armar, hos hannen även i ansiktet. Hannen blir bredare över axlarna och

honan utvecklar bröst och får bredare höfter. Dessa förändringar fyller två funktioner; dels

skiljer de könsmogna individer från icke könsmogna, dels signalerar de om individen är

manlig eller kvinnlig.

Honans bröst har framförallt setts som organ för digivning. Jämför man vår arts bröst med

andra primater ser vi en tydlig skillnad. Det är bara våra honor som har förstorade,

halvmåneformade bröst trots att vi inte har mer mjölk än andra primater. Morris menar att

formen på brösten är ytterligare en sexuell signal som dessutom framträder extra tydligt i ett

naket skinn. Hade vi haft päls hade bröstens former inte alls framträtt lika tydligt. Formen gör

att bröstvårtorna, som vid sexuell upphetsning blir styva och mörkröda, framträder extra

tydligt. Alltså ytterligare en visuell sexuell signal.

4.3.5 Samlag
Morris utreder sedan vad vår upprätta gångställning fått för effekter för vårt sexuella liv. Till

att börja med är partnerns identitet viktig i ett parförhållande. Ansiktsutryck och
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färgförändringar på framsidan av kroppen är viktiga signaler som partnern bara kan se vid ett

frontalt närmande. Det faktum att alla de sexuella signalerna finns på framsidan av kroppen

tycks också vara en effekt av vår uppresta ställning. Hos vår art förekommer dels ett förspel

som oftast utspelar sig ansikte mot ansikte dels ett samlag som i huvudsak genomförs

framsida mot framsida. Den typiska parningsställningen hos alla andra primater är att hannen

bestiger honan bakifrån.

Den grundläggande parningsställningen hos vår art är alltså enligt Morris framsida mot

framsida. Förutom att ansiktsutryck och sexuella signaler finns på kroppens framsida

stimuleras honans klitoris som mest i denna ställning. Anatomin hos honans slida talar också

för att ansikte mot ansikte är den grundläggande ställningen hos vår art. Honans slida har

flyttats framåt i jämförelse med andra primater där hanen bestiger honan bakifrån. Det finns

variationer på denna ställning som kan tjäna som variation och omväxling i ett längre

parförhållande, men Morris hänvisar till undersökningar som säger att närmare 70 % av

amerikanarna använder sig av en frontal ställning. Endast 10 % experimenterar med samlag

bakifrån.

Den honliga orgasmen är ytterligare något som skiljer vår art från andra primater. Hos våra

släktingar är honorna sexuellt aktiva under en begränsad tidsperiod och för att öka chanserna

för befruktning kan honan ta emot hannarna när som helst under ägglossningen. För dem

skulle en orgasm med efterföljande viloperiod innebära minskade chanser för befruktning. För

hannarna finns inga hinder för en orgasm eftersom de är sexuellt aktiva hela tiden, utom just

efter en utlösning. För vår parbildande art fyller det ingen funktion att honan är mottaglig

under hela ägglossningen eftersom det bara finns en hanne med i spelet och han behöver ladda

om efter utlösningen. Alltså finns inget hinder för en honlig orgasm. Tvärt om kan den

gemensamma tillfredsställelsen föra paret närmare varandra och stärka banden i familjen.

Dessutom finns det något som verkligen talar för en honlig orgasm hos vår art: slidans

utformning. Om honan i vår art reste sig direkt efter ett samlag skulle sädesvätskan rinna ut

och minska chanserna till befruktning. Jämför med en hona som går på alla fyra och har sin

slida i vågrät position. För henne innebär det ingen risk med att direkt efter samlag gå i väg

till nästa hane.

Morris avslutar sitt kapitel om kön med att säga att vår art förblivit lojal mot sina

grundläggande primata sexuella drifter, detta trots stora tekniska och kulturella framsteg.
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4.4 Den psykosexuella utvecklingen
Den danske läraren och författaren Bertill Nordahl har med böcker som Hankön i skolan

(1994) och Vilse i damdjungeln (1995) givit oss sin teori på hur flickor och pojkar skapar sin

identitet. Låt oss kalla denna teorin för den psykosexuella utvecklingen.

Erik Centerwall, författare och sexualupplysare, tar också upp den här teorin i sin bok Att

sätta ord på känslor (1991). Nedanstående text är en sammanställning av dessa två författare.

