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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka högstadielärares upplevelse av sex- och 

samlevnadsundervisningen kopplat till jämställdhet och köns- och sexualitetsnormer. En 

kvalitativ metod har tillämpats i studien och det empiriska materialet har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer. Materialet har analyserats utifrån en tematisk analys. 

Resultatet av den insamlade empirin har diskuterats utifrån teoretiska perspektivet 

socialkonstruktivism och tidigare forskning. Studien visar på att undervisande lärare i sex- 

och samlevnad arbetar med jämställdhet och köns- och sexulitetsnormer i undervisningen 

på olika sätt. Studien visar även på att lärare upplever att det finns brister och utmaningar i 

undervisningen vilka medför att det är upp till varje lärare att själv skapa sig en bild och 

tolka hur denne ska utforma undervisningen. Således rekommenderas att lärare ges en mer 

omfattande utbildning om sex- och samlevnad och att utformningen av lärandemålen 

preciseras ytterligare för att minska tolkningsutrymmet av vad utbildningen innebär och 

ska innehålla. 
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1. Inledning 
Det moderna Sverige eftersträvar att framstå som ett jämlikt och inkluderande samhälle 

som är öppet för alla (SOU 2010:99). Trots denna föresats och flertalet instiftade lagar och 

bestämmelser över en längre tid kvarstår ändå frågan: hur ska vi kunna göra Sverige mer 

jämlikt? Frågan är omdiskuterad, men svaren bristfälliga. För att en förändring ska vara 

möjlig måste problemet erkännas. Det tog lång tid för kvinnan att uppnå en jämställd plats 

i samhället. Somliga forskare hävdar att det finns biologiska bakomliggande faktorer vilka 

förklarar att det är en ojämn fördelning beträffande jämställdheten mellan könen i 

samhället (Giddens, Sutton & Ekerwald, 2014). Diskrimineringen och våldet mot kvinnor 

är idag så vanligt förekommande att det är ett globalt problem. Så många som 603 miljoner 

kvinnor lever i länder där könsrelaterat våld är lagligt (Globalportalen, u.å.). Debatterna 

om de varierande förutsättningarna för kvinnor och män påverkar även andra 

samhällsdebatter, men trots detta fortgår samhällets reproduktion av köns- och 

sexualitetsnormer samt diskriminering och utanförskap. Samhällets uttalade ansvar för att 

utbilda människor i värdegrundsarbete i syfte att motarbeta diskriminering och kränkande 

behandling inleds när vi är små, i detta fall hamnar ansvaret på skolan (Skolinspektionen, 

2018).  

Trots att Sverige har lagstiftningar som ska bidra till ett inkluderande och jämlikt 

samhällsklimat finns det fortfarande mycket att arbeta med. Detta uppmärksammades 

under hösten år 2017 när den så kallade #Metoo-rörelsen spreds i Sverige på olika sociala 

medier. Begreppet #Metoo kom att bli ett upprop mot sexuella övergrepp och trakasserier 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Detta kom att bli startskottet för flertalet upprop inom olika 

yrkesgrupper. Endast ett fåtal månader efter #Metoo kom Sverige att stifta en ny lag om att 

det måste finnas samtycke vid samlag (En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, 

JuU29 2017:18). Tystnadskulturen kring sexuella övergrepp och trakasserier har i och med 

uppropen inom #Metoo-rörelserna brutits och diskussionen har uppmärksammats i större 

utsträckning. I och med den stora uppmärksamhet som ägnades dessa internationella och 

nationella händelser uppmärksammade också medier sex- och samlevnadsundervisningen i 

grundskolan där flertalet elever vittnade om åtskilliga brister. Eleverna upplever att sex- 

och samlevnadsundervisningen har en tydlig heteronormativ inriktning och att lärarna har 

bristande kunskap inom ämnet (Västerbotten-kuriren, 2019). Även TV-program som UR 

Samtiden uppmärksammade år 2018 i media hur sex- och samlevnadsundervisningen i 

grundskolan behöver aktualiseras för att bättre överensstämma med dagens samhälle. 

