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Denna uppsats handlar om elevers tankar om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Frågorna som
behandlas i arbetet är: Vad bör en sex- och samlevnadsundervisning innehålla för att den ska kännas värdefull
för eleven? Hur bör en sex- och samlevnadsundervisning gå till för att den ska kännas värdefull för eleven? Är
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Arbetet bygger på litteraturstudier samt en empirisk undersökning i form av elevintervjuer. I resultatdelen
redovisas intervjuerna som gjorts med sju elever i år 8. Fyra flickor och tre pojkar. Svaren jag fått har jag jämfört
med vad litteraturen säger.

Genom detta arbete har jag kommit fram till att eleverna tycker att det är mycket viktigt att de får möjlighet att
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INLEDNING

Efter att ha deltagit i en kurs om sex- och samlevnadsundervisning på Marieborgs
folkhögskola så väcktes mina tankar om att jag kanske kunde skriva mitt examensarbete om
detta ämne. Jag tyckte att kursen var mycket givande, både ur teoretisk och metodisk
synpunkt. Den gav oss både fakta och idéer om hur man kan arbeta med sex- och
samlevnadsfrågor i skolan.

 Jag funderade på varför jag tyckte att kursen var så bra och kom fram till en hel del punkter.
Undervisningen var mycket varierande. Den innehöll bland annat rena föreläsningar,
dramaövningar, debatter, diskussioner, lekar och en hel del praktiska övningar. Vi fick också
möta flera experter inom olika områden, bland annat en representant från RFSL, som pratade
om hur viktigt det är att också ta med homosexualiteten i sex- och samlevnadsundervisningen.
Vi diskuterade olika religioners syn på sexualitet med en kvinna från Turkiet och en man från
Tunisien. Trots att båda var troende muslimer så skilde sig deras åsikter om sexualitet
avsevärt, vilket leder till tanken att det egentligen inte handlar om kulturer och religion utan
mer om enskilda personers förhållande till sexualitet och samlevnad. Dessutom upplevde vi
att våra åsikter styrde väldigt mycket, även om kursens innehåll naturligtvis var planerad i
förväg. Vi kände också att det var vi som var med och formade kursen till den succé som den
faktiskt blev. En sådan sex- och samlevnadsundervisning skulle jag ha velat haft när jag gick i
skolan. Detta fick mig att fundera över vad dagens ungdomar anser om skolans sex- och
samlevnadsundervisning. Hur tycker de att en bra sex- och samlevnadsundervisning ska se ut?

En annan anledning till att jag valt att skriva om detta ämne är att jag i framtiden skulle kunna
tänka mig att arbeta med sex- och samlevnadsundervisning. Därför ser jag detta arbete som ett
sätt att ta reda på hur jag skulle kunna utforma en sådan undervisning och vilken fakta som är
lämpligt att ta med. Detta arbete är alltså en viktig läroprocess för mig och något som jag
hoppas kunna ha användning för i min framtida undervisning.

 Jag har redan haft möjligheten att pröva på att undervisa i sex- och samlevnad eftersom jag
har börjat arbeta. Då insåg jag att detta ämne inte är det lättaste att utforma så att det blir
värdefullt för eleverna och för mig som lärare. Det är också viktigt att man inte är ensam om
att utforma en sex- och samlevnadsundervisning utan att man har kollegor att diskutera med.
Den kollegiala diskussionen är viktig i alla ämnen, men jag tror att speciellt detta ämne kräver
ett tankeutbyte med andra lärare för att det ska leda till något bra. Enligt LPO 94(Läroplanen)
ska sex- och samlevnadsundervisningen vara ämnesövergripande och därför är en dialog
mellan berörda lärare inte bara önskvärd utan också nödvändig.

Jag hoppas alltså att detta examensarbete ska kunna hjälpa mig så att jag, och också andra
blivande lärare, i framtiden kan utforma en intressant och värdefull undervisning. Det är dock
inte något som jag kommer att ta med i detta arbete.

BAKGRUND

Vad säger styrdokumenten om sex- och samlevnadsundervisningen?

Sex- och samlevnadsundervisningen skall vara ämnesövergripande, vilket innebär att det inte
ingår i ett specifikt ämne utan att det är ett kunskapsområde inom flera olika ämnen. I LPO 94
står det om människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika
värde och att jämställdhet mellan kvinnor och män är grundläggande utgångspunkter i
läroplanen. Demokratins principer skall vara utgångspunkt för skolans organisation och arbete
och det ska också synas i det dagliga arbetet. Det är rektors ansvar att undervisning i sexual-



2(35)

och samlevnadsfrågor genomförs. I läroplanen står det alltså uttryckligen att alla skolor är
skyldiga att ge eleverna en sex- och samlevnadsundervisning, men det faller inte på ett
specifikt ämne att ansvara för att det genomförs. Det är allas ansvar.

I kursplanen för biologi, under rubriken Människan, står det:

Eleverna skall få möjlighet att, utifrån perspektivet att ta ansvar för sig själv och andra,
diskutera frågor om kärlek, sexualitet och samlevnad. Frågor om homosexualitet skall få en
saklig belysning i undervisningen. Varje elev skall också tillägna sig kunskap om
könsorganens byggnad och funktion, om befruktning, olika preventivmetoder och deras
möjligheter och begränsningar samt om sexuellt överförbar smitta och hur den sprids.

Detta bör naturligtvis anpassas efter vilket år man undervisar i sex- och samlevnad. En
undervisning i år två kan av naturliga skäl inte se ut på samma sätt som i år 8.

I slutet av det femte skolåret skall eleven:

ha uppnått en elementär kunskap om människans fortplantning, födelse, åldrande och död.

Innan eleven slutar år fem skall denne alltså ha fått en kunskap om hur det går till när ett barn
blir till och vad som händer vid födelsen.

 I slutet av det nionde skolåret skall eleven.

ha kunskap om vad befruktning innebär, veta något om det genetiska arvet samt ha kunskap
om sexuallivets biologi; om preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta.

Detta är en naturlig stegring av målet i år fem. Här skall eleverna också få kunskap i
människans sexualliv och hur man skall skydda sig själv och andra. Människans sexualliv
inbegriper alla sexuella läggningar och det är därför viktigt att belysa sexuallivet ur olika
perspektiv. Homosexualitet och bisexualitet är lika viktigt att behandla som heterosexualitet.
Det är viktigt att tala om detta eftersom eleverna nu börjar utforska sin sexualitet i mycket
högre grad än tidigare.

Under ämnet religionskunskap i stycket om ämnets uppbyggnad och karaktär (bearbetning)
står det att:

Undervisningen skall ge kunskaper om samlevnadsfrågor och därigenom främja
jämställdhet mellan kvinnor och män. Frågor om äktenskap, sexualitet, trohet och
föräldrarskap skall belysas, liksom hur samlevnad påverkas av könsrollsmönster. Eleverna
skall därvid få möjlighet att diskutera egna problem och reflektera kring samlevnadsfrågor.

Detta är en allmän text och det står ingenting om i vilket år detta skall vara uppnått. Alltså
innebär det att detta är något som skall diskuteras i såväl lägre åldrar som högre. Det gäller
bara att anpassa efter vilket år man undervisar i.

Det jag kunnat finna i LPO 94 som rent konkret går att relatera till ämnet sex- och samlevnad
nämns under både biologi och religion. Detta innebär att det inte bara skall vara Ma/No
lärares ansvar att denna undervisning genomförs utan även Sv/So lärares. Som jag tidigare
nämnt så är det i första hand rektors ansvar att se till att skolan har en sex- och
samlevnadsundervisning.
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Dessa citat är vad som går att finna rent konkret om sex- och samlevnad i styrdokumenten.

Historik

Alla samhällen har haft behov av att kontrollera sexualiteten. Tekniker och normer har
däremot skiftat över tiden och mellan kulturer. Under 1800-talet och början av 1900-talet var
det prästerna som genom bland annat husförhör hade i uppgift att kontrollera sexualmoralen.
När kyrkan tappade sin stora makt över folket blev det istället läkarna och naturvetenskapen
som blev sexualitetens väktare. Detta skedde genom sjukvården och skolan som medium. Den
allra första dokumenterade sexualupplysningen för yngre gällde bara flickor. De skulle lära
sig att skydda sig mot mannens starka sexualdrift. Pojkarna fick ingen undervisning eftersom
man befarade att detta bara skulle ”väcka den björn som sov”. Denna tanke, att lära kvinnan
hur hon skulle förhålla sig till mannens sexualitet, genomsyrar de läromedel som fanns i
sexualupplysningen under 1900-talets början. Naturvetenskapen har under 1900-talet varit
drivande inom sexualupplysningen och syftet har främst varit att bekämpa könssjukdomar och
oönskade barn (Sandström, 1995).

Ett av argumenten som användes mot en sexualundervisning i skolan var att man ”inte skulle
väcka den björn som sover”. Förr i tiden ansågs sexualiteten vara något som skulle förnekas
eller undertryckas. Tänk på att vi levde i ett samhälle som först 1938 erkände dess
medborgare rätten att använda preventivmedel för att skydda sig mot oönskade graviditeter
och kvinnan rätten att abortera foster vid vissa indikationer. Men det fanns även de som insåg
att sexualitet var något man föddes med och som därför ansåg att sexualundervisning i skolan
borde finnas (Centerwall, 1995).  Från 1942 var det bara en rekommendation att man skulle
ha en sexualundervisning i skolan, men från 1955 blev alltså sexualundervisningen
obligatorisk. Redan 1945 kom dock den första officiella handledningen i sexualundervisning
för folkskolan och 1949 kom en handledning för undervisning i högre skolor. Syftet med
undervisningen var dock fortfarande att kontrollera de ungas sexuella handlingar. Man krävde
att de skulle avstå från alla sexuella relationer. Så här står det i handledningen för
sexualundervisning årgång 1955:

I skolans sexualundervisning måste den ståndpunkten hävdas, att avhållsamhet från sexuellt
samliv under uppväxtåren är det riktiga från såväl medicinsk och psykologisk som social
synpunkt (citerad i Centerwall, 1997, s 53).

---

Av allvarligare art är de sexuella närmande och handlingar av sexuell karaktär, som inte så
sällan äger rum mellan pojkar och flickor i skolåldern. Här är det nödvändigt att lärarens
första åtgärd blir att underrätta vederbörande målsmän och även skolläkaren. Efter samråd
vidtages sedan påkallade åtgärder (citerad i Centerwall, 1997, s 53).

Det man försökte förmå ungdomarna var att praktisera avhållsamhet. De elever som
misstänktes ha en sexuell relation bestraffades (Centerwall, 1997).

1956 kom en ny handledning som var något mer modernare än den förra, men man ansåg
fortfarande att avhållsamhet var det som skulle förespråkas, även om tonen nu var mer
förstående. Den innehöll också en omfattande kursplan i sexualkunskap. Handledningen ville
precis som tidigare versioner ge information om kroppsutveckling och pubertet men den ville
också ge eleverna en etisk grund. Även denna handledning kom att kritiseras och i början av
60-talet accelererade denna kritik. Kritikerna menade att samhället nu måste acceptera det
faktum att ungdomar har samlag och att både flickor och pojkar ska ha samma rätt att bejaka
sin sexualitet. All denna kritik ledde så småningom att det tillsattes en ”Utredning rörande
sexual- och samlevnadsfrågor i undervisnings- och upplysningsarbetet”. Denna utredning tog
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tio år och innefattade också en omfattande utredning av det svenska folkets sexualvanor.
Utredningen och undersökningens resultat kom sedan att ligga till grund för den nya
handledningen som utkom 1977. I 1977 års handledning slås det fast att skolan ska förhålla
sig värdeneutral i frågor rörande sexualitet och samlevnad (Centerwall, 1995). I USSU-
utredningen slog man också fast att undervisningen skulle ske inom flera ämnesområden i
skolan och att den skulle innehålla både sexualteknik och samlevnadsfrågor. Man ansåg också
att det var mycket viktigt att se informationen som ett medel att förebygga olika
könssjukdomar och oönskade graviditeter. USSU betonade också vikten av att ge information
om homosexualitet för att minska fördomarna mot denna grupp i samhället ( Henriksson,
Lundahl, 1993).

I 1977 års handledning formulerades också ett antal grundläggande värderingar som
fortfarande anses ligga till grund för den sex- och samlevnadsundervisning som vi har i
dagens skola. Dessa är:

1. Skolans uppgift ”att väcka respekt för människans egenvärde” leder till att de krav på
hänsyn till andra människor och ansvar för konsekvenserna av sina handlingar, som bör
gälla på alla livets områden, skall föras fram inom sexual- och samlevnadsundervisningen.
Det innebär först och främst att ingen kan få betrakta en annan människa enbart som ett
medel att tillgodose egna intressen och behov.
   Att ge upphov till oönskat havandeskap är en vanlig form av brist på ansvar och hänsyn
på det sexuella området. Om barnet är ovälkommet och föräldrarna inte mogna att ta hand
om det, blir det problem inte bara för föräldrarna utan också för barnet.

2. Skolans uppgift ”att väcka respekt för människolivets okränkbarhet och därmed för rätten
till personlig integritet” har konsekvenser för samlevnadsundervisningen. Varje form av
psykisk press lika väl som fysiskt övervåld utgör ett brott mot integriteten.

3. Med den personliga integriteten sammanhänger också den mest grundläggande av de
värderingar som bör prägla sexual- och samlevnadsundervisningen: att ett sexualliv som
ingår i en personlig gemenskap har mer att ge än ett opersonligt och tillfälligt sexualliv och
därför  är något som är värt att söka förverkliga.

4. En värdering som har ett starkt stöd hos större delen av svenska folket är kravet på trohet
mot make/maka, fästman/fästmö, stadigt sällskap.

5. Den grundläggande värdering det här är tal om – rätten till personlig integritet – leder till
ett avvisande av den människosyn som i regel kommer till synes i pornografin.

6. Skolans uppgift att grundlägga och vidareutveckla sådana egenskaper hos eleverna som
kan bära upp och förstärka demokratins princip om likaberättigande mellan människorna
har också konsekvenser för den värderande och avsiktligt påverkande undervisningen.
Denna princip vänder sig t ex mot den traditionella dubbelmoralen på det sexuella området,
enligt vilken kvinnor utsätts för sociala förkastelsedomar för samma handlingar som män
saklöst kan begå.