4.4.1 Om könet
Spädbarn har ingen uppfattning om vilket kön de har. Vuxna människor i dess närvaro är

desto mer medvetna om könet. Nordahl (1994) menar att det första man frågar efter hos ett

nyfött barn är om det är välskapt och om det är en pojke eller flicka. Detta är helt avgörande

för hur den vuxna världen ska bete sig gentemot barnet. När man fått reda på vilket kön barnet

har träder en mängd olika medvetna och omedvetna förhållningssätt i kraft. Vi förhåller oss

först och främst till varandra som kön. Detta är den process som äger rum utanför den

enskilda människan och som handlar om anpassning. Den identitetsskapande process som

äger rum inuti människan är, enligt Nordahl (1994, 1995) och Centerwall (1991), beroende av

könet och varje människa är i högsta grad med och skapar denna identitet.

4.4.2 Om pojken
Det är först runt tvåårsåldern som barnet börjar bli könsmedvetet. Både flickan och pojken har

fram till nu sett sin mamma som gränsöverskridande. Hon är den som har fött, ammat och

stått för den primära tryggheten.

För pojken kan det vara en svår chock att inse att mamman, som han hittills helt identifierat

sig med, är av en annan sort. Pojkens könsroll börjar skapas när han inser att han skiljer sig

från modern. Det är en chock som kan resultera i aggressivitet och ibland till och med raseri

gentemot det kvinnliga könet. Den lille pojken vänder sig från sin mamma och det som hon

står för. Den egna könsrollen, det maskulina, blir en negation till det som modern står för; det

mjuka, gulliga, förstående, tillåtande sociala, beroende mm. Att bli pojke i den västerländska

kulturen innebär alltså att bli ickemjuk, ickegullig och så vidare. Det blir pojken inte av en

nödvändighet, utan snarare som en motsättning till det som det kvinnliga står för. (Nordahl

1994)

Centerwall (1991) tar upp flera exempel på pojkar som har haft problem med sitt behov av

närhet till mamma samtidigt som de har tagit avstånd från hennes värld. Han berättar bland

annat om en pojke som ville köpa en snopp till sin mamma. Pojken trodde att man kunde köpa
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den på snabbköpet bland kondomerna. En annan pojke löste problemet med att konstatera att

alla människor egentligen var män, vissa hade bara tappat sin snopp. Centerwall (1991) menar

att dessa fantasier kan hjälpa pojkar i det dilemma de befinner sig i. Befrielseprocessen kan

också resultera i att pojken bråkar med den kvinnliga dagispersonalen eller tar avstånd från

allt vad tjejer heter.

Den lille pojken lär sig alltså tidigt könets dubbla roll. Hans snopp är både lust och manlighet

och det leder till att hans sexualitet och identitet upplevs som ett och samma. Penis blir också

i tonåren inträdesbiljetten till den manliga värden. Centerwall (1991) beskriver pojkars

sexuella lekar tillsammans som en slags identitetsbekräftelse inför varandra. Pojkar onanerar

ibland två och två eller i grupp, för att bekräfta sig själva och att de fungerar på samma sätt.

Eftersom pojkens könsidentitet inte från början är given måste han ständigt erövra den och

bevisa för sig och för andra att han inte är kvinna.

Nordahl (1994) beskriver pojkens separation från modern som en pojkes första existentiella

konflikt. Pojken hanterar konflikten ensam och resultatet blir att han ständigt kommer att

känna att han är ensam i världen och måste lita till sig själv. Han menar också att detta skapar

problem för hur män hanterar sina känslor kring närhet, intimitet, innerlighet, förtrolighet och

öppenhet. Känslor som, enligt Nordahl (1994), inte alls har något med kön att göra men som

vi socialiserats till att uppfatta som kvinnliga. Nordahl (1994) kallar detta för ”Lucky Luke-

syndromet” och menar att dagens män är en sorts asfaltcowboys med en klassisk rädsla för

närhet och intimitet.

4.4.3 Om flickan
När flickan blir könsmedveten genomgår hon inte en lika stor kris som pojken. Hon blir

kanske ledsen över att hon saknar något som pojkar har. Hon kan till och med bli svartsjuk på

en bror eller lekkamrat. Men hon kan fortsätta ha sin nära, nästan symbiotiska, relation till

mamman. Flickan föds in i sin könsroll och det feminina kan få växa fram som ett naturligt

samspel med mamman. Hon kommer också med tiden underfund med att hon genom sin

kropp kommer att kunna bära och föda ett barn, dvs hon kommer bli som sin mamma.