Forskare inom folkhälsovetenskap menar att sex- och samlevnadsundervisningen är ett 
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ämne som skiljer sig från andra skolämnen och behöver därför behandlas på ett annorlunda 

sätt (Pound, Langford & Campbell, 2016). Ett annat problem är att lärare upplever en 

känsla av obehag när de undervisar i ämnet (ibid.). Även ämneskunskapen hos lärarna har 

visats vara bristfällig, och dessa faktorer påverkar hur undervisningen utformas (Ekstrand, 

Engblom, Larsson, & Tydén, 2011). Stora skillnader i kvaliteten inom sex- och 

samlevnadsundervisningen har påträffats beroende på skola och undervisande lärare. En 

stor bidragande faktor till den ojämna kvaliteten är att materialet i undervisningen inte är 

uppdaterat i enlighet med aktuell forskning (Ballonoff Suleiman & Brindis, 2014). 

1.1 Problemformulering 

Utifrån både media och forskning visas att det finns ett missnöje med sex- och 

samlevnadsundervisningen. Trots nya lagar och upprop som uppmärksammar hur viktigt 

det är att diskutera och uppmärksamma sex- och samlevnadsundervisningen vittnar ändå 

elevers egna utsagor om att undervisningen i skolan misslyckas med att ta upp ämnen som 

de anser är viktiga och att undervisningen inte är tillräckligt inkluderande. Detta är relevant 

för det sociala arbetet utifrån att det är en arbetsplats för professionen samt att norm- och 

jämställdhetsarbetet ett dagligt fenomen som kontinuerligt behöver utmanas för att skapa 

ett öppet och inkluderande samhälle, som är en del i sociala arbetets grund. Detta har 

således skapat ett intresse och en vilja att undersöka hur sex- och 

samlevnadsundervisningen ser ut i nuläget, huruvida det har blivit någon skillnad. Studien 

avser undersöka om lärare har en annan syn på undervisningen, vad denna inkluderar och 

varför. 

1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka högstadielärares uppfattning beträffande 

sex- och samlevnadsundervisningen. Vidare syfte är att undersöka hur de upplever att 

undervisningen arbetar för ett jämställt samhälle inkluderande för alla, att granska hur 

köns- och sexualitetsnormer reproduceras och utmanas under undervisningen samt att 

undersöka lärares upplevelser av utmaningar i undervisningen. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur upplever undervisande lärare att sex- och samlevnadsundervisningen främjar 

ett mer jämställt samhälle?  

 Hur är sex- och samlevnadsundervisningen utformad för att inkludera alla? 

 Hur arbetar lärare med sex- och samlevnadsundervisningen i syfte att 

uppmärksamma och utmana köns- och sexualitetsnormer i sin undervisning?  

 Upplever undervisande lärare utmaningar i undervisningen, och i så fall vilka? 
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2. Bakgrund 

2.1 Sex- och samlevnadsundervisningen 

2.1.1 Undervisningens framväxt 

Sex- och samlevnadsundervisningen är en reflektion av samhället. Beroende på vilken 

tidsperiod och vilket land som betraktas ser den olika ut världen över. Det är flera faktorer 

som spelar in när det kommer till hur sex- och samlevnadsundervisningen framställs, 

exempelvis landets ekonomi, politik och religion. Syftet med undervisningen varierar 

också. Fokus har främst legat på sjukdomar och oönskade graviditeter tills för ett par år 

sedan då ett ökat fokus lades på individen (Ketting & Iovana, 2018). År 2018 genomförde 

Federal Centre for Health Education och European Network of the International Planned 

Parenthood Federation en studie om sex- och samlevnadsundervisningen i 25 länder i 

Europa och i centrala delar av Asien. I studien framkom att 21 av de 25 tillfrågade 

länderna hade sex- och samlevnadsundervisning med stöd både i politisk styrning och 

lagstiftning (ibid.).  

Sverige var ett av de första länderna att införa sexualundervisning som ett skolämne. 

Redan år 1942 introducerades ämnet i grundskolan och år 1955 blev det obligatoriskt i 

undervisningen. Från denna tid fram till nuläget har undervisningen utvecklats och stora 

förändringar har genomförts (Ekstrand et al., 2011). Under de påföljande decennierna har 

sexualundervisningen betonat olika saker utifrån hur samhället har sett ut just då 

(Skolverket, 2013). När den första handledningen för undervisningen utkom år 1945 

betonade denna sexuella avhållsamhet före äktenskap (Ekstrand et al., 2011; Skolverket, 

2013). Denna handledning fick kritik för att vara orealistisk och alltför moralisk. År 1949 

utkom en ny handledning som riktade sig till de äldre årskurserna där sexualiteten lyftes i 

form av att ha ett eget värde och inte endast vara relaterad till fortplantning (Skolverket, 

2013).  