7. Att ta avstånd från den sexuella dubbelmoralen är en del av uppgiften att motverka de
traditionella könsrollerna, d v s den prägling av män och kvinnor som motverkar
jämställdhet mellan könen.

8. Kravet på likaberättigande mellan människor leder också till en argumentering mot
rasdiskriminering när det gäller förhållandet mellan könen.

9. Diskrimineringen av homosexuella har avtagit något under senare årtionden. Sexual- och
samlevnadsundervisningen bör medverka till att en attitydförändring i denna riktning
fortsätter.

10. Undervisningen bör medverka till att rätt till sexuellt samliv tillerkänns fysiskt och
psykiskt handikappade, mentalsjuka, interner på fångvårdsanstalter och andra
anstaltsbundna. Fördomar mot sexuellt samliv mellan äldre människor bör motverkas.
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11. Skolans uppgift att bidra till tolerans är betydelsefull när det gäller ungdomars syn på
samlevnadsfrågor (citerad i Centerwall, 1995, s 28-29).

Efter 1977 års handledning i sex- och samlevnad har det inte kommit någon ny och
uppdaterad handledning. Däremot har Skolverket 1995 givit ut ett referensmaterial som
snarare skall ses som en samling av fakta och synpunkter, än en direkt handledning i ämnet.
Huvudsyftet med boken ”Kärlek känns! Förstår du” är att ge lärarna som undervisar i sex-
och samlevnad ett material som ligger närmare ungdomarnas livssituation (Centerwall, 1995).

SYFTE

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vad elever tycker att en värdefull och
intressant sex- och samlevnadsundervisning ska innehålla och hur den kan utformas. Jag vill
också ta reda på om det är någon skillnad på vad flickor och pojkar anser i detta ämne.

Genom att studera både fakta- och pedagogisk litteratur inom området samt intervjua
ungdomar är det min förhoppning att jag utifrån detta ska få en djupare kunskap om vad som
är viktigt att ta med i en sex- och samlevnadsundervisning och hur den kan utformas.
Styrdokumenten kommer att studeras för att se vad som står i läroplan och kursplan om ämnet
sex- och samlevnad.

PROBLEMFORMULERING

Mina frågeställningar inför detta arbete är:

• Vad bör en sex- och samlevnadsundervisning innehålla för att den ska kännas
värdefull för eleven?

• Hur bör en sex- och samlevnadsundervisning gå till för att den ska kännas värdefull
för eleven?

• Är det någon skillnad mellan vad flickor och pojkar tycker?

METOD

I mitt arbete har jag försökt att väga jämnt mellan litteraturstudier och intervjuernas resultat.
Jag har läst både faktalitteratur och pedagogisk litteratur i ämnet. Jag har också hämtat
information från Internet och i dagstidningar. Intervjufrågorna formulerade jag utifrån mina
frågeställningar, den litteratur jag läst och det samtal jag hade med den lärare de intervjuade
eleverna hade i sex- och samlevnad.

Under stycket Barn och ungdomars tankar kring en bra sex- och samlevnadsundervisning har
jag valt att kursivera vissa ledord. Detta eftersom det är så många olika tankar som redovisas i
ett och samma kapitel. Jag gör det för att de olika ämnena tydligare skall framgå för läsaren.

Eftersom en del av syftet med detta arbete är att ta reda på och försöka förstå hur eleverna vill
att en bra sex- och samlevnadsundervisning ska se ut, så måste jag i mina elevintervjuer
försöka förstå hur de tänker och resonerar kring detta ämne. Det är också viktigt för mig att
försöka urskilja några åsiktsmönster i intervjuerna. Detta för att jag ska kunna dra några
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slutsatser angående elevernas tankar i detta ämne. Jag har därför valt att genomföra kvalitativa
intervjuer (Trost, 1997).

Under min slutpraktik kom jag i kontakt med en lärare i Ma/No som undervisar i sex- och
samlevnad. Jag berättade för henne att jag tänkte skriva mitt examensarbete i detta ämne. Vi
diskuterade detta och hon visade mig en del av det material som hon använder i sin
undervisning. Jag passade också på att fråga henne om hon hade några elever som kunde
tänka sig att ställa upp på en intervju om sex- och samlevnad. Eftersom hon precis börjat med
detta ämne i sin undervisningsgrupp så föll det sig naturligt att fråga dessa elever.  Det var sju
elever som ställde upp på att bli intervjuade. När jag genomförde mina intervjuer så hade de
redan börjat med ämnet sex- och samlevnad. De hade samtalat om ämnet i könsblandad grupp
men också fått möjligheten att diskutera sex och samlevnad i kill- respektive tjejgrupp. Innan
jag genomförde intervjuerna med eleverna samtalade jag med läraren om hur hon lagt upp
sex- och samlevnadsundervisningen. Jag kommer att kort återge vad läraren berättade om sex-
och samlevnadsundervisningen lite längre fram i arbetet. Vi pratade bland annat om vad hon
valt att ta med och vad hon hunnit gå igenom och diskutera med eleverna. Detta hade jag i
åtanke när jag formulerade mina frågor.

Antalet elevintervjuer blev sju. Jag gjorde först en provintervju innan jag genomförde de
riktiga. Men denna provintervju visade sig vara en av de bättre och därför har jag valt att ta
med den i materialet. Jag hade velat intervjua ytterligare en elev eftersom jag inte blev nöjd
med en intervju. Den intervjuade svarade väldigt knapphändigt på mina frågor. Dock var det
inte någon mer elev som ville ställa upp och bli intervjuad. Jag fick därför nöja mig med sju
intervjuer. Det är fyra flickor och tre pojkar som blivit intervjuade. Alla eleverna var 14 år,
förutom en flicka som var femton, och gick i år 8, när intervjuerna genomfördes. Eleverna
intervjuades en och en för att de inte skulle påverka varandra när de svarade på mina frågor.

Intervjuerna genomfördes under en tvåveckorsperiod. Tidsramen för varje intervju var ca 45
minuter, men de flesta intervjuerna tog inte längre än en halv timma. Jag började med att
presentera mig själv och mitt examensarbete. Jag påpekade att deras svar kommer att vara helt
anonyma i arbetet och att ingen kommer att kunna spåra vem som sagt vad. Jag bad dem att
säga ifrån om det var något som de inte ville prata om och att avbryta mig om de kom på
något som de tyckte var viktigt under intervjun.  Jag spelade in samtliga intervjuer på band
och skrev sedan ut dem ord för ord på dator. Jag valde att använda bandspelare för att jag inte
skulle missa något som eleverna sade och för att det skulle bli lättare att analysera och tolka
materialet på ett så sakligt sätt, som möjligt. För man anteckningar är det dels lätt att missa
viktig information dels svårare att tolka den på ett korrekt sätt. Intervjufrågorna till eleverna
finns med som bilaga 1. Jag intervjuade eleverna en och en eftersom jag inte ville att de skulle
påverka varandra.

Jag valde att intervjua elever från år 8 eftersom de hade sin sex- och samlevnadsundervisning
förlagd till just detta år. Jag tror att det är lättare för ungdomar att uttrycka sina åsikter och
funderingar över ett ämne om det är aktuellt för dem just då. Jag är också medveten om att det
inte är samma åldersgrupp som jag kommer att undervisa, men jag tror ändå att jag kommer
att kunna få ut en hel del värdefull information som går att applicera på en yngre åldersgrupp.

METODKRITIK

Det har varit svårt att finna litteratur som behandlar ämnet sex- och samlevnad för ungdomar
och barn i skolans värld. Eftersom jag då fick nöja mig med den litteratur som jag hittade så är
den inte så aktuell som jag hade velat att den skulle vara.
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Naturligtvis inser jag att de intervjuer jag genomförde bara är en begränsad skaras åsikter och
att jag i min framtida undervisning också måste planera och utforma den tillsammans med
mina elever.

Jag upplevde att jag fick längre och mer informationsgivande svar av flickorna. Pojkarnas
svar var mycket mer knapphändiga och jag upplevde att jag fick ställa fler följdfrågor för att
överhuvudtaget få ett tillfredsställande svar på mina frågor. Detta tror jag kan bero på att jag
är kvinna och att det därför var lättare för flickorna att tala mer öppenhjärtat med mig.
Pojkarna däremot kan ha upplevt det jobbigare att prata om sex- och samlevnad med mig, just
för att jag inte var man. Dessutom var intervjutillfället första gången vi träffades, vilket också
kan påverka vad och hur eleverna svarar.

Eftersom eleverna ännu inte avslutat sin sex- och samlevnadsundervisning när intervjuerna
genomfördes så kan detta ha påverkat svaren. Jag upplevde att de svar som eleverna gav ofta
var relaterade till den pågående sex- och samlevnadsundervisningen. Min sista fråga handlade
om huruvida eleven tyckte att han/hon fått svar på de frågor som han/hon hade innan
undervisningen startade. Detta kan vara svårt för dem att svara på eftersom de fortfarande
hade många undervisningstillfällen kvar. Men jag tycker ändå att jag fått ett ganska rikt
material att utgå ifrån.

På frågan om vad en sex- och samlevnadsundervisning ska innehålla för att den ska kännas
värdefull är det troligt att eleverna till viss del blev styrda av mig. Jag visade alla de jag
intervjuade en stencil som jag fått av läraren. På denna stencil stod alla de fakta som hon tänkt
ha med i sin undervisning. Anledningen till att jag valde att göra detta är att det kan vara svårt
att uttala sig om saker som inte har så stor kunskap om. Hur ska man kunna säga vad som är
viktigt att lära sig i ett ämne som man ännu vet så mycket om? Därför visade jag eleverna
stencilen jag fått av läraren där allt som hon tänkt gå igenom fanns med. Denna stencil finns
med som bilaga (bilaga 2). Jag är alltså medveten om att detta mycket väl kan styrt eleverna
när de svarade på frågan.

LITTERATURGENOMGÅNG

I min litteraturgenomgång har jag bakgrundsmaterial som jag egentligen skulle han kunnat ha
med i bakgrundsdelen, men jag valde att lägga den i litteraturgenomgången eftersom jag
tycker att den är en så viktig del av arbetet. Jag har med ett stycke om barns tidiga sexuella
utveckling för att visa vikten av att behandla sexualiteten hos barn som något naturligt.
Nästföljande stycke tar upp de biologiska och psykologiska skillnaderna mellan pojkar och
flickor, vilket motiverar en individualisering av undervisningen i sex- och samlevnad. Sedan
följer Skolverkets granskning av de svenska skolornas sex- och samlevnadsundervisning.
Denna undersökning är en ganska viktigt del av mitt arbete eftersom de slutsatser som
inspektörerna drar är något som skolorna, och jag som lärare, måste rätta mig efter. Sedan
följer två stycken om barn och ungdomars tankar om sex- och samlevnad och alternativa
källor till information än skolan. Jag avslutar litteraturgenomgången med att beskriva sex- och
samlevnadsundervisningen på intervjuskolan. Detta för att läsaren skall ha litet kunskap om
denna innan jag redovisar mina intervjuresultat.

Barns sexuella utveckling

Anledningarna till varför jag har med ett stycke om barns sexuella utveckling är flera. Jag
kände att jag ville ge en kort bakgrund till varför jag tycker det är så viktigt att lyfta fram
barns sexualitet som något naturligt. Det är något som vi i skolans värld måste bli bättre på.
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Detta stycke ger också en motivering till varför man bör ha en sex- och
samlevnadsundervisning redan i mycket låga år och att vi vuxna inte kan vänta på att barnen
ska komma till oss med sina frågor. Det är vi som måste sätta igång denna process. Eftersom
pojkar och flickors sexuella utveckling inte ser likadan ut betyder det också att vi som sex-
och samlevnadsupplysare måste ta hänsyn till detta i vår undervisning (Langfeldt, 1987).

Barn kan precis som vuxna uppleva kroppens sensationer. Människan föds som en sexuell
varelse och med en sexuell drift. Det faktum att barnet föds med en sexuell drift är man
överens om i de flesta beskrivningar av utvecklingen från barn till vuxen (Centerwall, 1995).
Det är alltså en myt att sexualiteten utvecklas av sig själv med åren. Redan innan vi det lilla
barnet fötts så uppvisar det sexuella reaktioner i magen på mamman. Det är därför viktigt att
man som förälder bejakar barnets sexualitet redan från början och tar den på allvar. Onani och
andra sexuella lekar är bara sunda och normala aktiviteter hos barn och inte något man som
förälder ska oroa sig för eller försöka att förhindra. Omgivningens attityder och reaktioner på
det lilla barnets sätt att uttrycka sin sexualitet har ett betydande inflytande på barnets
utveckling. Hur ett samhälle och ett barns föräldrar speglar dess sexualitet har en mycket stor
betydelse för hur barnet senare i livet uttrycker sin sexualitet. Sexualiteten hos barn är inte
något som behöver kontrolleras av vuxna. Om barn växer upp i en trygg miljö som återspeglar
det positiva i sexuallivet, kommer det att få en sund och harmonisk syn på sin och andras
sexualitet. Om barnet istället inte tillåts att leva ut sin sexualitet av föräldrar och omgivning
kan det uppstå sexuella problem. Barn rättar sig efter sina föräldrars vilja eftersom det är rädd
att förlora sina föräldrar, därmed undertrycker barnet sina egna känslor. Det kan skapa en
undertryckt vrede, en vrede som kanske inte alls visar sig i barnaåren utan kan komma till
uttryck först i vuxen ålder (Langfeldt, 1987).

Både barn och vuxna kan bli sexuellt upphetsade och få orgasm. Från två till treårsåldern blir
det vanligare att barnet själv stimulerar sig med ökad intensitet. Det är också nu som barnet
själv kan uppnå orgasm, även om det inte är så vanligt. Barn leker ofta sexuella lekar, som till
exempel ”doktor” eller ”mamma-pappa-barn”, och de kan många gånger bli sexuellt
upphetsade under sådana lekar. Onani i samband med sexuella lekar är vanligt och inte något
som man som förälder behöver oroa sig för. Barn som leker sexuella lekar ska få göra det och
man behöver inte oroa sig över att det på något sätt skall komma att påverka dess sexualitet
senare i livet. Barn kan inte bli översexualiserade. Både barn och vuxna har ett behov av att få
vara ostörd med sin sexualitet. Därför ska man låta ett barn som onanerar eller leker sexuella
lekar med andra barn, få göra det i fred. Om ett barn känner sig övervakat under onani eller
lek kan barnet få en negativ uppfattning om sexualiteten. De vuxnas övervakning kan tolkas
som att barnet gör något som det egentligen inte får göra, alltså som ett slags tyst förbud. Det
är viktigt att respektera även de små barnens sexualitet och hur den tar sig uttryck. Här kan
det också vara på sin plats att poängtera att homosexuella lekar i barnaår inte leder till
homosexualitet (Langfeldt, 1987).