Flickans kön blir inte sammankopplat med frigörelse utan med närhet och intimitet. När

flickan blir äldre blir hennes identitet nära sammankopplad med hennes kropp, förmågan att

föda barn, närhet och sexualitet. (Centerwall, 1991)
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Flickors vänskapsförhållanden påminner om deras relation till mamman och kan vara mycket

täta och intensiva. Detta, menar Nordahl (1994), skapar svårigheter för kvinnor att sätta

gränser och att separera sig. Han kallar det för ”Wilma-Betty-syndromet”. När flickor och

kvinnor umgås så pratar de för att bekräfta det som är gemensamt. De har ett behov att spegla

sig själva i varandra så som de speglat sig i sin mamma under uppväxten. Wilma och Betty

(Familjen Flinta) pratar sig igenom tillvaron och de är dessutom oskiljaktiga.

5. METOD
För att ta reda på vilka teorier verksamma lärare grundar sig på i sin undervisning i sex- och

samlevnad har jag valt att genomföra fyra stycken intervjuer. Alla fyra intervjuer är gjorda på

två olika skolor i förorter till Stockholm. Jag gjorde min slutpraktik (ht 2001) på dessa skolor.

Två av lärarna i mina intervjuer, en manlig och en kvinnlig, arbetar med barn i skolår 5 på

samma skola. De har ett nära samarbete när de undervisar om sex- och samlevnad. På samma

skola arbetar också en kvinnlig lärare som undervisar i skolår 8. Den siste läraren jag talat

med, arbetar på en annan skola och undervisar i både skolår 5 och skolår 8.

De fyra lärarna fick samma information inför intervjun2. Detta för att säkerställa att de hade

samma chans att förbereda sig inför intervjun. Vid intervjutillfället hade jag en bandspelare

med mig, vilket gjorde att jag inte behövde anteckna under själva samtalet.

6. RESULTAT

6.1 Intervjuade lärare
Lärare 1: Kvinnlig mellanstadielärare, 53 år, arbetar med sex och samlevnad i skolår 5.

Lärare 2: Manlig 1-7 lärare Sv/So, 32 år, arbetar med sex och samlevnad i skolår 5.

Lärare 3: Manlig 4-9 lärare Ma/No, 37 år, arbetar med sex och samlevnad i skolår 5 och

skolår 8.

Lärare 4: Kvinnlig 4-9 lärare Ma/No, 28 år, arbetar med sex och samlevnad i skolår 8.

6.2 Sammanställning av intervjuer
A: Berätta om sex och samlevnadsundervisningen i din klass.

                                                
2 Se bilaga 1
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L1 och L2 har ett nära samarbete i sex och samlevnadsundervisningen. Bägge såg det som en

stor fördel att vara två då den ena alltid kunde ta över när den andra inte kunde svara på

elevernas frågor. De brukade dela upp klassen i killar och tjejer och ta var sin grupp. I dessa

grupper gick de igenom ”typiska tjej- och killfrågor”. L1 ansvarade för tjejernas grupp. Hon

brukade gå igenom menstruationscykeln och vad som händer med en flickas kropp i tonåren.

L2 ansvarade för killarnas grupp. De brukade prata mycket om penis och ståndet. Det var vad

killarna mest var intresserade av. I helklass diskuterade de sedan frågor som eleverna själva

fått skriva. De tyckte att de fick bra frågor som handlade mycket om vad tjejer och killar

förväntar sig av varandra. L2 brukade berätta om olika preventivmetoder och sexuellt

överförbara sjukdomar. L1 tog upp frågan om homosexualitet. Hennes reflektion var att det

oftast inte väckte så stora diskussioner och hon trodde att det berodde på att eleverna inte

börjat fundera så mycket på det i skolår 5.