Efter att sexualundervisningen blev obligatorisk utkom en ny handledning år 1956. Denna 

handledning var nästan identisk med den handledningen som utkom 10 år senare. I denna 

handledning var lärarens roll mer detaljerat framskriven och undervisningens föresats blev 

att vara en moralisk kompass då tidsandan avspeglade vad som då betraktades vara risker 

(t.ex. raggare, dans och nya idoler). Undervisningens moraliska betoning skapade en 

distans mellan eleverna och utbildningen. Undervisningen blev då mindre av ett stöd och 

mer som något att avskilja sig ifrån (Skolverket, 2013). 
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År 1977 uppdaterades handledningen som då innehöll en friare syn på sexualitet och även 

en ny syn på kvinnor och män som jämställda. I denna handledning var synen inte längre 

att sexualitet hörde samman med äktenskap, och ordet samlevnad infördes som ett nytt 

begrepp för att beskriva detta. En ny läroplan för grundskolan utkom år 1994 där det 

framgick att sex- och samlevnadsundervisningen nu var rektorns ansvar. Året därpå gav 

myndigheten Skolverket ut ett stöd för lärarna inom sex- och samlevnadsundervisningen 

där sexualiteten, till skillnad från tidigare, beskrevs via ungdomars egna berättelser 

(Skolverket, 2013). År 1999 och år 2018 genomförde Skolverket kvalitetsgranskningar av 

sex- och samlevnadsundervisningen ur ett jämställdhetsperspektiv där det uppkom att det 

fanns stora kvalitetsskillnader i undervisningen vid båda granskningstillfällena; detta 

uppmärksammades både inom skolor och mellan skolor (Skolinspektionen, 2018; 

Skolverket, 2013). 

2.1.2 Sex- och samlevnadsundervisningen idag  

I nuläget faller sex- och samlevnadsundervisningen fortfarande under rektorns ansvar, 

denne ansvarar även för att undervisningen ska vara ämnesöverskridande (Skolverket, 

2018). Dagens sex- och samlevnadskurs- och ämnesplaner innehåller nu, till skillnad från 

tidigare, begrepp som relationer, jämställdhet, sexualitet, identitet, normer och kön 

(Skolinspektionen, 2018). De styrdokument som Skolverket har utformat som används i 

nuläget innehåller övergripande mål och riktlinjer. Utifrån målen har läraren skyldighet att 

synliggöra könsmönster och hur dessa påverkar människor samt att synliggöra olika 

uppfattningar om kvinnliga och manliga normer och hur dessa inverkar på individers olika 

möjligheter. Läraren ska även genomföra undervisningen på ett sätt som gör att eleverna 

arbetar tillsammans oavsett könstillhörighet. Skolan har som mål att varje elev ska ta 

avstånd från diskriminering, förtryck och kränkande behandling. Skolan har även som mål 

att varje elev ska ha fått kunskap om samhällets lagar och normer, demokratiska 

värderingar samt mänskliga rättigheter (Skolverket, 2018). Trots dessa mål och riktlinjer 

visade Skolinspektionens senaste granskning från år 2018 på att det fortfarande finns 

brister i sex- och samlevnadsundervisningen. Granskningen påvisade sex viktiga 

iakttagelser utifrån studien. Dessa iakttagelser var: 

 Lärare behöver mer stöd och verktyg 

 Undervisningen var ämnesintegrerad men saknade samsyn och koppling till skolans 

värdegrund,  

 Undervisningen var ojämnt fördelad,  

 Elevhälsans kompetens inte togs till vara,  

 Endast hälften av eleverna i studien gjordes delaktiga, 
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 Undervisningen uppvisade stora brister beträffande normer och HBTQ-frågor 

(Skolinspektionen, 2018).  

Det går således att urskilja hur samhällsutvecklingen går från att fokusera på större grupper 

till att, i allt större utsträckning, bli ett självvalt samhälle där individen och dess rättigheter 

står i fokus med stöd av lagar.  