 Sexuella lekar har många funktioner. Det hjälper barnet att förstå att sex inte är något som de
är ensamma om och i den sexuella leken speglar barnet sin egen sexualitet i andra. Dessutom
lär sig barnet i leken att lära känna sina gränser och att visa ömhet.

Barn som får uppleva mycket kroppskontakt blir mer intresserade av sina könsorgan än barn
som man inte kelar så mycket med. När vuxna ger barn kroppskontakt så är beröringen en
bekräftelse för barnet att det är något gott och att den vuxne godkänner barnets kropp.
Beröring och kroppskontakt mellan förälder och barn har betydelse för barnets
kroppsupplevelse och självuppfattning.

Barns intresse för sina egna och andras könsorgan uppstår tidigt. Men om föräldrarna är
osäkra och generade över barnens och den egna sexualiteten kan detta överföras på barnen.
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Det är viktigt att man som förälder pratar om sexualitet och samlevnad med sina barn och inte
väntar på att barnet ska ställa frågor. Det kan vara svårt för barnet att prata om något som man
egentligen ännu inte har några egna ord för, ett språk att uttrycka det man känner. Orsakerna
till att barn inte ställer frågor om sexualitet beror väldigt sällan på att de inte är intresserade av
att samtala om ämnet, utan det kan snarare vara ett tecken på att de vuxna omkring barnet inte
talar positivt om sex och ord som har med sexualitet att göra. Det är alltså viktigt att tidigt
börja tala om sex- och samlevnad med sina barn och att göra det i en positiv anda, detta för att
lära barnen att bejaka och förstå sin sexualitet. Det är också viktigt att genom samtal ge dem
ett språk så att de kan uttrycka sig om sin sexualitet, både vad gäller känslor och kroppens
funktioner.

 Det är särskilt viktigt att flickor får en mer direkt upplysning om könsorganens funktion,
anser Langfeldt. Detta eftersom de inte har några direkta yttre tecken som visar när de är
sexuellt upphetsade, det är mer synligt när en pojke blir det. Därför blir det också mycket mer
naturligt att prata om den manliga sexualiteten eftersom den är så mycket mer påtaglig.
Flickor har ofta ett sämre sexuellt ordförråd än pojkar, vilket gör det ännu viktigare att prata
om just sexualitet med dem (Langfeldt, 1987).

Det är alltså konstaterat att människan föds som en sexuell varelse och att vi upplever
sexualitet under hela vårt liv, från litet spädbarn till en fullt vuxen människa. Däremot får
sexualiteten olika innebörd för oss beroende på vilken livsfas vi befinner oss i just för
tillfället. Tiden just innan puberteten innebär ett ökat intresse för sin egen sexualitet och för
kärleken (Centerwall, 1995). Men egentligen har puberteten en mycket liten inverkan just på
den sexuella aktiviteten. Barn som haft ett positivt sexuellt liv fram till puberteten upplever
inte att den medför några direkta förändringar, däremot kan denna tid upplevas som ett
sexuellt uppvaknande för de barn som inte haft ett aktivt sexuellt liv som barn (Langfeldt,
1987).

Pojkens första sädesuttömning är tecknet på att han nu är könsmogen. Det är bra att prata om
detta med honom för att få veta att allt fungerar som det ska. Pojkar som ännu inte onanerat
bör få vägledning för att det inte ska ställa till några problem i fortsättningen. Som jag tidigare
nämnt så är det extra viktigt för flickorna att de får information och vägledning. De är mer
beroende av att lära sig att få orgasm än vad pojkarna är. När en flicka kommer in i puberteten
finns det ju inte något yttre synligt tecken på att hon fått en orgasm än just orgasmen själv.
Det är faktiskt så att många flickor upptäcker sin sexualitet av en slump, under en lek eller
annan fysisk aktivitet.

Om man väntar för länge med att prata om sexualitet med sina barn, eller med sex- och
samlevnadsundervisning i skolan, kommer det att bli mycket svårare för barnen/ungdomarna
att ställa sina frågor utan att det känns genant eller tillgjort för dem. Ju tidigare man börjar
samtala om sexualitet och samlevnad med barn desto lättare blir det för dem att ställa frågor
och tala om när det är något som är fel (Langfeldt,1987).

Genus - biologiska och psykologiska skillnader mellan pojkar och flickor

Detta stycke handlar om de biologiska och psykologiska skillnaderna mellan pojkar och
flickor. Det har jag med eftersom jag tycker att det är en kunskap som man som sex- och
samlevnadsundervisare måste ha. Det kan också ge en förklaring till varför det är så viktigt att
pojkar och flickor inte får samma slags undervisning, utan att man istället tar hänsyn till både
ålder och kön istället för enbart årskurs i skolan, när man planerar sin sex- och
samlevnadsundervisning.
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Det är ofta så att flickor ger ett mycket mer mognare intryck än vad pojkar gör i början av
puberteten. Men det kan också vara så att flickorna istället döljer sin osäkerhet genom att
intressera sig för äldre pojkar (Centerwall, 1995). En oro inför könsmognaden kan hos en del
flickor utvecklas till en ”motvillig sexualitet”. Det kan vara anledningen till att vissa flickor
debuterar sexuellt mycket tidigt. Här är det inte så mycket för den sexuella upplevelsen i sig
utan för att man vill försäkra sig själv om att man är sexuellt normal (Evenshaug, Hallén,
1996). Pojkar och flickors psykosexuella mognad kan ha olika karaktär. Pojkar och flickor
utvecklas olika och behöver därför en bekräftelse av sin särart såväl som en insikt i samspelet.
Skillnaden i fysisk mognad är ett biologiskt faktum. I årskurs åtta kan det skilja upp till åtta år
i mognad mellan flickor och pojkar. Bara detta faktum stärker kraven på en individualisering
av sex- och samlevnadsundervisningen (Centerwall, 1995). En konsekvens av detta borde bli
att man tar mer hänsyn till det faktum att flickor mognar tidigare och därför borde de kanske
få sex- och samlevnadsundervisning tidigare än pojkarna.

Under barnåren och i den tidiga ungdomen är de fysiska förändringarna mycket påtagliga.
Kroppens yttre har betydelse för jaguppfattningen och hur barnen bedömer varandra.
Tillväxtspurten för längd och vikt (man växer dubbelt så fort under puberteten) kommer
tidigare hos flickorna än hos pojkarna. Även i könsmognaden är det skillnad mellan flickor
och pojkar. Den genomsnittliga åldern för första mensen (= kvinnlig könsmognad) ligger för
flickor i genomsnitt två år tidigare än pojkarnas första pollution (= manlig könsmognad).
Naturligtvis är det så att det finns enskilda pojkar som mognar tidigare än flickor, men
generellt är det så att flickor mognar tidigare och snabbare. Det är också viktigt att vara
medveten om den stora spridningen i könsmognaden; flickor kan få sin första mens så tidigt
som i åtta års åldern, medan det kan dröja upp till 16-17 års åldern för andra. Det är viktigt att
känna till variationen eftersom det är vanligt att ungdomar oroar sig för att vara avvikande.
Hur upplevelsen av den första mensen blir för flickan beror på flera faktorer. Det beror på när
den inträffar, de förväntningar och den kunskap som flickan har om mens och även hur hon är
förberedd på situationen. Ju bättre förberedd desto mer positivt upplevs den första
menstruationen (Langfeldt, 1987).

I alla samhällen är kön en av de mest grundläggande sociala kategorierna. I jagbilden och
identiteten ingår könet som en mycket viktig faktor. Kön är en biologisk realitet som gör att vi
skiljer oss drastiskt från varandra beroende på om vi är pojke/flicka eller man/kvinna, men det
finns också en rad psykologiska skillnader. De psykologiska könsskillnaderna har en
förklaring som beror dels på den biologiska bakgrunden och dels på samhälleliga eller
kulturella faktorer.

Även om det finns en rad faktiska psykologiska könsskillnader mellan man och kvinna, så
finns det också en rad kulturella myter som inte har någon som helst förankring i verkligheten
och biologin. Ett sådant påstående, eller myt, är att kvinnan skulle vara mer social,
påverkningsbar, ologisk och mindre analytisk och prestationsinriktad. Om sådana myter får
fäste i ett samhälle kan det vara förödande för flickor och kvinnor. Dessa uppfattningar leder
till att båda könen har en benägenhet att nervärdera kvinnliga prestationer och istället förklara
dem som ren tur istället för en förmåga (Evenshaug, Hallén, 1992)

Att flickor och pojkar socialiseras olika är en medvetenhet som ofta finns hos dem som
arbetar med sex – och samlevnadsundervisning. Men hur denna olikhet hos könen ska
hanteras i praktiken är däremot inte alls lika självklart. Det är dock klart att detta här något
som man måste ta stor hänsyn till när man arbetar med ungdomar och sexualitet (Sandström,
1995).

I begreppet könssocialisation ingår delarna könsidentitet, könsroller och könstypiskt beteende.
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Könsidentiteten handlar om uppfattningen och upplevelsen av ens biologiska natur. Den
utvecklas tidigt, redan i två till treårsåldern, men är något instabil ända upp till förskoleåldern.
Det är först i åldern fem till sju som den är någorlunda konstant. Det är då man börjar kunna
beskriva sig själv som en pojke eller flicka. Det betyder dock inte att barnet redan vet exakt
vad det menar när det beskriver sig själv som antingen pojke eller flicka. De har alltså ännu
inte någon klar uppfattning om könsbegreppet. Könsroller handlar om hur man uppfattar och
upplever de sociala förväntningar och krav som ställs på oss. Även små barn som inte har
utvecklat en stabil könsidentitet kan uppvisa stereotypa könsrollsuppfattningar, det kan till
exempel vara att flickor tycker bättre om att leka med dockor och pojkar föredrar att bygga
lego och köra bilbana.

När könsidentiteten väl är fast etablerat hos barnet, omkring åldern 5-6, så verkar det som att
barnet genast börjar leta efter regler, stereotypa föreställningar, för hur det ska uppträda.
Naturligtvis är det olika regler beroende på om barnet är en pojke eller en flicka. Det gäller att
finna de regler som passar just ditt kön. Dessa könsstyrda regler för hur barnet ska uppträda
finner det genom att bland annat titta på TV och iaktta hur de vuxna runtom uppträder. Till en
början är dessa regler för vad som är kvinnligt respektive manligt väldigt fasta i barnets
tankevärld. Ju äldre barnet blir desto mer flexibla blir dessa könsrollsuppfattningar. Barnet får
då också mycket lättare att acceptera avvikelser från ett typiskt könsrollsbeteende.

Under puberteten är det vanligt att könschauvunismen (att man ska bete sig precis så som man
förväntas beroende på vilket kön man hör till) kommer tillbaka igen. Denna fas är dock av
övergående natur. De stereotypa föreställningarna om hur könen ska bete sig ligger ändå
väldigt djupt förankrade i det kollektiva medvetandet. Detta medför att de ofta styr vårt sätt att
tänka och handla. Könsreglerna kan till exempel styra vilken slags utbildning vi väljer eller
vårt yrkesval. Hur många kvinnliga brandmän har vi och hur många män är det som väljer att
bli sjuksköterska? Där har vi ett typiskt könsrollstänkande och det ska mycket till för att detta
mönster ska brytas.

 Könstypiskt beteende visas till exempel i barnens val av leksaker och kompisar. Det är
mycket vanligt att barn i två årsåldern väljer en kompis av samma kön. I de allra flesta
kulturer har mansrollen mycket högre status än kvinnans. Det är också så att pojkarnas roll är
mer klart definierad och därför upplever de oftare ett starkare tryck från omgivningen att de
ska tillägna sig den manliga könsrollen, än vad flickor gör. Detta leder till att pojkar lär sig ett
könsspecifikt beteende mycket tidigare än flickor. Föräldrar är ofta mer bekymrade om de har
en son som överskrider det förväntade könsrollsbeteendet, än om det är en flicka som gör det.
”Pojkflickor” kan accepteras av samhället, medan feminina pojkar ofta möts av förakt och
avvisande. Sålunda är det så att pojkar måste lära sig att inte bete sig som flickor gör och
flickorna måste lära sig att inte bete sig som barnungar.

Det finns flera olika teorier om hur den psykologiska könsutvecklingen går till, det vill säga
hur man utvecklar könsidentitet och könsroller. De teorier som jag kort kommer att beskriva
är psykoanalytisk teori, social inlärningsteori, kognitiv teori och informationsteorin.

Psykoanalytisk teori

Enligt Freuds psykoanalytiska teori utvecklar vi vår könsidentitet genom en så kallad
identifikationsprocess. Freud lade stor betoning på sexualiteten som han ansåg vara en stark
instinktiv kraft hos människan. Pojkar har i den falliska fasen (åldern 3-5) begär efter sin mor.
Barnet utvecklar en konfliktfylld relation till sin far som han fruktar ska hämnas. Lösningen är
att han identifierar sig med fadern och tränger undan begäret efter modern (s k
oidipuskonflikt). Följden av detta är att pojkar som inte har sin far i närheten ofta är mindre
maskulina i sina könsrollspreferenser. Flickan utvecklar ett begär efter sin far vilket gör att
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hon förstärker sitt feminina beteende som hon ser i sin mor. Flickan vill likna sin mor för att
glädja sin far. Därför identifierar hon sig med sin mor.

Det manliga könsorganet spelar en stor roll i den psykoanalytiska teorin. Pojken och flickan
upplever att pojken har ett könsorgan, men inte flickan. Detta leder till kastrationsångest hos
pojken, som dock löses genom identifikation med fadern. Flickan har penisavund och hennes
problem löses genom identifikation med modern och då kan hon utveckla sin könsspecifika
identitet.