L3 ansvarar för all sex och samlevnadsundervisning på sin skola. Han gick endast igenom vad

som händer med kroppen i puberteten i skolår 5. Tjejerna fick ett så kallat ”mens-prat” med

skolsyster. Han trodde att hon tog upp användningen av bindor och tamponger samt vikten av

en god hygien under menstruation. L3 menade att man inte skulle ha så bråttom med sex- och

samlevnadsundervisningen i 5:an. De allra flesta har inte börjat fundera på sånt och han tyckte

inta att man skulle skynda i onödan. Däremot kunde man enligt L3 utveckla givande

diskussioner med eleverna i 8:an. Han ansåg att de är mer mottagliga och har kommit längre i

sina funderingar. Han brukade ansvara för de rent biologiska delarna, d v s könsorganens

uppbyggnad och funktion. Han tog också upp sexuellt överförbara sjukdomar,

preventivmetoder och graviditet. Eleverna fick sedan besöka ungdomsmottagningen där en

barnmorska pratade om relationen mellan manligt och kvinnligt samt ämnet homosexualitet.

L4 hade alltid helklass när de läste sex- och samlevnad. Hon menade på att alla elever

behöver lära sig samma saker oavsett om de är killar eller tjejer. Hon arbetade mycket med

värderingsövningar där eleverna själva tvingades ta ställning till frågor som kan dyka upp

senare i livet. Det kunde vara allt från att kunna ”säga nej” till porr, graviditet och

homosexualitet. Hon menade att det är det eleverna är intresserade av. Hon hade ett pass med

genomgång av könsorganens delar, men ”bara för att det står i läroplanen”.

B: Vilket syfte har sex- och samlevnadsundervisningen enligt dig?
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L1, 2 och 4 svarade i stort sätt lika på denna fråga. De tyckte att eleverna skulle förberedas för

vuxenlivets alla delar och där är förhållandet till andra människor en viktig faktor. L1 och L2

tyckte dessutom att sex- och samlevnadsundervisningen skulle hjälpa eleverna att lättare

genomgå puberteten. Både L1 och L2 trodde att om eleverna får insikt i vad som händer med

kroppen i puberteten blir det lättare för dem att acceptera att de känner sig förvirrande och

känslosamma.

Alla fyra lärarna svarade också att det var viktigt att lära unga människor hur de ska skydda

sig själva så att de slipper hamna i situationer som är obehagliga. Det gäller allt från att gå för

långt med sin partner till att skydda sig från oönskade graviditeter.

C: Kan du se några skillnader mellan tjejer och killar när ni pratar om sex- och samlevnad?

Vad tror du de i så fall beror på? Hur påverkar det din undervisning?

L1 och L2 tyckte bägge två att det var viktigt att dela upp tjejer och killar för sig i bland. De

menade på att tjejer oftast är mer mogna och vågar ställa mer frågor. L1 påpekade att tjejerna

tidigt möts av sexualiteten i olika tidningar och serier på tv. De diskuterar ofta med varandra

och är alltså inte så blyga att tala med läraren i tjejgruppen. L2 tyckte dessutom att det var

lättare att få killarna att prata om det inte var några tjejer i närheten. ”Killarna är oftast ganska

tysta och det underlättar ju inte om klassens snyggaste tjej sitter bredvid och lyssnar”, som L2

uttryckte det. När jag frågade L2 varför killarna är tysta funderade han en stund och svarade

sedan att det nog berodde på att många killar är rädda för att de ska ses som töntar om de visar

känslor. Han menade att det redan i 5:an börjar råda en viss ”matchokultur”. De tyckte dock

att det var viktigt att blanda tjejer och killar ibland eftersom det trots allt är det andra könet

många av frågorna handlar om.

L3 ansåg att det gick bra att ha sex- och samlevnadsundervisning i helklass. Kroppens

anatomi behöver alla kunna och det spelar ingen roll om tjejer och killar är med i samma

grupp. Han trodde inte att det påverkade elevernas vilja att ställa frågor. Det var överlag

ganska få elever som vågade ställa frågor och det var inte beroende av

gruppsammansättningen menade han. Han kunde se en viss skillnad mellan vilka som ställde

frågor i skolår 5 respektive skolår 8. I skolår 5 var det framför allt de tongivande killarna som

kom med frågor. De handlade till största delen om varför tjejer gör si eller så. I 8:an hade

detta bytts till en dominans av tjejerna. L3 trodde att det berodde på skillnaden i mognad.
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L4 tyckte sig se en stor skillnad mellan tjejer och killar. Eftersom hon inte delade gruppen i

tjejer och killar tyckte hon att hon tydligt kunde se en skillnad på vad som engagerade de

olika könen. Killarna var ofta ganska tysta men visade gärna sina åsikter i värderingsövningar.

Där tog de ofta ställning genom att flytta sig till olika hörn eller ställa sig på skalan osv. Den

fråga som orsakade mest diskussion mellan killar och tjejer var frågan om homosexualitet.