2.2 Lagar 

2.2.1 Skollagen 

Skollagen är den lag i Sverige som innefattar bestämmelser angående skolväsendet. Lagen 

beskriver:  

Skolväsendet omfattar skolformerna: förskola, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 

kommunal vuxenutbildning, och särskild utbildning för vuxna …. Utbildningen 

inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på …. Utbildningen 

ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 

solidaritet mellan människor. (SFS 2010:800) 

Därigenom förtydligar också skollagen hur sex- och samlevnadsundervisningen ska verka 

för att stärka elevers identitet och integritet utan att utsätta dem för kränkande 

diskriminering; detta oavsett om det handlar om en sexuell läggning, funktionsnedsättning 

eller könsidentitet (Skolinspektionen, 2018). 

2.2.2 Samtyckeslagen 

I juli år 2018 togs beslutet att införa en ny lag i Sverige, Samtyckeslagen. Den nya lagen är 

en sexualbrottslagstiftning som grundas på sexuell frivillighet. Lagen ska göra det tydligt 

att varje människa har en ovillkorlig rätt att själv bestämma över sitt sexuella umgänge. 

Med utgångspunkt i denna lag kan en gärningsman dömas även om våld eller hot inte har 

förekommit; bedömningen görs istället utifrån om den sexuella handlingen varit frivillig 

eller inte (JuU29 2017:18). Efter att samtyckeslagstiftningen infördes i svensk lag 

tydliggjordes även skollagens ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen 

(Regeringskansliet, 2018). 
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2.3 Media och sex- och samlevnadsundervisningen  

Uppropet #Metoo gjorde att sex- och samlevnadsundervisningen uppmärksammades i 

media. Där kommunicerades åsikter om att undervisningen borde vara en plattform där 

såväl värderingar som rätten att bestämma över sin egen kropp och sin sexualitet borde 

diskuteras (Marmorstein, 2018). Uppropet #Metoo bidrog även till #tystiklassen och 

#räckupphanden. Dessa så kallade ”hashtaggar” har sin upprinnelse i upprop från elever 

som uppmärksammar sexuella övergrepp, trakasserier och sexism i skolan och dessa spreds 

över sociala medier. Det var över 8000 elever som vittnade om sexuella trakasserier under 

#räckupphanden (Bonnichsen, 2017; Carlén, 2017). Skolinspektionens granskning år 2018 

medförde även att sex- och samlevnadsundervisningen lyftes fram i media. Bland annat 

publicerade Göteborgs-Posten och Lärarnas tidning artiklar om granskningen där de 

påtalade bristerna inom undervisningen belystes (Collin & Wallström, 2018). Elever har 

också framfört sina åsikter om sex- och samlevnadsundervisningen i tidningar. På 

Dragonskolan har fem elever startat ett UF-företag där de utförde enkäter till elever 

angående deras åsikter om sex- och samlevnadsundervisningen. Eleverna i UF-företaget 

fick fram att många är missnöjda med undervisningen. Utifrån enkäten framgick att lärare 

ansåg att ämnet var alltför pinsamt och att de därför avlägsnar sig från undervisningen, att 

undervisningen var heteronormativ och att de tyckte att undervisningen var bristfällig med 

avseende på att nämna samtycke (Palmer, 2019). Tre elever vid Sjölinsgymnasiet 

uppmärksammade detta och startade företaget SNAF – Sexualkunskapen Ni Aldrig Fick. De 

har som syfte att sprida kunskap om sex och relationer som de själva anser att de gått miste 

om i skolan. De vittnar om att sex- och samlevnadsundervisningen är bristfällig då ämnen 

som samtycke, pornografi och onani inte omnämns, att lärare upplevs känna sig obekväma 

i undervisningssituationen och att flickor samt icke-binära exkluderas från sex- och 

samlevnadsundervisningen (Stigfur, 2019). Elevers utsagor om sina upplevelser av sex- 

och samlevnadsundervisningen visar på att utbildningen i sig inte är tillräcklig för vad 

unga är i behov av. Skolan har enligt Skollagen som krav att vara utformad utifrån 

grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, vilket eleverna vittnar 

om inte uppnås (SFS 2010:800). Men det är inte endast Skollagen som ställer krav på 

utbildningen; även Samtyckeslagen ställer krav (JuU29 2017:18). Undervisningen handlar 

inte längre enbart om reproduktion och sjukdomsprevention utan nu har undervisningen 

även individen i fokus. Trots dessa lagar och riktlinjer brister sex- och 

samlevnadsundervisningen vilket har medfört att undervisningen blir mer uppmärksammad 

av media, i upprop och av elever (Skolinspektionen, 2018; Skolverket, 2013). 