Social inlärningsteori

Enligt den sociala inlärningsteorin utvecklar pojkar och flickor sin könsidentitet genom att
imitera sin sociala omgivning. Flickan belönas om hon imiterar sin moders beteende och
pojken belönas då han försöker efterlikna sin fader. Genom att belöna, berömma, kontrollera
och bestraffa barnens härmande beteende förstärks det kvinnliga respektive det manliga hos
flickan eller pojken. Den psykologiska könsutvecklingen är alltså kulturellt betingad enligt
den sociala inlärningsteorin.

Kognitiv teori

Enligt den kognitiva teorin tillägnar sig barnet sin könsidentitet och sitt könsrollsbeteende
genom en aktiv process. De handlingar, egenskaper och värderingar som är kopplade till det
manliga respektive det kvinnliga könet uppmärksammar barnet spontant när det identifierat
vilken kategori det tillhör. Detta sker eftersom barn tänker i generella kategorier i allmänhet.
Alltså ”jag är en flicka och därför vill jag bete mig som en flicka”. Enligt denna teori
uppträder den systematiska könsimitationen först när barnet hittat sin könsidentitet (cirka 6-
års ålder).

Informationsteorin

Människan har en inre motivation att tillägna sig intressen, värderingar och beteenden som
motsvarar jagbilden. Denna inre motivation startar redan innan barnet har ett stabilt
könsbegrepp, men då det har en könsidentitet (2-3-års åldern). Nu utvecklas könsstereotypa
scheman hos barnet som fungerar som ett slags regler för hur barnet ska uppföra sig.  En
grundtanke i denna teori är att vi kommer ihåg det som stämmer överrens med våra scheman
och glömmer det som inte hör ihop med dem. När barnet har en könsidentitet då förstår det
också att allt runtomkring kan hänföras till två kategorier – det manliga respektive det
kvinnliga. Denna information kommer från bland annat föräldrarnas beteenden och andra
förhållanden som barnet själv kan observera. När barnet utvecklat ett stabilt könsbegrepp
längre fram uppfattar de dessa könsspecifika regler ännu tydligare och uppträder utifrån dessa.
Barnen använder sig av dessa stela och stereotypa könsregler tills de känner sig trygga i dem,
först då kan de avvika ifrån dem och bli mer flexibla – alltså avvika från mönstret/schemat
(Evenshaug, Hallén, 1996).

Det är vanligt att ungdomar, när de söker efter sin sexuella identitet, tenderar att ta till
ytterligheter för vad som kännetecknar det manliga respektive det kvinnliga vad gäller
sexualiteten. De tydliggör på så vis vad som är den gängse konventionella synen på vad som
är kvinnligt och manligt (Sandström, 1995).

Flickor riskerar att överraskas av mötet med den manliga sexualiteten eftersom de inte
uppmuntras till att blir sexuella varelser av de vuxna (Sandström, 1995).

Att beskriva lubrikation, som betyder hal och slipprig, som en fysiologisk egenskap endast
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till för att penis lättare ska tränga in och inte som en möjlighet för njutning hos flickan, är
ett exempel på hur lätt flickors sexualitet reduceras  (Sandström, 1995 s 23).

Flickors kroppsvätskor, mens och flytningar, är också något som beskrivs och upplevs som
upphov till problem och besvär (Sandström, 1995). Tyvärr är det alltså fortfarande så att det är
den manliga sexualiteten som är förknippad med lust och möjlighet att njuta. Den kvinnliga
sexualiteten är mer komplicerad. En man kan ha sex med en kvinna utan att vara förälskad
och utan att behöva vara rädd för eventuella konsekvenser som dåligt rykte eller en eventuell
graviditet. Den kvinnliga sexualiteten är däremot mer relationsorienterad och mer
ångestladdad. En flicka vill vara förälskad och kär innan hon väljer att ha sex med en man. En
kvinna som har ”lösaktigt sex” riskerar att bli betraktad som en hora. Hon har också de icke så
lustfyllda konsekvenserna av sexualiteten att tänka på, som till exempel en oönskad graviditet
men också en oro om smärta och att bli utnyttjad (Bäckman, 1999). Detta är något som är
mycket viktigt att diskutera i sex- och samlevnadsundervisningen. Naturligtvis är detta inte
något för de lägre åldrarna, men att lära flickor att bejaka sin sexualitet som något lika
naturligt som pojkars tror jag är något man kan börja med redan i tidiga åldrar.

I vår kultur ska pojken vara den initiativtagande, även om det strider mot hans personlighet.
Flickan får veta att hon helst ska förhålla sig passiv och väntande och inte vara för ivrig. På
detta sätt blir flickan ett passivt objekt. Eftersom hon inte bör ta det sexuella initiativet, blir
hennes sexualitet acceptabel endast när pojken gör det. Om hon avviker från detta gängse
mönster, blir både hon och pojken osäker. Pojken talar lätt om en sådan flicka som
”lösaktig” (Langfeldt, 1987).

Flickors sexuella språk och sätt att närma sig känslor är genom att prata med varandra, alltså
sätta ord på sin sexualitet. De fostras till att det är bättre att prata om sin sexualitet än det är att
använda sig av den. Flickor ska alltså bara prata om sin sexualitet, men hur är det då med
pojkarna? Uppfostras de också till att uttrycka sina sexuella känslor med ord? Nej, så är det
inte. Pojkar får istället tidigt lära sig att lustupplevelse och sexualitet hänger samman. De
tränas i att uttrycka sin lust och sexualitet i handling. Pojkars rikedom är att de kan sexualisera
alla sorters känslor: aggressioner, frustrationer och kåthet. De uppmuntras inte att sätta ord på
sina känslor och upplevelser, eller att relatera till andras. Alltså blir kommunikationen mellan
pojkar och flickors olika uttryck för sexualitet svår (Sandström, 1995).

Pojkar vill veta hur man ska göra för att det ska kännas bra för flickan. De vill alltså vara
säkra rent tekniskt. De söker njutning på ett sätt som är mer utåtriktat och mer inriktat på
partnern. De vill veta vad den andre vill eller inte vill och vad som är tillåtet och förbjudet.
Man vill testa gränserna och upptäcka nya sätt att tillfredsställa sig själv och sin partner. Det
är alltså tekniken, hur man ska göra för att det ska kännas så bra som möjligt, som är i fokus
för pojkarna (Centerwall, 1995).

Den manliga självkänslan bygger på förmågan att agera och prestera. Det är detta som är det
viktiga. Därför är det också prövningarna och misslyckandena som hålls hemligt för andra.
Men även pojkar ha behov av att kunna prata om sin sexualitet. De finner ofta ett forum för
detta bland sina kompisar och i gänget. Den kvinnliga självkänslan är starkt förbunden med
förmågan att attrahera andra. Den är länkad till henne själv som en varelse som är förmögen
till sexuell upplevelse. I pojkarnas värld verkar det som att kärlek är något som är tabubelagt
eftersom det anses vara något kvinnligt. Kärlek är alltså något som man som pojke bör ha en
viss distans till, om man som pojke inte vill uppfattas som kvinnlig (Centerwall, 1995).

I boken Kärlek känns! förstår du tycker jag att man verkligen har funnit själva kärnan till
varför kvinnor och män inte kan mötas på samma våglängd och varför vi missförstår varandra
så ofta. Det står att:
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Pojkar och flickor befinner sig i ”ett spel kring tystnader”, där man missförstår eller
förstorar andras uppfattningar och låter dessa hindra en mer uppriktig dialog kring kärlek
och sexualitet (Centerwall, 1995, s 72).

Vad en sex- och samlevnadsupplysare bör tänka på

Hur ska man då som sex- och samlevnadsundervisare hantera detta faktum att pojkar och
flickors förhållande till sin sexualitet är så olik varandras? En sak som är viktigt enligt
Sandström, är att man uppmuntrar flickorna till att bejaka sin sexuella lust och att man
försöker att stödja pojkarna till att prata om sina känslor (Sandström, 1995).

Något som Sandström anser vara mycket viktigt i mötet med ungdomarna, eller i mitt fall
barnen, är respekten för att de har olika språk. Det vill säga att de uttrycker sin sexualitet på
olika sätt. Men detta kan vara svårt och eftersom majoriteten av våra sexualupplysare,
däribland även lärare som undervisar i sex- och samlevnad, är kvinnor och kanske är det så att
kvinnor omedvetet värderar den kvinnliga könssocialiseringen som bättre och den manliga
som mer ohyfsad och som bör omformas till en mer kvinnlig variant (Sandström, 1995).

Gisela Holmius åsikter angående sexualupplysning återges av Sandström. Hon anser att det
finns åtminstone två frågor som en sexualupplysare ska ställa sig själv. Dessa är:

• Vilken syn på sexualitet har jag?

• Hur förmedlar jag mina attityder till de ungdomar jag möter?

En person som arbetar med ungdomar och sexualitet bör också ha grundläggande kunskaper
om ungdomssexualitet och vara medveten om de mönster och mekanismer som skapar vår
sexualitet. Sexualupplysaren måste också ha en medvetenhet om den egna synen på sexualitet
och också vara klar över vad motivet till upplysningen är (Sandström, 1995). Man bör också
ha en moralisk grundsyn vad gäller sex- och samlevnad. Moralen ska fungera som ett stöd och
en hjälp när man ska diskutera vad som är rätt och fel och vid konflikter och andra
problematiska situationer. Det är vidare viktigt att man visar en respekt för barnets känslor
och upplevelser, det är heller inte alltid så att man alltid måste kommentera och tolka det som
barn upplever. Öppenhet är viktigt, att man kan tala öppet om sex- och samlevnadsfrågor,
men man bör också tänka på och respektera den eller de som istället föredrar att inte prata
(Aigner, Centerwall, 1986). Det är inte någon lätt uppgift att vara sex- och
samlevnadsupplysare, men det är ett tacksamt ämne att undervisa eftersom det behandlar en
mycket viktig del av livet.

Arbetet med en varm och stödjande sexualupplysning, där bejakandet av sexuella
aktiviteter av olika slag ingår som en viktig del, kommer lätt i konflikt med kraven på
hälsofostran för att förhindra aborter och spridning av STD. Att förvalta dessa
motsättningar är ett konststycke som kräver både personligt mod och insikter i ämnet
sexualitet (Sandström, 1995, s 54).

Skolverkets nationella kvalitetsgranskning av skolans sex- och samlevnadsundervisning

Skolverket genomförde under 1999 en undersökning som bland annat skulle ta reda på hur
skolorna genomförde sin sex- och samlevnadsundervisning. Man undersökte 51 grundskolor
och 29 gymnasieskolor. Resultatet finns att läsa på Skolverkets hemsida i sin helhet.

Fyrtio procent av de skolor som fick besök av Skolverkets inspektörer, hade sin sex- och
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samlevnadsundervisning enbart lagd till ämnet biologi trots att läroplanen säger att ämnet
skall vara ämnesövergripande. De flesta skolor hade heller inga nedskrivna mål eller
arbetsplaner för hur undervisningen skulle se ut. Den slutsats som Skolverket drar av detta är
att det blir svårt för dessa skolor att uppnå målet att sex- och samlevnadsundervisningen skall
gripa över flera ämnen. Man fann också en stor variation mellan skolornas undervisning men
också en stor skillnad inom enskilda skolor. Det kan finnas enskilda eldsjälar på en skola som
ser till att deras elever får en bra sex- och samlevnadsundervisning, medan elever på samma
skola inte får någon undervisning alls. På de flesta skolorna har man inte haft gemensamma
kollegiala diskussioner om vad det är man vill uppnå med sin sex- och
samlevnadsundervisning och vem eller vilka lärare som ska ansvara för den. Då blir det lätt så
att det inte blir någon undervisning alls. En grundförutsättning för en bra sex och
samlevnadsundervisning är gemensamma diskussioner om vad man vill uppnå och att man
också tydligt kopplar ihop mobbning, intolerans, sex- och samlevnad och jämställdhet.

Skolverkets inspektörer fann också att de skolor som hade problem med att ungdomarna
använde könsord ofta inte hade en genomtänkt sex- och samlevnadsundervisning
(www.skolverket.se/publicerat/debatt/sexosam.shtml).

I bara 10 % av de skolor man besökte, tyckte man sig finna en bra sex- och
samlevnadsundervisning. Här fann man att betoningen låg på att stödja eleverna och att de
hade ett utvecklat elevinflytande. Lärarna arbetade i mindre grupper och både pojkar och
flickor fick uppmärksamhet. Sex- och samlevnadsundervisningen fanns med i flera ämnen
och inte bara i ett, dessutom utövade skolornas rektor en självklar styrning.

Det man från Skolverkets sida tycker är en bra sex- och samlevnadsundervisning är en
undervisning som har ett främjande perspektiv. En sex- och samlevnadsundervisning med ett
främjande perspektiv syftar till att stärka elevernas självkänsla och skapa ett gott samspel
mellan pojkar och flickor. Syftet är också att försöka få eleverna att se positivt och
ansvarsfullt på sexualiteten. Det skall inte var en undervisning som grundar sig på ett risk-
och sjukdomsperspektiv. Men det är mycket svårare att sätta ord på vad vi är för och vill
främja som kärlek, vänskap, goda samspel, självkänsla och det goda i sexualiteten. Det är
lättare att ta upp det man är emot och vill förebygga, alltså ett risk- och sjukdomsperspektiv.

 I undersökningen fann man att i nästan hälften av skolorna får eleverna del av en bra
undervisning. I övriga skolor följer läraren läroboken och undervisningen blir till stor del
enbart biologiskt inriktad. Där är kunskaper om kroppens utveckling, pubertet, abort,
preventivmedel och könssjukdomar i fokus. I en enbart biologiskt inriktad undervisning finns
det för litet utrymme för reflexioner och samtal mellan eleverna. Skolverkets
utbildningsinspektörer konstaterade också att det var många skolor som satsade på så kallade
”tjejgrupper” i syfte att stärka flickorna, men ”killgrupper” var inte alls lika vanligt.

För att sex- och samlevnadsundervisningen skall bli så bra som möjligt, det vill säga att man
har en sex- och samlevnadsundervisning om bygger på ett främjande perspektiv, ger
Skolverket några förslag på åtgärder:

• Det måste göras tydligare för dem som svarar för undervisningen att den ska
handla om att främja god hälsa snarare än att förebygga sjukdomar.