Killarna hade enligt L4 en tydlig tendens mot homosexualitet medan tjejerna oftare var mer

tillåtande. Tjejerna visade sig oftare under dessa lektioner och diskuterar öppnare än killarna.

Men L4 menade att mot slutet av arbetsområdet brukade klassen ha kommit ganska långt och

även killarna öppnade sig. Hon sa också att frågorna i början rör sig mycket kring frågor om

det andra könet medan de sedan övergick allt mer mot livsfrågor och en form av

identitetssökande. För att få ut så mycket som möjligt av sex- och samlevnadsundervisningen

började L4 ofta med enkla värderingsövningar, senare gick hon över till mer öppna

diskussioner. Eleverna fick hela tiden lämna in anonyma frågor som hon kunde bygga sina

lektioner på.

7. DISKUSSION
Jag har valt att intervjua eftersom metoden ger mig en möjlighet att komma med följdfrågor

som kan leda till fördjupningar av svaren. Det finns dock en risk i att mina följdfrågor blir

ledande eftersom jag söker vissa svar. Detta bör man ha i åtanke vid läsandet av resultatet.

Hade jag istället valt att göra en enkätundersökning finns risken att jag inte kunnat få några

djupare svar på mina frågor och att många lärare inte hade svarat på enkäten. Det jag ser som

ett problem med min undersökning är att många lärare inte själva är medvetna om vilken

bakgrund de har till sin undervisning. Det kan göra att de svar de ger inte är helt rättvisande.

Jag tyckte att det var praktiskt att intervjua lärare från min slutpraktik då det annars kan vara

svårt att hitta lärare som är villiga att delta. Det gav dock som konsekvens att jag enbart har

talat med lärare från en stor stad som dessutom arbetar i liknande sociala miljöer. Resultatet

skulle kunna se annorlunda ut om jag talat med lärare från mindre städer eller från andra

sociala områden. Resultatet skulle dessutom kunna påverkas av om jag talat med lärare från

olika delar av Sverige.

Av min historiska genomgång framgår att det i Sverige pågick en mycket livlig debatt kring

sexualitet fram till mitten av 1900-talet. Införandet av den obligatoriska sexualundervisningen

verkar ha haft flera olika syften beroende på vilka förespråkare man lyssnar på. Det verkar

dock som om det preventiva syftet var det som fick mest genomslag och blev
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huvudargumentet för undervisningen. Som aktiv lärare märker jag inte av någon som helst

diskussion kring sex- och samlevnadsundervisningens vara eller inte vara och det tyder ju på

att vi i dag helt har accepterat de argument som en gång användes.

Om vi sedan tittar på våra styrdokument för i dag är det ganska tydligt att huvudinriktningen

fortfarande är biologisk. Ord som fortplantning, befruktning, pubertet och preventivmedel

dominerar biologiämnets målsättningar. Men RFSU:s mål om en mer avslappnad relation till

sexualitet har också fått genomslag i dagens styrdokument. Eleverna ska t ex kunna föra

diskussioner om sexualitet och relationer med hjälp av begrepp som identitet, kärlek och

jämställdhet.

Jag har haft mycket svårt att hitta litteratur som behandlar olika teorier för sexualitet och

utveckling. Det kan bero på att man inte har sett på ämnet utifrån det här perspektivet förut.

Det kan också bero på att de utvecklingsteorier som finns går så mycket ihop att det är svårt

att utskilja dem från varandra. De två teorier jag har kunnat hitta skiljer sig mycket från

varandra och är därför ganska svåra att jämföra.

Den biologiska teorin säger att parrelationen är nödvändig för människans överlevnad. För att

få en parrelation att hålla används sexualiteten som bindande faktor. Våra kroppar är så

utformade att det tydligt syns om man är man eller kvinna och det har en upphetsande effekt

och ger tydliga signaler mellan paret. Paret förblir troget om både mannen och kvinnan kan få

en sexuell njutning av förhållandet. Den psykosexuella teorin menar dock att skillnaden

mellan en man och en kvinna är det som istället orsakar svårigheter med intimiteten och

närheten i en relation. Eftersom pojken upplever en konflikt när han upptäcker att han skiljer

sig från sin mamma sitter konflikten kvar när han som vuxen träffar en kvinna. Flickan skiljer

sig inte rent fysiskt från mamman och behöver inte bryta banden med henne. Hon kan

utveckla en nära relation till flera andra kvinnor under sitt liv. När mannen och kvinnan möts

skiljer sig deras erfarenheter av närhet och intimitet åt vilket kan orsaka svårigheter i ett

förhållande.