 

 

7 
 

3. Forskningsområde och kunskapsläge 

Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan är ett omdebatterat ämne (Pound et al., 2016). 

Undervisningen är viktig för att ge unga information och kunskap om sexuell hälsa samt är 

den huvudsakliga, och den viktigaste, källan där unga inhämtar information om sex och 

samlevnad (Ballonoff Suleiman & Brindis, 2014; McKay, 2009). Undervisningen ger 

eleverna en bättre förståelse för ämnet sex och samlevnad, både psykiskt och fysiskt 

(Bolland, Schlichting, Mitchell, Ward, & Bolland, 2018). Studier visar på att en 

välplanerad sex- och samlevnadsundervisning genererar minskade antal fall av 

könssjukdomar och oplanerade graviditeter (Mckay, 2009; Wight et al., 2002). Andra 

studier betonar emellertid att trots undervisning i sex och samlevnad är antalet oplanerade 

tonårsgraviditeter och spridningen av könssjukdomar ändå hög (Jozkowski & Crawford, 

2016; Mellanby, Newcombe, Rees & Tripp, 2001).  

I Sverige har alla elever rätt till att få undervisning i ämnet. Utbildningen inom sex- och 

samlevnad är viktig för att stärka elevens självkänsla samt förmåga till att genomföra 

medvetna och ansvarsfulla val angående hälsa, relationer och sexualitet (Skolinspektionen, 

2018).  

3.1 Sex- och samlevnadsundervisningen internationellt 

Det är skillnad på hur undervisningen är utformad och vilka punkter som tas upp beroende 

på land. Ur ett internationellt perspektiv berör sex- och samlevnadsundervisningen i större 

utsträckning den sexuella hälsan och inte samlevnadsdelen vilken innefattar mer det 

emotionella än det fysiologiska (Jozkowski & Crawford, 2016). De stater i USA som har 

högst antal tonårsgraviditeter, tonårsfödslar och könssjukdomar är de stater som saknar 

mandat för sex- och samlevnadsundervisning. Men den undervisning som ges betonar 

tydligt sexuell avhållsamhet medan medicinsk information inte är något krav (ibid.). En 

studie genomförd i USA tyder på att sex- och samlevnadsundervisningen ger en negativ 

beskrivning av sexualitet. Detta medför att eleverna slutar lyssna under undervisningen och 

istället vänder sig till andra källor för att inhämta den information som de upplever 

utelämnas. Denna negativa framtoning medför även att elevernas förtroende för skolan och 

lärarna minskar samt att eleverna inte tar till sig det som undervisningen ska ge dem, vilket 

för med sig att skolan inte längre kan informera om sexuell hälsa och sexuella risktaganden 

(Bolland et al., 2018). I Italien genomfördes en studie av ett testprogram för att undersöka 

elevernas kunskaper om, och attityder till, sexualundervisningen (Donati, Medda, Spinelli, 

& Grandolfo, 2000). Studiens resultat visade att eleverna hade fått bristfällig information 
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och kunskap om könssjukdomar, sexualitet och preventivmedel. I detta testprogram ingick 

ett arbetslag tillhörande professionerna psykolog, epidemiolog och gynekolog vilka 

undervisade eleverna i samarbete med lärare, eller självständigt. Detta fick en god respons 

och eleverna föredrog att professionella utifrån skulle undervisa i ämnet sex- och 

samlevnad för att de inte upplevde samma förtroende för lärarna och inte heller att lärarna 

besatt samma kunskap som de utomstående. Studien argumenterar för att det är av stor vikt 

att elever får rätt information och kunskap om sexuell hälsa för att kunna utveckla 

förmågan till att göra medvetna val i sexuella sammanhang. Studien menar också att skolan 

är den plattform och grund som är idealisk för att anpassa undervisningen vid. Möjligheten 

att inleda ett samarbete mellan vårdinstanser och sex- och samlevnadsundervisningen 

skulle sannolikt kunna utveckla undervisningen markant. Dessutom skulle elevernas 

kunskaper inom sex- och samlevnad bli mer anpassad efter deras behov och efterfrågan 

ifall professionella som är yrkesverksamma inom nämnda områden kommer och 

undervisar (ibid.). 