• På nationell nivå måste till exempel läroplanerna göras tydligare beträffande vilka
mål som ska gälla för sex- och samlevnadsundervisningen.

• På lokal nivå måste personalen lära sig mer om ämnesområdet.
Kompetensutvecklingen måste vara anpassad till olika personalgrupper
(www.Skolverket.se  Pressmeddelande 99-12-08).
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Det innebär att styrdokumenten måste revideras och bli mer tydliga i vad det är för mål som
gäller i sex- och samlevnadsundervisningen. Det innebär också att varje skola måste ha några
lärare som ansvarar för att denna undervisning blir genomförd. Denna grupp ska innehålla
lärare med olika ämnesinriktning och fritidspedagoger samt förskollärare. Att en sådan grupp
formas på varje skola är rektors ansvar (www.skolverket.se/publicerat/debatt/sexosam.shtml).

Barn och ungdomars tankar kring sex- och samlevnadsundervisningen i skolan

Här följer ett stycke om elevers tankar kring den sex- och samlevnadsundervisning som de
tagit del av i skolan. Det är både positiva och negativa åsikter. Jag börjar med att redovisa de
positiva för att sedan gå in på de negativa åsikterna. Jag kursiverar de olika åsikterna för att
det ska bli lättare för läsaren att följa med.

En intervjustudie gjord av Benny Henriksson och Pia Lundahl undersökte bland annat
ungdomars syn på informationen om sex- och samlevnad i skolan. De flesta ungdomarna i
undersökningen anger att de fått information om sex- och samlevnad i skolan. Men många är
kritiska till den. En del har dock positiva erfarenheter från skolundervisningen, medan de
flesta berättar om generade och rodnande lärare som har svårt att prata om detta (Henriksson,
Lundahl, 1993).

En bra sex- och samlevnadsundervisning är, enligt barn och ungdomar, en undervisning som
utgår från barnens och ungdomarnas behov och frågor. För att detta ska bli en realitet krävs
det att eleverna är delaktiga i undervisningens alla steg, det vill säga i planeringen,
genomförandet och utvärderingen (www.skolverket.se/publicerat/debatt/sexosam.shtml). Hur
detta ska gå till i realiteten är dock inte något som man går in på i Skolverkets rapport.

Tillfällen då ungdomarna får möjlighet prata öppet med andra upplevs som något mycket
positivt bland de intervjuade ungdomarna. I vilka former detta ska genomföras nämns inte i
studien (Henriksson, Lundahl, 1993). Däremot talar Skolverket mer om hur dessa samtal ska
gå till för att vara meningsfulla för eleverna. De kommer i sin undersökning fram till att ett
viktigt inslag i undervisningen är att det finns utrymme för både samtal med vuxna och samtal
i både särskilda tjej- och killgrupper. Men det är minst lika viktigt att eleverna får möjlighet
att diskutera och utbyta tankar i blandade grupper. Detta för att flickorna ska få ta del av
pojkarnas tankar och åsikter och pojkarna ska få ta del av flickornas. I dessa samtal är det
viktigt att det ges utrymme för eleverna att uttrycka sina egna reflektioner och att de får
möjlighet att göra egna ställningstaganden
(www.skolverket.se/publicerat/debatt/sexosam.shtml).

Den vuxna som leder undervisningen ska vara en person som kan samtala om detta ämne på
ett naturligt och avspänt sätt (www.skolverket.se/publicerat/debatt/sexosam.shtml).
Ungdomarna i Henriksson och Lundahls intervjustudie anger också de att en bra lärare som
törs prata öppet om sex- och samlevnad är ett positivt inslag i skolundervisningen. Ungdomar
tycker alltså att det är viktigt att man får diskutera mycket i skolan. Det är också viktigt att
man har en lärare som inte är rädd (Brattberg, 2000). Den vuxnas roll är också att ge barnen
och ungdomarna alternativa bilder till den mediabild av sex- och samlevnad som de matas
med dagligen (www.skolverket.se/publicerat/debatt/sexosam.shtml).

Besök från preventivmedelsrådgivare som talar om sjukdomar och skydd anser de intervjuade
ungdomarna vara ett positivt inslag i undervisningen. Besök utifrån från till exempel RFSL
och RFSU och möjligheten att besöka lasarettets BB bedöms av ungdomarna som riktiga
”höjdare” (Henriksson, Lundahl, 1993). Även Skolverkets granskning kommer fram till att
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personer och organisationer utanför skolan som arbetar med sex- och samlevnad i olika
former är bra att ta med i undervisningen. Detta ger ett bra underlag för samtal och
reflektioner (www.skolverket.se/publicerat/debatt/sexosam.shtml).

 I undersökningen fann man att invandrarungdomarna över lag är mer positiva till den sex-
och samlevnadsundervisning som man får i skolan. Detta kan bero på att de jämför den
undervisning de får i Sverige med hemlandets, som ofta är mer knapphändig om det nu
överhuvudtaget finns någon sex- och samlevnadsundervisning överhuvudtaget. I bland annat
Iran och Irak förekommer ingen sex- och samlevnadsundervisning alls.

Kritiken av skolans sex- och samlevnadsundervisning gäller främst att informationen kommer
för sent och många av de intervjuade ungdomarna menar också att man får för lite
information. De intervjuade ungdomarna tycker att en rätt tidpunkt för sex- och
samlevnadsundervisning är högstadiet. Det mesta har man dessutom redan fått veta genom
kompisar. Mycket av den kritik som framförs i intervjustudien handlar också om att den
undervisning som man får i skolan handlar alltför mycket om könssjukdomar (Henriksson,
Lundahl, 1993).

Skolverket kom i sin undersökning fram till att skolor som har nått ett bra resultat i sin sex-
och samlevnadsundervisning har ett gott samarbete med föräldrarna
(www.skolverket.se/publicerat/debatt/sexosam.shtml.).

Andra informationskällor till sex- och samlevnad

Det är inte bara skolan som ger barn och ungdomar information om sex- och samlevnad. I
intervjustudien av Benny Henriksson och Pia Lundahl kom det fram att skolan inte alls var en
speciellt viktig eller bra källa till information. Det var istället andra källor som spelade en
mycket större roll. Jag kommer kort att återge vilka dessa var och hur viktiga ungdomarna
upplevde dem. Även i detta stycke kursiverar jag de olika åsikterna för att det ska bli lättare
för läsaren att följa med.

Ungdomarna ansåg att kompisarna, och i vissa fall även syskon, var den viktigaste källan till
information. Vissa frågor kände de tillfrågade att de inte ville eller tordes ställa till sin lärare
och då tyckte man att det var lättare att fråga sina kompisar. Det var vanligt att man frågade
lite äldre kompisar, som man ansåg ha mer kunskap i ämnet. För många tonåringar blir
frågorna om sexualitet, preventivmedel och dylika frågor, aktuella först när man träffat någon
att vara tillsammans med. Därför är även flick/pojkvänner mycket viktiga samtalspartners.

 Det verkade också som att de äldre invandrarungdomarna tog ett speciellt ansvar när det
gällde att informera sina yngre kamrater om sexualitet. Detta hänger troligen samman med
bristen på sex- och samlevnadsundervisning i skolorna i deras hemländer, samt att de flesta
inte kan prata med sina föräldrar om sexualitet. Ungdomarna menade till exempel att
föräldrarna oftast tycker att sex är något som ska komma ”naturligt” och att det inte är något
som ska läras ut. Överföringen av kunskaper från äldre ungdomar till yngre fick därför en
mycket viktig roll, speciellt för killarna.

Förutom syskon och kompisar nämndes även böcker och tidningar som källor till kunskap om
sexualitet. Ungdomstidningarnas frågespalter i tidningar som Frida lästes av tjejerna, men
även av killarna. Killarna läste också tidningar som till exempel Aktuell Rapport, Stop och
dylika tidningar. Även ren porr ansågs alltså som en källa till kunskap om sexualitet. Men att
läsa frågespalterna i tidningar ansågs inte vara riktigt rumsrent. Det var något som man
skämdes litet för att erkänna, speciellt om man var lite äldre. Genom att man läste dessa
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frågespalter visade man att man inte var ”fullärd”. För vissa killar fungerade även rena
porrtidningar eller videoporr som en källa till information. Detta förekom redan på
mellanstadiet.

En tecknad film som heter ”Sex- en bruksanvisning” var något som många mindes. Likaså
boken ”Sex och kära lekar” som finns att tillgå på ungdomsmottagningar (Henriksson,
Lundahl, 1993).

En annan källa till information i sex- och samlevnad tycks TV:n utgöra. Till exempel
ungdomsprogrammet Bullen ansågs som en bra källa (Brattberg, 2000).

Föräldrarna tycks inte spela någon större roll för ungdomarna när det gäller att informera om
sexualitet och samlevnad, men det finns naturligtvis undantag. Dessutom uppgav flera av de
intervjuade att de skulle vilja att deras föräldrar pratade mer om sex- och samlevnad med
dem. Det skulle då vara ett ämne som behandlades hela tiden i hemmet och om man hade
frågor så skulle man vara välkommen att ställa dessa. Många uppgav också att det kändes
svårt att prata om sex- och samlevnad med sina föräldrar. Flera menade att de inte ansåg att
föräldrarna borde engagera sig mer i att prata om detta med sina barn, men det kan vara svårt
att prata om något som är så personligt och privat som sexualitet med sina närmaste. Några av
de intervjuade ungdomarna tyckte att deras föräldrar verkade alltför blyga för att prata om sex
med sina barn. En vanlig reaktion från föräldrarna är att barnen, främst döttrarna, är alldeles
för unga för att ha sex.

Ett problem som flera invandrartjejer nämnde var att de inte överhuvudtaget kunde prata om
detta med sina föräldrar, även om de skulle velat det. Det beror på att många
invandrarföräldrars inställning till sina döttrars sexualitet är att flickor inte ska ha sex alls
innan de gift sig.

Många homosexuella ungdomar upplever också svårigheter i att prata med sina föräldrar om
sin sexualitet. Det är en sak att prata om sexualitet i allmänhet, men det är en helt annan sak
att prata om homosexuella känslor. Flera av de homosexuella ungdomarna som intervjuades
uppgav att det snarare var de som fick informera sina föräldrar om sin sexualitet, istället för
att vara den som fick informationen.

Även om det kan vara pinsamt att erkänna att man inte kan allt om sex när man är ung, så har
de flesta ungdomar många frågor och undringar när det gäller sex- och samlevnad. Det kan
vara alla möjliga frågor och undringar, till exempel:

• Hur känns det första gången man ska ha samlag?
• Varför det gör ont första gången?
• Hur känns det att föda barn? Vad tänker tjejer/killar på när de har sex?
• Vad faller tjejer/killar för? Hur ska man ska bete sig för att andra ska blir intresserade?

    För homo- och bisexuella unga är frågorna många och man har även svårt att finna
informationskällor, innan man kommer in i den homosexuella världen (Henriksson, Lundahl,
1993).

Sex- och samlevnadsundervisningen på intervjuskolan

Jag kommer här att kort återge vad jag och den undervisande läraren talade om angående den
undervisning som hon bedrev. Detta gör jag eftersom eleverna i sina intervjuer ofta hänvisade
denna undervisning. Jag träffade den undervisande läraren någon vecka innan jag började
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intervjua eleverna. Vi samtalade i cirka en timme och jag antecknade det hon berättade för
mig. Vid detta tillfälle fick jag också en stencil som sammanfattade de fakta som hon tänkte
gå igenom med eleverna. Denna stencil finns som bilaga 2.

Undervisningen började under vecka 41 och skulle pågå i sju veckor framåt. Under den första
lektionen fick eleverna svara på frågor om vad de redan kunde i ämnet. Detta gjordes genom
att eleverna fick fylla i en stencil med ett antal skilda frågor som hörde till detta område.
Denna stencil skulle sedan fungera som ett underlag gör diskussion i gruppen. Stencilen finns
med som bilaga 3.

Undervisningen gick i stort till på så vis att läraren berättade om ett eller flera ämnen och
eleverna antecknade och ställde frågor. Det fanns utrymme för diskussion om läraren
upplevde att det fanns behov för det.

Läraren tyckte att det var viktigt att eleverna var delaktiga i undervisningen i form av samtal
och diskussion och att det var deras frågor som skulle vara i fokus.

Elevgruppen hade haft undervisning i könshomogena grupper en gång när jag intervjuade
dem. Innan denna undervisning hade eleverna fått fundera på vad de ville veta och de
diskuterade sedan detta i sina grupper. Tjejgruppen tillfrågades också om de ville ha denna
undervisning med läraren, skolsyster eller med kuratorn. De valde att ha dem tillsammans
med läraren.

Huruvida pojkarna tillfrågades vet jag tyvärr inte. De hade sin könshomogena undervisning
tillsammans med en fältassistent som de mött i flera tidigare sammanhang. Det var alltså inte
någon okänd person som de hade som lärare. Killgruppen var större än tjejgruppen eftesom de
hade den tillsammans med parallellklassens pojkar.

Undervisningen innehöll inte bara föreläsningar och diskussioner. Läraren planerade också att
visa olika filmer bland annat en om könssjukdomar och en film som handlade om ungdomars
lust och längtan. Filmen hette just ”Lust och Längtan”. Läraren tyckte att film var ett bra sätt
att väcka elevernas diskussionslust.

Det var inte några besök utifrån inplanerade när vi samtalade. Läraren planerade att hålla i all
undervisning själv, undantaget de könshomogena undervisningstillfällena. Läraren berättade
vidare att hon såg fram emot att få arbeta med just ämnet sex och samlevnad tillsammans med
eleverna. Hon menade att de är ett ämne som eleverna upplever som angeläget och intressant,
vilket medför engagerade och motiverade elever.
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RESULTAT

Resultaten av intervjuerna redovisar jag i sex olika teman. Dessa teman baseras på de frågor
jag ställde till eleverna (se bilaga 1). Eftersom några frågor inte gav några direkta svar har jag
inte tagit med dessa i resultatredovisningen. I vissa stycken har jag valt att kursivera ord eller
del av mening. Detta har jag gjort för att läsaren lättare ska kunna följa elevernas olika
tankar/svar under ett tema. I de citat jag har med har jag på vissa ställen förtydligat inom
parentes för att läsaren lättare ska förstå. Det som står inom parentes i citaten är alltså mina
ord, inte den intervjuades. Alla stycken avslutas med en kort sammanfattning.