Sex och samlevnadsundervisning ur ett biologiskt utvecklingsperspektiv borde fokusera på de

faktorer som påverkar mannen och kvinnans sexualitet. Lektionerna skulle handla om hur

kroppen är uppbyggd och vilka effekter olika kroppsdelar har på det andra könet.

Undervisningen skulle förmodligen fokusera mycket på själva sexakten och dess påverkan på
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oss. Man skulle helt klart förespråka relationen man – kvinna och endast se homosexualiteten

som en möjlighet till att behålla ett eventuellt överskott av män eller kvinnor i samhällets

tjänst.  Preventivmetoder skulle också bli aktuella att diskutera eftersom sexualiteten inte

enbart är till för att vi ska föröka oss utan även för att binda ett par till varandra.

Undervisningen skulle antagligen också ta upp hur man får en relation att hålla genom att lära

eleverna hur de ska ta tillvara på sin partners olika sexuella behov.

Ur ett psykosexuellt utvecklingsperspektiv skulle undervisningen i sex och samlevnad se ut på

ett helt annat sätt en det jag just har beskrivit. Undervisningen skulle behöva fokusera mycket

mer på identitetsbildning och manliga och kvinnliga könsroller. Pojkar och flickor har olika

behov av undervisning enligt den här teorin. En pojkgrupp skulle behöva ledas av en man som

har god kontakt med sina känslor och som skulle kunna verka som förebild för de unga

pojkarna. Det skulle dessutom krävas att mannen stod för det mesta av samtalet i denna grupp

eftersom pojkarna inte lärt sig att formulera sina känslor från början. För flickorna skulle det

egentligen räcka med att deras lärare, som förmodligen är kvinna, samlade gruppen och tog

upp de frågor som flickorna själva formulerade. En kvinnlig lärare skulle kunna delta i

flickgruppen istället för att leda den. Hon skulle kunna bidra med sin erfarenhet i samtalen

samtidigt som hon skulle kunna göra flickorna medvetna om hur pojkarnas situation ser ut.

Det skulle vara en nödvändighet att sex och samlevnadsundervisningen pågick regelbundet

under hela skoltiden och inte bara under begränsade perioder eftersom pojkarnas könsidentitet

behöver lika god tid på sig att utvecklas som flickornas har haft.

Jämför vi nu de två undervisningssituationerna som jag har formulerat med vad läroplanen

säger så är det ganska tydligt att ingen utav teorierna skulle kunna stå för sig själv och

samtidigt fylla alla mål i läroplanen. Även om målen domineras av det biologiska perspektivet

finns det flera saker som talar för ett psykosexuellt perspektiv. Målen om livsfrågor och

samlevnad skulle kunna lyftas ur den psykosexuella teorin. Det intressanta är att de biologiska

målen i läroplanen historiskt uppkom för att skydda flickor mot oönskade graviditeter samt

olika sjukdomar. Om målen hade formulerats enligt den biologiska teorin skulle de ha

motiverats med helt andra argument. Argument som skulle vara mycket mer positiva i sin syn

på sexualitet. Nu är ju målen inte så begränsade att undervisningen bara ska handla om

prevention vilket öppnar för läraren att ta in fler aspekter på sexualitet från den biologiska

teorin. En undervisning utifrån de mål som är uppsatta skulle alltså kräva att läraren var insatt

i bägge teorierna och kunde sammanföra dem på ett bra sätt.
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När vi sedan går vidare till att titta på intervjuerna med de fyra undervisande lärarna kan vi se

att de tar sig an undervisningen på olika sett trots att de utgår från samma läroplan och ska

sträva mot samma mål. Lärare 1 och 2 tycks ha hittat en ganska bra balans i sin undervisning.