 

I flertalet länder ligger fokus i sex- och samlevnadsundervisningen på säkert sex, 

könssjukdomar och graviditeter. Detta skiljer sig från hur fokus är riktat i undervisningen i 

Sverige. I Sverige uppmärksammas istället sexuell mångfald, frihet och njutning i 

undervisningen (Thanem, 2010). Detta medför att begrepp som sexualitet och kön berörs i 

undervisningen (Skolverket, 2018). Utifrån studiens syfte är det därför relevant att 

undersöka hur dessa begrepp berörs och används i sex- och samlevnadsundervisningen i 

Sverige.  

3.2 Sexualitet och sex- och samlevnadsundervisning 

Ett ämne som hör till sex- och samlevnadsundervisningen är sexualitet. Begreppet 

sexualitet är något som ska beröras på högstadiet inom ämnena bild, biologi, historia, 

religion och samhällskunskap. Eleverna ska där lära sig om människans sexualitet och 

kunna föra diskussioner kring sexualitet och samlevnad samt att visa respekt för olika 

ståndpunkter och samlevnadsformer (Juvall & Chuchu Petersson, 2005; Skolverket, 2018). 

Trots att undervisningen ska inkludera utrymme för att möjliggöra diskussion kring olika 

sexualiteter och normer visar forskning på att unga upplever att de inte får utrymme till 

detta under undervisningen (Ekstrand et al., 2011). McKay (2009) menar att sex- och 

samlevnadsundervisningen är bristfällig beträffande att upplysa elever om olika 

sexualiteter och tillgodoser därför inte elevers behov av detta. Det finns en heteronorm som 

samhället utgår ifrån och det är främst detta perspektiv som skolan förmedlar och som 
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diskussionerna handlar om. När lärare undervisar om andra sexualiteter än heterosexualitet 

sker detta i en form där dessa sexualiteter beskrivs som ”de andra”, och som något 

annorlunda, medan heterosexuella beskrivs som ”vi” (Lundin, 2014; Pound et al., 2016; 

Reimers, 2017). När Skolinspektionen genomförde sin granskning år 2018 var detta även 

något som uppmärksammades. Granskningen uppmärksammade att i hälften av de 

deltagande skolorna var undervisningen bristfällig i att uppmärksamma och diskutera 

nutida sex- och samlevnadsnormer, exempelvis vilka yrken betraktas som kvinnliga eller 

manliga.  

I flertalet av de granskade skolorna arbetade undervisningen varken främjande eller 

förebyggande med HBTQ-frågor. Endast en tredjedel av lärarna uppgav att de berörde 

HBTQ-frågor i undervisningen (Skolinspektionen, 2018). 

3.3 Kön och sex- och samlevnadsundervisning 

Ett av målen för lärare i Sverige är att, tillsammans med eleverna, synliggöra och diskutera 

hur olika uppfattningar om kvinnligt och manligt påverkar människors möjligheter och hur 

könsmönster kan ha inverkan på livsval och villkor. Lärarna ska även planera och 

genomföra undervisningen där elever möter och arbetar med varandra, oavsett 

könstillhörighet (Skolverket, 2018). I en studie genomförd av Pound et al. (2016) 

uppmärksammade eleverna att undervisningen istället reproducerade stereotypa bilder av 

kvinnor. Undervisningen framställde kvinnor som passiva, med en minskad eller obefintlig 

sexlust och dem som tar ansvar för sexuella relationer, medan män framställdes som 

sexuella rovdjur. Undervisningen saknade även inslag om kvinnors njutning, men innehöll 

information angående mäns njutning (Pound et al., 2016). Att framställa kön utifrån 

stereotypa normer bidrar till att behålla rådande könsnormer. För att istället skapa 

jämställdhet mellan kön i relationer och i samhället måste den stereotypa bilden av 

heterosexuella män rekonstrueras (Thanem, 2010). I Skolinspektionens granskning från år 

2018 framkom att det i undervisningen finns en tendens att dela upp undervisningen i 

könsuppdelade grupper i diskussion inom vissa ämnesområden. Denna uppdelning kan 

bidra till att fokus hamnar allt för mycket på kön, vilket kan leda till att bibehålla 

stereotypa bilder i framställningen av könen. Detta bibehållande kan resultera i en negativ 

gestaltning av både kvinnor och män (Skolinspektionen, 2018). 