Skolan, där eleverna jag intervjuade går på, ligger utanför en medelstor tätort. Området är
främst ett villaområde, men innehåller även hyreshus och bostadsrätter. Skolan har elever från
år 4 till år 9. De elever jag intervjuade gick i år 8. Den lärare de hade i sex- och
samlevnadsundervisningen var kvinnlig och i 30-års åldern. Hon är utbildad Ma/no lärare för
åren 4-9. Hon har undervisat i detta ämne flera år och tycker att det är ett intressant och
tacksamt ämne att undervisa i eftersom eleverna ofta är intresserade och nyfikna.

Elevers tankar om tidigare och kommande sex- och samlevnadsundervisning

På frågan om vad de hade för tankar inför sex och samlevnadsundervisningen var svaren
ganska lika bland flickor och pojkar. De hade inte några direkta och uttalade frågor som de
ville ha svar på. Nästan alla tyckte att det skulle bli intressant och kul med sex- och
samlevnadsundervisning. En flicka uttryckte det så här:

Ja, jag tyckte det skulle vara jättekul, nästan alla tyckte det. Spännande och så här, man tror
ju att man kan allt det där. Fast sen kan man ju inte det. Det är ju så mycket mer (man kan
lära sig) eller vad man ska säga.

Det var dock en flicka som undrade om killar under femton kan få morgonstånd och om man
kan bli med barn om man har samlag utan kondom direkt efter mens. Det var flera, både
pojkar och flickor, som ansåg redan innan undervisningen börjat, att de kunde allt om sex- och
samlevnad.

En pojke och en flicka sade att de trodde, innan undervisningen började, att de kunde allt men
att de nu upptäckt att det fanns mycket att lära som de inte visste något om innan. En pojke
erkände att det här med alla könssjukdomar var något helt nytt för honom.

Frågor, tankar ja, lära sig mycket nytt. Eller jag tänkte ju och trodde ju att det var allt det
jag visste, men det var det ju typ inte. För alla sjukdomar det hade jag inte en aning om
och det var mycket jag inte visste. Nya saker som man fick lära sig.

Pojken som sade detta hade trots sin ringa kunskap om könssjukdomar faktiskt haft sex- och
samlevnadsundervisning i en tidigare årskurs. Det var under år fem, men han upplevde inte att
han lärde sig så mycket då. Han sade att det var mycket fnissande och okoncentrerat bland
eleverna. Anledningen till att han tyckte sig veta så lite kanske också berodde på hur
undervisningen genomfördes. Han berättade att alla läste ur en lärobok och svarade på frågor
som ställdes till texten. De fick sitta var och en för sig och läsa utan att diskutera svaren i
grupp. Det tyckte eleven var tråkigt.

Anledningen till att flera ansåg sig kunna det mesta inom sex- och samlevnadsområdet kan
bero på att dessa också uppgav att de haft undervisning i ämnet i tidigare årskurser. Men å
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andra sidan så hade faktiskt alla eleverna haft sex- och samlevnadsundervisning tidigare. Det
uppgav alla, förutom en flicka som sade att det var under denna undervisningsperiod som hon
för första gången kom i kontakt med sex- och samlevnadsämnet i skolan. De intervjuade
elevernas upplevelse av den tidigare sex- och samlevnadsundervisningen var ganska spridda
och skiljde sig mycket från varandra. En flicka uppgav att hon hade sex- och
samlevnadsundervisning redan i tvåan och sedan också i sexan, men att hon inte kommer ihåg
så mycket av den första undervisningen i tvåan. En pojke sade också att den direkta
anledningen till att han inte hade några funderingar innan undervisningen i åttan satte igång
var just att han haft sådan undervisning tidigare. Han uppgav att detta var i femman eller
sexan. Så här svarade han när jag frågade om han tyckte att han lärde sig mycket under den
tidigare undervisningen:

Nja, man lärde sig mer då än vad jag gjorde nu i åttan. Man kommer ihåg det mesta.

Tilläggas bör dock att vid tiden av mina intervjuer så hade ungefär halva tiden av elevernas
planerade sex- och samlevnadsundervisning genomförts. Alltså var den långt ifrån avslutad
och därför vet jag inte om denna elev kanske senare kom att revidera sin åsikt.

En flicka uttryckte sig så här angående tidigare sex- och samlevnadsundervisning:

Och sen hade vi i sexan, fast det var inte så, man lärde sig inte så. Man lärde sig inte för
läraren hon, vi hade vår egen lärare, jag tror hon tyckte det var litet pinsamt för vi hade bett
själva (att få undervisning) om så här att vi kunde få ha det så hon visste knappt ingenting.
Vi visste mer än henne. Nästan så vi berättade för henne.

Denna flicka var uppenbarligen inte alls nöjd med sin tidigare sex- och
samlevnadsundervisning. De flesta uppger dock att de tycker att de lärde sig något i den
tidigare undervisningen. En pojke och en flicka sade också att de tycker att det var bra att de
fick undervisning tidigare för det gjorde att de hade en förförståelse inför sex- och
samlevnadsundervisningen i år åtta.

Sammanfattningsvis har de som haft sex- och samlevnadsundervisning tidigare haft den
tillsammans med sin dåvarande klassföreståndare och i könsblandad gruppering, det vill säga
med både pojkar och flickor. En pojke uppgav dock att hans klass delades upp i pojk-
respektive flickgrupp, där pojkarna fick en manlig lärare och flickorna en kvinnlig. Detta
kunde genomföras eftersom de samarbetade med parallellklassen.

Elevers tankar om att sex- och samlevnadsundervisningen är förlagd till år åtta.

Fyra av de tillfrågade eleverna, tre flickor och en pojke, tyckte att det var bra att sex- och
samlevnadsundervisningen började på höstterminen i år åtta. En flicka uttryckte det så här:

Jag tycker det är bra (att sex- och samlevnadsundervisningen ligger i år åtta). En del som
inte vet så mycket om sex och så, får ju reda på en hel del och de som vet mycket, de har ju
mer att berätta. Och jag tycker att den ligger precis lagom i åttan, tycker jag.

En av flickorna tyckte att det passade henne bra, men hon sade också att det kanske kan
upplevas som sent för andra eftersom många redan är tillsammans med någon. Det är alltså
bra att vara insatt i ämnet innan man träffar någon.

Tre tyckte att undervisningen borde komma tidigare och att sjuan vore en bättre tid. Två
menade att anledningen till att de tyckte att den borde tidigareläggas beror på att många redan
har träffat en tjej eller kille och då är det viktigt att ha kunskaper om detta ämne. En pojke
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menade att det är bra att man får veta vad som kommer att hända när kroppen utvecklas innan
det sker, så är man mer förberedd och vet varför.

Det var alltså hälften av de tillfrågade eleverna som tyckte att år åtta var en bra tidpunkt för
sex- och samlevnadsundervisning, medan de övriga tyckte att den borde komma tidigare.

Elevers tankar om hur de vill att en sex- och samlevnadsundervisning ska se ut

På frågan om vad en sex- och samlevnadsundervisning ska innehålla för att den ska kännas
värdefull är det troligt att eleverna till viss del blev styrda av mig. Detta har jag också tagit
upp i metodkritiken och motiverat varför jag valde att göra detta. Jag visade alla de jag
intervjuade den faktastencil som jag fått av läraren. Jag påminner om att eleverna kan blivit
styrda av denna när de svarade på denna fråga.

Nästan alla tyckte att allt det som stod med på lärarens stencil var viktigt att lära sig. En
pojke tyckte dock att det var ganska ointressant att lära sig om graviditet och fosterutveckling.
Han tyckte det var för tidigt att lära sig om detta i åttan, eftersom det skulle dröja många år
innan han skaffade barn! Ett ämne som upplevdes mycket viktigt var kunskaper om hur
könssjukdomar sprids och hur man kan skydda sig. Det nämnde alla de jag intervjuade som
något som de upplevt både intressant och nyttigt att få veta mer om. Vidare nämndes bland
annat följande fakta som något man ville lära sig mer om:

• Kunskap om slidan och snopp – och att få veta hur de fungerar
• Kunskap om menstruation
• Hur man gör när man har samlag
• Hur befruktningen går till
• Preventivmedel – hur man skyddar sig vid samlag
• Puberteten – vad händer med kroppen då?

En flicka nämnde också att det är vikigt att prata om skillnaden mellan vanligt sex och porr.
Hon tyckte att man borde få diskutera porr och porrfilmer i skolan eftersom hon upplevde att
många killar får en snedvriden uppfattning om hur ett samlag ska gå till. Hon uttryckte sig så
här:

Jag tycker att man ska visa filmer och sådant i skolan, som t ex Bullen brukar komma med.
Där de berättar en massa saker, om t ex porr och vanligt sex och så och att killar får mer
förväntningar på hur sex är och att man ska se på film och se vad de pratar om och att porr
verkligen inte är som sex. Det tycker jag är väldigt viktigt.

Det var den enda av de intervjuade som tog upp porr som en viktig punkt i sex- och
samlevnadsundervisningen.

På frågan hur en sex- och samlevnadsundervisning ska se ut för att vara värdefull svarade
många att det var viktigt att man fick möjlighet att diskutera och samtala med varandra. Detta
får gärna ske i små grupper eftersom eleverna tyckte att då är det lättare att uttrycka sina egna
åsikter i ämnet. Det är också bra att få andras synpunkter på saker man själv funderat över.
Flera av de intervjuade eleverna menade att det känns bra att kunna säga vad man själv tycker
om saker och få respons på det av kompisarna. En elev sade att man lär sig mer om läraren
berättar och antecknar på tavlan medan eleverna skriver av, men att det är mycket roligare att
sitta och diskutera i grupper.

Att få se filmer i ämnet tyckte många var ett bra sätt att lära sig och samtidigt något som
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upplevdes som roligt. Filmer är bra, sade en av de intervjuade flickorna. Medan en annan
tyckte att de tecknade filmerna var barnsliga och att hon redan hade sett dem i en tidigare
undervisning. Men film kunde ändå vara bra om man kunde hitta en film som handlade om
ungdomar. Då skulle man ha lättare att relatera till innehållet, tyckte hon. En sådan film skulle
ge mycket mer. Filmen om könssjukdomar tyckte flera av eleverna var bra. Den upplevdes
som både lärorik och intressant. Den väckte många tankar och många fick sig en tankeställare
om vad oskyddat samlag kan ställa till med. Flera nämnde i samband med att de pratade om
filmen att de aldrig skulle kunna tänka sig att ha ett oskyddat samlag efter att ha sett filmen.

Att läraren berättar och att eleverna får möjlighet att ställa frågor upplevdes av flera som ett
bra sätt att lära sig mycket. En tjej sade att hon tyckte att lärarens lektioner var bra. Jag bad
henne att berätta hur en sådan lektion skulle kunna se ut. Hon berättade något kortfattat:

Hon brukar mest berätta. Vi har inte läst något från boken nästan. Hon brukar mest berätta
och så får vi diskutera, och det är bra. Fast ofta blir det litet flamsigt när vi ska diskutera.

En flicka sade som svar på denna fråga att det var viktigt med variation i sex- och
samlevnadsundervisningen. Det ska vara litet av varje för att det ska bli intressant och roligt.

Att dela upp klassen i kill- respektive tjejgrupper upplevdes som något mycket positivt av
både tjejer och killar. Jag behandlar detta ämne i en separat rubrik eftersom de intervjuade
eleverna dels berättade mycket om den könsdelade undervisning de haft och dels för att de
hade många åsikter om den. Jag ställde också många frågor som handlade om detta sätt att
bedriva undervisning.

Vi samtalade också om hur man ville att sex- och samlevnadsundervisningen rent tidsmässigt
skulle genomföras. Man kan till exempel ha den som en kortare men mer komprimerad
temaundervisning eller en till två gånger i veckan och under en längre tid. Detta nämnde jag
för de intervjuade för att de skulle få något att jämföra sin sex- och samlevnadsundervisning
med. Det var delade åsikter i denna fråga, men många tyckte ändå att det vore bättre att ha det
lite oftare och under en kortare tid, än att ha sex- och samlevnadsundervisning en gång i
veckan och under en längre tid. Men det fanns även avvikande åsikter om detta. En pojke kom
på att om man bara hade en eller två temaveckor med enbart sex- och
samlevnadsundervisning så skulle man inte få någonting av detta resten av året. Det tyckte
han skulle vara tråkigt. Han sade också att det kunde bli litet för mycket av sex och samlevnad
om man hade det varje lektion i två veckor. Det fanns en risk att det skulle bli långtråkigt.

På frågan om eleverna skulle vilja ha besök av personer utanför skolvärlden, till exempel en
barnmorska eller några representanter från olika föreningar, så svarade samtliga intervjuade
att det var något som de skulle uppskatta. Eleverna gav uttryck för att verka vara mycket
intresserade av detta och många sa att det skulle vara både kul och intressant. Detta kan vara
bra, tyckte eleverna, eftersom de kommer som experter inom ett visst område och har då
möjlighet att svara på mer detaljerade frågor, något som deras lärare i sex- och samlevnad inte
har tillräcklig kunskap i. Eleverna nämnde bland annat en representant från RFSL och en
barnmorska som möjliga gäster att bjuda in till skolan. En pojke och tre flickor svarade att de
gärna skulle vilja få besök av en gynekolog.

Ja, det skulle vara jätteintressant. För att alla är ju så rädda att gå till gynekologen. Om
han/hon berättar hur det går till där och så. Kanske visar några instrument eller vad de har.
Eller att man får besöka en gynekolog eller… Det skulle vara bra. Det skulle vara jättebra
(flicka).

Alla eleverna var alltså positiva till att ta emot gäster i undervisningen. De flesta ville ha en
sex- och samlevnadsundervisning under en lite kortare tid och med flera
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undervisningstillfällen i veckan. Attityden till att dela upp klassen i tjej- respektive killgrupper
var övervägande positiv i gruppen och fler tillfällen efterfrågades av flickorna. Möjligheten att
få diskutera och samtala i mindre grupper var något som efterfrågades bland både pojkar och
flickor. Att få se filmer i ämnet och att läraren berättar upplevdes också som ett bra sätt att
lära sig.