De talar med eleverna om kroppens utveckling och hur den påverkas i puberteten. De tar

också upp frågor som eleverna själva får ställa. Dessa frågor tycktes handla om relationen

mellan pojkar och flickor. Lärarna hade ingen uttalad teori att arbeta efter men tycks ändå ha

blandat de två teorier jag beskriver. L2 kunde dessutom uttrycka pojkarnas tystnad som den

psykosexuella teorin beskriver. Han var medveten om pojkarnas reaktion och hade hittat ett

sätt att bemöta dem. Lärare 3 har valt att fokusera på de biologiska delarna av sex och

samlevnaden. Det var dock inget som tydde på att han var insatt i den biologiska teorin

särskilt väl utan det verkade snarare som om det var historiens arv som gick igenom hans

undervisning. Han var till exempel den enda läraren som enbart svarade att syftet med

undervisningen i första hand var att lära unga människor att skydda sig från situationer som

skulle kunna vara obehagliga. Trots detta såg han till att eleverna i skolår 8 fick träffa en

barnmorska som talade om relationen mellan manligt och kvinnligt vilket ändå tyder på att

han är medveten om målen om samlevnad i läroplanen. Jag kan inte se att han var medveten

om den psykosexuella teorin alls eftersom han till största delen fokuserade sig på kroppens

anatomi. Lärare 4 lägger fokus åt andra hållet. Hon har valt att arbeta med samlevnadsfrågor i

första hand. Undervisningen är inte indelad efter kön utan alla elever får tillgång till samma

information. Eftersom hon inte lägger så stor vikt vid anatomi skulle jag inte säga att hon

tillhörde den biologiska teorin. Hon lutar sig snarare mot den psykosexuella teorin i sin

undervisning. Det är inget uttalat ställningstagande och förmodligen inget medvetet val

utifrån den formulerade teorin. Det är snarare så att hon fokuserat på det som läroplanen tar

upp vad gäller samlevnadsfrågor. Hon delar inte upp klassen efter kön. Hon ser inte att det har

någon negativ effekt på klassen att båda könen undervisas samtidigt. Hon uttrycker dock

killarnas tystnad och tjejernas öppenhet.

Ingen av de lärare jag intervjuat har visat att de är medvetna om de två teorier jag har

beskrivit. Den stora frågan är ju om och hur det hade påverkat deras undervisning om de varit

medvetna om teorierna. Jag är helt övertygad om att dessa lärare arbetar mot tydliga mål som

de själva formulerat utifrån läroplanen. De anstränger sig säkert för att göra ett så bra jobb

som möjligt med att utveckla elevernas kunskaper om sig själva. Men jag tror också att

kvaliteten på deras undervisning skulle höjas om den vilade på en utvecklingsteori eller

medvetenhet om att det finns olika teorier. Som argument kan vi jämföra med barns
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språkutveckling. Det finns många och väl etablerade teorier för hur vi lär oss att tala, läsa och

skriva. Teorierna skiljer sig mycket från varandra och förespråkar olika saker. Trots det är

lärare medvetna om att de finns, man får lära sig om dem på lärarutbildningar runt om i

Sverige och läromedelsförfattare grundar sina böcker på dem. Utan några statistiska uppgifter

som bevis är jag ganska säker på att jag kan säga att de allra flesta barn lär sig både tala, läsa

och skriva. Det går inte att komma ifrån att samspelet mellan människor är minst lika viktigt

att kunna hantera som att kunna tala, läsa och skriva. Varför har vi då inte kommit längre med

forskningen och medvetandegörandet av olika utvecklingsteorier i skolvärden? Jag tror att det

beror på de stora debatter som föranledde att sex och samlevnad blev obligatoriskt i

grundskolan. Då handlade det inte om att lära eleverna att samspela med andra människor i

det vardagliga livet eller att få dem att förstå vilken förändring deras kropp genomgår i

puberteten. Det handlade inte heller om att lära eleverna hur sexualiteten kan användas på ett

positivt sätt för att få ett förhållande att fungera. Undervisningen då den infördes hade en

negativ underton av att flickorna hela tiden måste akta sig för att inte bli gravida och pojkarna

för att inte göra en flicka gravid. Jag anser dock att ämnet har utvecklats mycket sedan dess

och läroplanen i dag kräver långt mycket mer av lärarna än att enbart arbeta preventivt. Pratar

man med elever i alla åldrar får man ganska snabbt svaret att sex och

samlevnadsundervisningen inte ger svar på de frågor som eleverna har utan att de flesta

fortfarande upplever det jag en gång upplevde på högstadiet. Jag tror att vi skulle få helt andra

svar om lärarna hade några väl etablerade teorier att grunda sin undervisning på. Jag anser att

sex och samlevnadsundervisningen borde åtnjuta lika hög status som svenskämnet i

framtiden. Vilken nytta ska vi ha av att kunna läsa och skriva om vi inte kan leva tillsammans

med andra människor i harmoni?