3.4 Utmaningar och brister i sex- och samlevnadsundervisning 

Kvalitén på sex- och samlevnadsundervisningen upplevs som varierande av elever. Endast 

ett fåtal elever upplever att undervisningen berör alla de problem som de anser tillhör 
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ämnet sex- och samlevnad. Elever i tidigare genomförda studier påpekar även att det finns 

en avsaknad av lärare med tillräcklig kompetens inom sex och samlevnad (Ballonoff 

Suleiman & Brindis, 2014; Ekstrand et al., 2011). Elever behöver själva ges tillfälle att 

identifiera vilka behov som finns för att därigenom skapa ett optimalt lärandetillfälle 

(McKay, 2009). Liknande utmaningar och brister i undervisningen uppmärksammades i 

Skolinspektionens granskning år 2018. Granskningen kom fram till att lärare har ett stort 

behov av att utveckla sin kompetens inom sex- och samlevnadsfrågor, normer, HBTQ, 

hedersrelaterade frågor, kontroversiella frågor och undervisning av nyanlända. Lärare 

upplever undervisningen som svår och att de inte själva har tillräckliga kunskaper inom 

ämnet (Skolinspektionen, 2018). Detta är en viktig punkt då det krävs utbildade och 

motiverade lärare för att undervisa i ämnet (Ballonoff Suleiman & Brindis, 2014; McKay, 

2009).  

 

En studie genomförd av Folkhälsomyndigheten om sexualitet och sexuell hälsa bland unga 

i Sverige från år 2015 visar att 70 % av de deltagande eleverna i studien inhämtar sin fakta 

och kunskap om sexuell hälsa och sexualiteter från Internet. Detta eftersom de upplever att 

undervisningen inte är tillräckligt omfattande (Folkhälsomyndigheten, 2017). Ett annat 

problem som finns i sex- och samlevnadsundervisningen är att ämnet har integrerats in i 

flera ämnen, men att undervisningen blir så pass utspridd att helhetssynen saknas då 

ämnena inte kopplas samman. Undervisningen bör även vara kontinuerlig, men många 

skolor genomför den endast oregelbundet. För att genomföra en bra sex- och 

samlevnadsundervisning krävs välplanerad, avsatt tid (McKay, 2009). Även elevhälsan är 

något som många skolor misslyckas med att inkludera i undervisningen. Elevhälsan har en 

kompetens som inte tas tillvara i undervisningen då det saknas tid för samverkan, trots att 

elevhälsan önskar att få vara delaktig (Skolinspektionen, 2018). Undervisningen behöver 

vara begriplig och relevant utifrån elevernas egna behov (Mckay, 2009; Skolinspektionen, 

2018). 
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4. Teoretiska perspektiv 

Det teoretiska perspektiv som föreliggande studie har är den socialkonstruktivistiskt teorin. 

Denna teori är vald för att ifrågasätta, förstå, upptäcka, och förklara studiens resultat. 

Teorier bidrar till att avslöja och upptäcka saker i empirin som inte är självklara. Den ger 

en förklaring på hur olika situationer kan förstås. Teorier bistår också till att hålla forskaren 

inom ramen för sin studie (Payne, 2017). 

4.1 Socialkonstruktivistisk teori  

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ses inte verkligheten och samhället som 

något statiskt, utan som något vilket förändras över tid. Sociologin accepterar inte 

essentialismens antagande om att människans liv och dess beteende ursprungligen återfinns 

och förklaras med att det ligger i människans natur. Det samhället och människan tolkar 

som verkligheten är istället något som är socialt konstruerat genom sociala interaktioner, 

handlingar och beslut (Giddens et al., 2014). Vi skapar vår verklighet genom hur vi talar 

och då, genom språket, konstruerar vi vår verklighet (Forsell, 2012). 

I skolundervisning är språket det främsta verktyget för att förmedla kunskap till eleverna. 