Elevers tankar om undervisning i könshomogena grupper

Jag ställde flera frågor till de intervjuade eleverna i ämnet könshomogena grupper. Vi
samtalade om vilka frågor som behandlats och hur de upplevde att det var att bara diskutera
med flickor/pojkar. Jag frågade också om det fanns några ämnen som de bara kunde tänka sig
att ta upp i en könshomogen grupp och om de skulle vilja ha mer undervisning i denna form.
De intervjuade eleverna hade som en del i undervisningen blivit uppdelade i könshomogena
grupper och de hade därför många tankar och åsikter i detta ämne. Flickorna hade den
kvinnliga undervisande läraren som ledare och pojkarna hade en manlig fältassistent som
arbetade på skolan och som de träffat i tidigare sammanhang. Jag kommer i fortsättningen att
kalla det tjej- respektive killgrupper eftersom det var detta vokabulär som eleverna själv valde
att använda. Jag redovisar flickornas svar för sig och pojkarnas för sig eftersom det då blir
lättare att se om åsikterna skiljer sig åt mellan könen. Flickornas och pojkarnas
könshomogena undervisning handlade inte om exakt samma sak. Man diskuterade alltså olika
saker i de båda grupperna. Detta eftersom undervisningen baserades på deras egna frågor.

De ämnen som behandlades i tjejgruppen var bland annat bra/dåligt självförtroende, utseende,
onani, skydd och sjukdomar.

I princip ansåg alla fyra flickor som jag intervjuade att det var bra med undervisning i
tjejgrupp. En flicka var dock till en början negativt inställd, eftersom hon ansåg att det dels
var ”töntigt” med uppdelade grupper och dels att det var viktigt för pojkarna att få kunskap
om flickornas tankar i detta ämne. Dessutom var hon nyfiken på killarnas egna åsikter. Hon
trodde heller inte att det skulle kännas lättare för de blyga flickorna att ställa frågor. Detta
berodde inte på om diskussionen fördes i könshomogen grupp eller i helklass. Är man blyg så
är man det även i tjejgruppen. Litet senare i intervjun framgick det dock att hon tyckte att det
varit ”mysigt” att bara samtala med flickorna i klassen och den kvinnliga läraren, och att det
varit ett tillfälle då hon känt att hon fått möjlighet att ”prata ut”.

En av fördelarna med tjejgrupper var att man tordes vara mer öppen och ställa frågor som
man inte skulle vågat fråga om i helklass. Man vågade visa att man var intresserad och
nyfiken när man bara var tillsammans med flickor. Flickorna upplevde också att de kunde föra
en mer uppriktig diskussion när man inte behövde bekymra sig om pojkarnas åsikter. Så här
uttryckte två olika flickor sina tankar om tjejdiskussioner:

Jag tyckte att det var bra när vi tjejer träffades och pratade. Det tyckte jag var bra, för då
kunde man prata ut mer och såhär. Hon (läraren) tog upp litet andra grejor som hon inte tog
upp på lektionen och så. Det vart en annan stämning också. Det var rätt kul faktiskt.

Det är jättebra på ett sätt för (när) man pratar (med) tjejer då är det liksom mer att man kan
prata ut, så där. För att när man pratar blandat då är man litet mer tyst. Fast när man pratar
med tjejer då är det som att allt släpper då kan man precis säga vad man tycker och tänker
och allt så här. Jag tycker att det är bra. Fast ibland är det ju roligt att blanda tjejer och killar
så att man får höra vad de tycker.

Det fanns ämnen som upplevdes som väldigt känsliga att diskutera tillsammans med pojkarna
eftersom de är så personliga till sin karaktär. Detta kan till exempel vara det första samlaget
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eller onani, som fortfarande är ett mycket tabubelagt ämne. En flicka sade följande i intervjun:

Men jag undrar, för alla går ju jämt och säger att t ex man är spräckt och så där, om man har
blivit spräckt. Har du blivit spräckt? Går alla och frågar och då undrade jag vad det var. För
jag har alltid undrat och det kommer en massa blod och så. Jag visste att det var med
mödomshinnan (som) går sönder. Men när alla går och säger det så låter det ju mycket
värre och det skulle jag ju aldrig vilja fråga när det var fullt med killar därinne. Så det
pratade vi om och jag frågade vad det var och då berättade de. Och sådana där saker som är
litet pinsamma tycker jag det var så bra när vi bara var tjejer, för då kunde vi fråga precis
vad som helst. Då känner man ju tjejerna bra också. Och sen att vi bara var vår klass och så,
det var bra för dom känner man mer. Då vågar man fråga precis vad som helst. I alla fall
jag. Jag skulle nog fråga det mesta med killar också men inte så privata saker. Då är det
lättare med bara tjejer.

För denna flicka var tjejdiskussionerna väldigt viktiga och hon fick genom dessa en förklaring
till något som hon gått omkring och funderat mycket över och som oroat henne. Att hon fick
möjlighet att ventilerna sin oro tillsammans med det egna könet betydde mycket för henne.

Det var ingen av flickorna som ville ha sex- och samlevnadsundervisning enbart i form av
könshomogena grupper. De ansåg alla att det var lika viktigt att diskutera tillsammans med
pojkarna och få deras tankar och  åsikter i ämnet. Sex- och samlevnadsundervisningen borde
enligt flickorna bedrivas i både helklass tillsammans med pojkarna och i tjej/killgrupper. Ett
ämne som en flicka tyckte var särskilt viktigt att ta upp med både flickor och pojkar var vikten
av att acceptera när någon säger nej till ett samlag. Annars ansåg flickorna att det mesta var
viktigt att diskutera i helklass, men att tjejgruppen gav möjlighet att föra en djupare och ett
mer personligt resonemang kring frågorna.

Alla flickor var positivt inställda till ytterligare undervisning i tjejgrupp. Några gav exempel
på ämnen som de då skulle vilja diskutera. Det var bland annat graviditet, hur det är att föda
barn, dåligt självförtroende, menstruation och preventivmedel. En flicka tyckte att det skulle
vara intressant om flickorna och pojkarna skrev frågor till varandra. Dessa frågor skulle man
diskutera i de enkönade grupperna och sedan redovisa anonymt i helklass. Detta skulle ge
ärligare svar ansåg hon.

De ämnen som behandlades i pojkgruppen var bland annat det manliga könsorganet, olika
namn på detta och hur man tyckte att en flicka skulle vara.

Två av de intervjuade pojkarna tyckte att det var bra med diskussion i killgrupp. Det kändes
mindre pinsamt att ställa frågor och man vågade ställa mer frågor i killgruppen eftersom
tjejerna inte var med och lyssnade. En av de intervjuade pojkarna tyckte till en början att dela
upp klassen på flickor och pojkar inte var något bra. Han tyckte att det borde vara en blandad
grupp vid diskussionerna för då får man möjlighet att höra vad båda sidorna har för åsikter
och tankar. Senare under intervjun erkände han dock att det nog kändes litet lättare att samtala
med enbart pojkar och att man då kan vara litet mer öppen. Däremot ville han inte ha mer
undervisning i form av könshomogen grupp eftersom han tyckte att det var tråkigt.

Det var bara ett ämne som en pojke nämnde att han inte skulle vilja diskutera tillsammans
med flickorna och det var porrfilm.

Det är väl lättare att prata porrfilmer när det är bara killar än om det är tjejer och killar med.
För dom (flickorna) en del så här bara usch vad äckligt typ. Och det är kanske lättare när
det bara är killar med. Det är väl litet känsligt när alla är med.

En av de två andra pojkarna gav exempel på ämnen som han skulle kunna tänka sig att
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diskutera vidare i killgruppen. Det var till exempel manliga könssjukdomar (!),
pubertetsutvecklingen och hormoner. Detta var dock ämnen som han också skulle kunna
tänka sig att diskutera tillsammans med flickor.

Två av de tre pojkarna var positivt inställda på mer undervisning i killgrupp. Men det skulle
vara maximalt en gång till. Alla tre pojkarna ansåg att det var viktigt att diskutera allt i
helklass.

Både pojkar och flickor tyckte alltså att könshomogena grupper var ett bra sätt att vidare
diskutera sex- och samlevnad. Båda könen menade också att det är lika viktigt att få möjlighet
att diskutera tillsammans.

Elevers åsikter om den undervisande läraren

Alla de intervjuade eleverna var överens om att det är en fördel om man har en lärare som är
yngre. Så här uttryckte en pojke det:

De gamla, ja det var ju typ förr i tiden då pratade man ju inte så mycket om det här och det
kanske sitter i eller jag vet inte. Men det är roligare att ha en ung, för de vågar ta upp mer
och så.

En yngre lärare trodde man var mer modig och någon som törs ta upp saker som är viktiga för
ungdomar. En yngre lärare tyckte man också var lättare att lyssna på och de upplevdes som
mer roliga. Att det var viktigt att en lärare kan skoja lite så att det inte blir så stelt, nämnde
flera av de intervjuade pojkarna och flickorna som något viktigt. Däremot verkade det vara av
mindre vikt om man hade en manlig eller kvinnlig lärare. Det var inte någon av pojkarna som
hellre hade velat ha en manlig lärare. Däremot var det två av de fyra flickorna som uttryckte
en önskan om att ha en kvinnlig lärare. En flicka uttryckte det så här:

…det skulle nog vara litet pinsammare om det var en kille som stod  där framme och visade
och pratade om bindor, tamponger och massa.

De tyckte att det var lättare att ställa frågor till en kvinnlig lärare och att det kändes mindre
pinsamt då. De andra två flickorna menade att det inte spelade någon roll om läraren var
manlig eller kvinnlig.

En lärare som undervisar i sex- och samlevnad får inte bli generad eller tycka att det är
pinsamt att prata om ämnet. Detta nämnde alla eleverna, även om de uttryckte det på lite olika
sätt. Han eller hon ska vara bra på att informera och berätta om ämnet. Någon närmare
förklaring på hur detta skulle gå till kunde inte någon av eleverna ge. Flera tyckte att den
läraren de hade i ämnet var en mycket bra lärare för hon var yngre, bjöd på sig själv och
tyckte inte att det var pinsamt att prata om sex och samlevnad. En elev tyckte att det var bra
att hon hade egna barn för då visste hon vad hon pratade om. Många upplevde också att det
var lätt att fråga läraren saker man undrade över och att hon tog deras frågor på allvar. Det
kändes som att man kunde prata med henne om vad som helst, tyckte en flicka.

Alla de intervjuade eleverna tyckte att det var en fördel om man kände läraren sedan tidigare.
Detta eftersom man då vet lite om hur denne undervisar och för att det kändes lättare att prata
öppet och ställa frågor till någon som man känner. Lärarens kön var viktigare för flickorna än
för pojkarna. Två av de fyra flickorna ansåg att det skulle vara bättre med en kvinnlig lärare.
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Elevers tankar om flickor och pojkars frågeställningar

Under denna rubrik behandlar jag både frågan om det fanns någon dominerande grupp som
förde diskussionerna i klassen och om eleverna upplevde att den var någon skillnad mellan de
frågor som pojkarna respektive flickorna ställde. Vidare nämner jag kort vad eleverna ansåg
om möjligheten att ställa frågor anonymt. Jag redovisar inte svaren på frågan om eleverna
tyckte att de fått svar på eventuella frågor som de hade innan sex- och
samlevnadsundervisningen. Detta eftersom de inte hade några direkta frågor utan bara
uttryckte ett allmänt intresse för ämnet och att det skulle bli roligt med sex- och
samlevnadsundervisning. Dessutom hade deras sex- och samlevnadsundervisning inte
avslutats när jag genomförde intervjuerna.

 Alla flickor och pojkar som jag intervjuade tyckte att möjligheten att ställa frågor anonymt
kunde vara ett bra sätt att få de som är blyga och tysta att våga ställa mer frågor. En flicka och
en pojke sade dock uttryckligen att de skulle vilja stå för de frågor som de ställer, men att det
kunde vara bra för dem som inte vågar göra det.

Alla eleverna ansåg att det fanns en mindre drivande grupp i klassen som ställde frågor och
satte igång diskussionerna i klassen. Två flickor ansåg att det var flest flickor som ställde
frågor och ville diskutera och två pojkar (av tre intervjuade) ansåg att det var mest killar som
pratade och frågade under lektionerna. På frågan om denna drivande grupp kunde föra något
positivt med sig, så att det blev diskussion i klassen, var det olika åsikter om. Några ansåg,
både pojkar och flickor, att det var bra eftersom dessa personer såg till att det överhuvudtaget
diskuterades i klassen, medan några ansåg att de snarare hämmade de andra. Några förslag på
vad man kunde göra för att få de tysta och blyga att ställa mer frågor var bland annat att dela
in klassen i mindre grupper när det är dags att diskutera. En flicka tyckte att den undervisande
läraren skulle rikta sina frågor till dessa elever så att de verkligen fick en chans att svara och
att hon inte skulle ge frågan till dem som alltid frågar.

Två av de intervjuade flickorna uppgav att de inte tyckte att det var någon direkt skillnad
mellan de frågor som pojkarna respektive flickorna ställde. En flicka menade att de frågor
som pojkarna ställde bara var ”larviga” och att de bara ställde frågor om sex. Hon tyckte
också att pojkarna var mycket ”flamsigare” än flickorna. En flicka sade att pojkarna ställer
frågor om flickor och flickorna ställer frågor som rör pojkar. Det kan vara många funderingar
över varandras kroppar. Hon menade vidare att flickorna är bättre på att ställa rent konkreta
frågor utifrån sig själva (jag tror hon menade att det var mer personliga frågor).

Pojkarna ansåg alla tre att det var mest pojkar som ställde frågorna i klassen. De menade att
flickorna var mycket blygare och därför inte vågade ställa några frågor. En flicka utgjorde
undantag, hon upplevdes som mycket aktiv både av pojkarna och flickorna. Alla tyckte att det
var skillnad mellan de frågor som flickor respektive pojkar ställde. Två av de intervjuade
pojkarna ansåg att deras frågor var av karaktären ”mer rakt på sak” och att de vågade fråga
om litet mer allvarligare saker. Någon närmare precisering på hur dessa allvarliga frågor
kunde se ut kunde de dock inte ge. Pojkarna upplevde flickorna som mycket mer blyga än
pojkarna. Deras frågor var mer inlindade och inte alls så konkreta som pojkarnas. En pojke
nämnde också att det är oftast frågor om det motsatta könet som man ställer. Det var det som
var den stora skillnaden.