7.1 Avslutande ord
Jag tycker att jag klarat av mina syften och löst mina problemformuleringar tillfredställande.

Jag har funnit och beskrivit två teorier för sexualitet och utveckling, det biologiska

perspektivet och det psykosexuella perspektivet. Jag hade velat hitta minst en utvecklingsteori

till för att få ett mer gediget material att arbeta med. Trots att jag inte gjort detta tror jag att

läsaren av mitt arbete kommer att börja fundera över sin inställning till sex- och

samlevnadsundervisningens huvudsyfte. Läroplanen är det rättesnöre lärare följer i upplägget

av sin undervisning och jag har i mitt arbete samlat det som berör sex- och samlevnad. Jag har

med mina intervjuer kunnat visa hur olika dessa mål kan användas av praktiserande lärare. De

bakomliggande teorierna har inte visat sig särskilt tydliga för lärarna i min intervju, trots att
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de skulle kunna vägleda dem. Det historiska arvet har visat sig vara ganska tydligt, både i hur

verksamma lärare arbetar och i den läroplan som de förväntas följa.

Jag hoppas att som verksam lärare kunna gå vidare med att prova och utarbeta hur de olika

teorierna skulle kunna se ut i en klassrumssituation. Det skulle också vara mycket intressant

att intervjua elever för att se om de skulle få ut mer av undervisningen utifrån en speciell

teori. Vidare skulle jag vilja ställa frågan till de som formulerat läroplanen om hur medvetna

de är om de teorier som finns samt om de inte tycker att ämnet borde få ta större plats i skolan

än vad det gör i dag. Det handlar ju trots allt om människors samspel med varandra, både

kvinna – kvinna, man – man samt kvinna – man.

7.1.2 Vidare utforskning
Jag har under mitt arbete stött på andra frågor att utforska. Till exempel skulle det vara

intressant att titta på hur ungdomstidningar påverkar bilden av pojkar och flickors sexualitet.

Skolan är ju långt ifrån den enda informationskällan för barn och ungdomar. Flicktidningar

som Frida, Mitt livs novell och Veckorevyn står alldeles säkert för en stor del av

upplysningarna. Vidare skulle det vara intressant att närmare utforska pornografins utbredning

bland svenska tonåringar. Hur många har tillgång till pornografiska filmer, hur påverkar den

ungdomars bild av sexualitet och kan skolan påverka positivt på något sätt? Till sist skulle det

vara högst intressant att titta på hur skolan behandlar ämnet homosexualitet och om skolan lär

ut en tillåtande eller fördömande attityd. Det har skett en betydande förändring i samhället vad

gäller acceptansen av homosexuella och det skulle vara intressant att se om skolvärlden

hänger med i utvecklingen.
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Bilaga 1

Hej!

Jag heter Natasha Nanos och är lärarstuderande från Linköpings universitet. Jag går nu min

sista termin och är mitt inne i skrivandet av mitt examensarbete. Jag har valt att studera sex-

och samlevnadsundervisningen i skolan. Jag undrar om du skulle kunna ställa upp för en

intervju till mitt arbete?

Om det inte innebär några problem skulle jag vilja spela in vårt samtal på band. Allt material

kommer att behandlas konfidentiellt.

Inför intervjun vill jag att du tänker igenom hur du brukar lägga upp undervisningen och vilka

moment du går igenom. Om du använder dig av någon speciell litteratur får du gärna ta med

dig den till vårt möte.

Vi kan titta på en tid som passar dig bra. Jag tror inte att det tar mer än en halv timme. Om du

har några frågor är du välkommen att ringa mig på 070-5168968.

Med vänliga hälsningar Natasha
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Bilaga 2

Förberedelse för intervju

Informera om de etiska principerna vid en intervju.

Namn

Ålder

Utbildning

I vilka år undervisar du om sex- och samlevnad?

A: Berätta om sex- och samlevnadsundervisningen i din klass.

B: Viket/vilka syften har sex- och samlevnadsundervisningen enligt dig?

C: Kan du se några skillnader mellan tjejer och killar när ni pratar om sex- och samlevnad?

    Vad tror du att det beror på? Hur påverkar det din undervisning?