Här kan vi se att svaren skiljer sig åt ganska mycket. Pojkarna anser sig vara mer aktiva än
flickorna och flickorna tycker att de ställer mer frågor än pojkarna. Det var också en skillnad
på hur dessa frågor ställdes och hur de såg ut. De verkade dock vara överens om att många
frågor handlar om just det motsatta könet. Att ställa frågor anonymt tyckte både pojkar och
flickor var ett bra sätt att försöka få de tysta eleverna att bli mer aktiva i sitt frågeställande.
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DISKUSSION

Jag börjar med att knyta an till de frågeställningar som jag hade i detta arbete. Dessa var:

• Vad bör en sex- och samlevnadsundervisning innehålla för att den ska kännas
värdefull för eleven?

• Hur bör en sex- och samlevnadsundervisning gå till för att den ska kännas värdefull
för eleven?

• Är det någon skillnad mellan vad flickor och pojkar tycker?

En sex- och samlevnadsundervisning bör naturligtvis innehålla många olika saker för att den
ska kännas värdefull för den enskilda eleven. Den undervisande läraren eller snarare
lärarlaget, eftersom sex- och samlevnadsundervisningen enligt LPO ska vara
ämnesövergripande, bör först och främst ta reda på vad eleverna är intresserade av att få veta.
De ska få en möjlighet att påverka vad undervisningen ska innehålla. Det är viktigt för att den
ska kännas värdefull för den enskilda eleven. Eleverna skall alltså få en möjlighet att vara
med i både planeringen, genomförandet och utvärderingen av undervisningen. Det var också
det som Skolverkets inspektörer kom fram till i sin undersökning. Skolor med en bra sex- och
samlevnadsundervisning hade också ett utvecklat elevinflytande
(www.skolverket.se/publicerat/debatt/sexosam.shtml). Jag tycker att elevmedverkan i
undervisningens alla steg är mycket viktigt, eftersom jag tycker att undervisningen verkligen
måste bygga på elevernas frågor och tankar för att den ska bli bra.

Skolverkets undersökning talar inte så mycket om vad, rent faktamässigt, som bör vara med i
en sex- och samlevnadsundervisning. De talar däremot om att det är viktigt att man har ett
främjande perspektiv som ska syfta till att elevernas självkänsla stärks och att det blir ett bra
samspel mellan pojkar och flickor (www.skolverket.se/publicerat/debatt/sexosam.shtml).

Jag tycker att jag fick ganska vaga indikationer på vad eleverna egentligen skulle vilja ha med
i undervisningen eftersom de inte hade några direkta och uttalade frågor som de ville ha svar
på. Däremot var alla överens om att de viktiga områden som läraren valt ut också var viktiga i
deras ögon. Dessa områden var puberteten, könsorganen, befruktningen, graviditet och
fosterutveckling, preventivmedel, abort, könssjukdomar och menstruation. Här var det inte
någon skillnad mellan vad pojkarna och flickorna tyckte. Jag tror att alla dessa ämnen är
viktiga att ta upp mycket tidigt så att man är förberedd på vad som ska hända med kroppen i
puberteten, innan det faktiskt sker. Ju större kunskap barnen har desto större chans att
upplevelsen blir positiv.

Det finns många olika sätt att genomföra en sex- och samlevnadsundervisning. Något som
både de intervjuade eleverna och den litteratur jag läst är överens om, är vikten av diskussion
och samtal (Brattström, 2000, Centerwall, 1995, Henriksson, Lundahl, 1993,
www.skolverket.se/publicerat/debatt/sexosam.shtml). Dessa samtal och diskussioner är
viktiga att föra i både könshomogena och i könsblandade grupper. Det är viktigt att eleverna
får både pojkar och flickors åsikter (www.skolverket.se/publicerat/debatt/sexosam.shtml).
Detta för att skapa en förståelse mellan könen, vilket ju också är ett av skolans mål enligt
LPO. Både pojkar och flickor var positiva till att diskutera i könshomogena grupper och
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kunde tänka sig mer undervisning i denna form. De tyckte att det var lättare att framföra sin
åsikt och att det var lättare att prata öppet, när man inte behövde bekymra sig för vad det
andra könet skulle tycka. Något som också stödjer arbete i könshomogena grupperingar är det
faktum att det är skillnad i mognad, både biologiskt och psykologiskt, mellan pojkar och
flickor (Langfeldt, 1987). Som Centerwall nämnde, så kan det skilja upp till åtta år i mognad
mellan pojkar och flickor i år åtta. Detta stärker också kraven på en individualisering av sex-
och samlevnadsundervisningen. Enligt Sandström behöver pojkar öva på att prata om sina
känslor och det kanske är lättare att göra detta enbart tillsammans med pojkar. Flickor
däremot behöver hjälp att bejaka sin sexuella lust, istället för att bara prata om den. Detta tror
jag är något som lämpar sig att göra i könshomogena grupperingar. Jag tror alltså att det är
nödvändigt att föra vissa diskussioner i tjej- och killgrupper, av flera anledningar. Jag tror att
könshomogena grupperingar gör det lättare för eleverna så att de vågar fråga utan att bekymra
sig över det andra könets åsikt. Jag tror också att det är ett bra sätt att både individualisera och
att anpassa undervisningen, eftersom flickor i genomsnitt är mer mogna än pojkar. Därmed
inte sagt att all undervisning ska ske i denna form. Jag tror att det är minst lika viktigt att låta
elever diskutera med motsatt kön för att skapa en förståelse och en tolerans för det motsatta
könet.

 De intervjuade eleverna tyckte att ett bra sätt att få elever som i vanliga fall inte pratar så
mycket var att dela in klassen i mindre grupper när något ska diskuteras. Då kan det bli lättare
för dem att få fram sina åsikter. Skolverkets undersökning kom också fram till att skolor med
en bra sex- och samlevnadsundervisning arbetar i mindre grupper. Små grupperingar tillåter
också att undervisningen kan ha ett främjande perspektiv. Jag tror att små grupperingar är en
förutsättning för att det ska bli bra, eftersom diskussion och samtal är så viktiga.

Jag tycker att det är viktigt att läraren som ska undervisa i sex- och samlevnad är engagerad
och intresserad av detta ämne, och att denne inte är rädd att bli personlig i samtalen med
eleverna. Att bli personlig tror jag är en förutsättning för att det ska bli bra. Men att bli
personlig är inte samma sak som att bli privat. Att bli alltför privat i samtal med elever tror jag
att man ska försöka att undvika. Men det kan vara svårt att bestämma var man drar gränsen
mellan privat och personligt. Detta är något man måste tänka igenom noga innan man ger sig
in i samtal med eleverna. De intervjuade eleverna och Skolverkets undersökning kom också
fram till att det är av stor vikt att den vuxna som leder undervisningen kan samtala på ett
naturligt och avspänt sätt och inte är rädd för att prata. Det är mindre betydelsefullt om denna
vuxna är man eller kvinna, men de intervjuade eleverna tyckte däremot att det var bra om det
var en person man kände. Dock tyckte flickorna att det kändes bättre med en kvinnlig lärare.
Jag tycker också att det är viktigt att det förs kollegiala diskussioner om vad man vill uppnå
med sin undervisning och vem som ska ansvara för att den bli genomförd. Gemensamma
diskussioner gör det också möjligt för den enskilda läraren att tydliggöra sin egen ståndpunkt i
ämnet, något som jag tror är mycket klokt att göra innan man ger sig in i diskussioner med
elever.

I sex- och samlevnadsundervisningen är det bra att ta med personer och organisationer som
arbetar med detta ämne, men utanför skolans värld (Henriksson, Lundahl, 1993,
www.skolverket.se/publicerat/debatt/sexosam.shtml). Detta är något som uppskattas av de
intervjuade eleverna och som den litteratur jag läst också håller med om. Det kan vara ett bra
underlag för samtal.

Vidare tyckte eleverna att film och TV-program är något som man kan ta med i
undervisningen (Brattström, 2000, Henriksson, Lundahl, 1993). Det kan också ge underlag för
diskussion och reflektion. En flicka nämnde Bullen som ett bra program som tar upp sex- och
samlevnad på ett sätt som väcker ungdomars intresse. Jag tror att det är bra att ta till alla knep
för att väcka elevers intresse och deras diskussionslust.
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Avslutningsvis så skulle jag vilja säga att jag tror att en sex- och samlevnadsundervisning
måste vara varierande och innehålla många olika arbetssätt för att den ska bli intressant. Jag
ser fram emot att få undervisa i sex- och samlevnad eftersom jag nästan enbart har fått
positiva intryck dels genom den litteratur jag läst och genom intervjuerna med eleverna.
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BILAGA 1 - FRÅGOR

1. Vad hade du för tankar, funderingar inför sex- och samlevnadsundervisningen?

2.a. Har du haft sex- och samlevnadsundervisning tidigare i skolan?

 b. Hur såg den ut? (innehåll, fakta, form o s v)

3.a. Att den ”stora” sex- och samlevnadsundervisningen ligger i år 8 – vad tycker du om det?

   b. Är det för tidigt, sent eller är det lagom?

   c. Har du haft frågor/funderingar som du velat på svar på tidigare?

4.a. Hur vill du att en sex- och samlevnadsundervisning ska gå till för att den ska vara
värdefull och ge dig något?

   b. Vad ska en sex- och samlevnadsundervisning innehålla för att den ska ge dig något?

- Berätta om det du tycker varit bra i den undervisning ni haft hittills – varför?
- Berätta om något du tycker varit mindre bra/dåligt.

5.a. Vilka egenskaper ska en lärare som leder sex- och samlevnadsundervisningen ha?

   b. Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att du känner den lärare du har i sex-
och samlevnadsundervisningen?

6.a. Hur ser du på/ vad tycker du om undervisning i enkönade grupper det vill säga
killsnack/tjejsnack?

   b. Vad pratade ni om i tjej- och killgrupperna?

   c. Hur kändes det att bara prata med samma kön?

   d. Vilka ämnen/tankar kan du tänka dig att bara ta upp i en enkönad grupp?

   e. Skulle du vilja ha mer undervisning i form av enkönade grupper? Varför?

7. Vad är viktigt att prata om i helklass, alltså med både tjejer och killar?

8. Vad känner du att du inte vill prata om i:

- Stor grupp
- Könsblandad grupp
- Överhuvudtaget i skolan

9.a. Vad tycker du om att ställa frågor anonymt till exempel via lappar som läraren läser upp?

   b. Finns det frågor som du då skulle vågat ställa som du nu inte ställt?

10. Hur tycker du att det varit att diskutera och prata om personliga och nära frågor i helklass?

11.a. Finns det någon dominerande grupp i klassen som för diskussionerna?



33(35)

     b.Vad tycker du att man kan göra för att undvika att det blir så?

     c. Eller är det bra med en pratsam grupp? Varför?

12. Vad tycker du om att ta in gäster eller experter utifrån i undervisningen?
( t ex RFSL, RFSU, Barnmorska, Gynekolog, Ungdomsmottagningen osv)

13.a. Tycker du att det är någon skillnad mellan de frågor som killarna respektive tjejerna
ställer?

     b. Vad är skillnaden?

     c. Varför tror du att det är skillnad?

14.a. Har du fått svar på de frågor/tankar du hade innan undervisningen?

     b. Hur har du fått dessa svar?
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BILAGA 2 – STENCIL JAG FICK AV LÄRAREN

Åk 8 biologi område Sex och samlevnad

Område För godkänt För Väl Godkänt

Puberteten När inträffar den? Könshormonerna
Vad innebär det?
Tecken och förändringar

Könsorganens Deras namn Funktion

Menstruationen Menstruationscykeln Varför får kvinnan mens?
Klimakteriet

Befruktningen Var sker den? Vad händer?

Graviditet och Tecken på graviditet Förändringar hos kvinnan
Fosterutveckling Graviditetens längd under graviditeten

Risker för fostret Förlossningens olika skeden
Hjälp mot barnlöshet

Preventivmedel Kondom och p-piller Övriga preventivmedel
- hur de används
- hur de förhindrar graviditet
- för- och nackdelar
Vart kan man vända sig
för rådgivning och hjälp?

Abort Vad innebär abort? Tidsgränser

STD Symptomer på STD Smittspridning
Klamydia Smittskyddslagen
Kondylom Övriga sjukdomar
HIV
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BILAGA 3 – ELEVSTENCIL

Vad vet du inte sedan förut?

Svara med ett kryss för varje uppgift Rätt Fel Vet ej

1.Äggceller bildas i livmodern.

2.Menstruation är ett tecken på könsmognad hos kvinnan.

3.Mödomshinnan försvinner i samband med att
menstruationen börjar.

4.Möjlighet till befruktning är störst mitt emellan
två menstruationer.

5.Pollution är ett tecken på inträdd könsmognad hos pojkar.

6.Mannens könsceller bildas i klimakteriet.

7.Erektion (stånd) är en förutsättning för att mannen ska
kunna genomföra samlag.

8.Alla experter är eniga om att onani (självtillfredsställelse)
är ofarligt.

9.Alla preventivmedel ger ett säkert skydd mot könssjukdomar.

10.Den som vet eller misstänker att han/hon har en könssjukdom
är enligt lag förbuden att ha samlag.

11.Sterilitet hos en individ omöjliggör samlag.

12.En kvinna har möjlighet att få abort endast om en läkare
ger medgivande till aborten.

13.Enligt svensk lag är alla homosexuella handlingar straffbara.

14.Impotens innebär att man är imponerad av sexuella skildringar.

15.Vilket av följande preventivmedel används av mannen?
P-piller Spiral Kondom Vet ej

16.Vilken av följande könssjukdomar är vanligast i Sverige?
Klamydia Gonorré Hiv/Aids Vet ej

17.Befruktningen (sammansmältningen av ägg och sädescell) sker i
Livmodern Äggledaren Äggstocken Vet ej

18.Hur vanligt tror du det är med missfall?
Tror du att missfall inträffar ungefär vart… havandeskap?
10:e 50:e 100:e Vet ej