Om en tolkning eller föreställning förmedlas som leder till en heteronormativ syn på 

könsroller bryter skolan mot sina riktlinjer om att skolan ska verka för att alla ska känna 

sig inkluderade (Skolinspektionen, 2018). Social konstruktion bygger på en enad bild av 

tolkningar och ordning av verkligheten som utgör basen för social kunskap om hur 

samhället ska fungera (Payne, 2017). Social konstruktion är en gemensam uppfattning som 

människan har skapat genom språket om en specifik sak (Forsell, 2012). 

Det är väsentligt att undervisa på ett sådan sätt att köns- och sexualitetsnormerna öppnas 

upp och diskuteras i klassrummen. Detta för att eleverna först och främst ska få vetskap om 

vilka dessa normer är, men även att samhället består av fler sexualiteter än samhällets 

heteronorm. Denna vetskap ger samtidigt en förståelse för hur samhället har förändrats i 

och med samhällsutvecklingen och en även förändrad förståelse för verkligheten. Detta 

påvisar hur viktigt det är för professionella i skolan att inte hålla fast vid tidigare tolkningar 

av verkligheten och samhället, allt för att öppna upp för nästkommande generation att 

ifrågasätta och upptäcka bakomliggande faktorer till uppkommandet av normer och 

strukturer (Wennberg & Nilsson, 2010). 

 

Det går också att förklara den socialkonstruktivistiska teorin som en teori vilken vill se 

förbi det självklara och det tydliga. Teorin vill istället se vilka bakomliggande faktorer som 
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styr och påverkar (Wennberg & Nilsson, 2010). Tolkningen och förståelsen varierar 

beroende på kontexten där det fasta eller abstrakta tinget befinner sig. Begrepp som 

kvinnligt och manligt skiljer sig åt utifrån vilken kultur eller samhälle de tas ur. 

Tillvägagångssättet att förstå genus och normer ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

underlättar ifrågasättandet huruvida könen skiljer sig åt i och med de tillskrivna 

egenskaperna samhället har gett dem. Är det naturligt att män ska vara klädda i byxor och 

arbeta med bilar medan kvinnor ska gå i klänning och arbeta med omsorg? Sett utifrån 

socialkonstruktivismen är dessa beteenden, tankar och värderingar något som samhället har 

konstruerat. Samhällen påverkar varandra i upprätthållandet och bevarandet av normer och 

bestämmelser för att vidmakthålla en social struktur (ibid.). Både kön och sexualiteter är 

socialt konstruerade. Föreställningar om hur det är att vara kvinna, man, heterosexuell, 

homosexuell, bisexuell eller asexuell lärs ut av omgivningen och dess syn på hur det är att 

vara exempelvis kvinna. På samma sätt lär sig en man att vara man genom interaktion med 

andra människor vilket leder till skapandet av könsroller och normer. Det är därför viktigt 

att våga ifrågasätta och utmana socialisationsprocessen för att kunna förändra och 

synliggöra de normer som mänskligheten återskapar (Giddens et al., 2014). Samhällets 

utveckling måste introduceras i sex- och samlevnadsundervisningen och dessutom hålla 

jämna steg. För att uppfylla Skolverkets riktlinjer måste sex- och 

samlevnadsundervisningen uppdateras (Forsell, 2012). Elever ska kunna känna att 

undervisningen är ett forum som de får relevant kunskap ifrån och inte lämnas med 

obesvarade frågor.  
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5. Metod 
I detta kapitel redovisas hur studien har genomförts. Här tas studiens design, metod, urval, 

genomförande, analysmetod, förförståelse, validitet och reliabilitet samt etiska 

överväganden upp. 

5.1 Val av design 

Denna studie utformas utifrån en kvalitativ fallstudie. Med en kvalitativ design ligger 

fokus på att förstå och analysera ord (Bryman & Nilsson, 2018). Det är ett sätt att utforska 

och förstå hur individer eller grupper beskriver ett socialt eller mänskligt problem och vad 

det har för betydelse för dem. Fokus läggs på individuell mening och att tolka komplexa 

problem (Creswell, 2013). 

Denna kvalitativa studie har ett induktivt förhållningssätt. Detta innebär en syn på att teorin 

är resultatet av en forskningsinsats där generaliserbara slutsatser bildas utifrån 

observationer (Jacobsen, Järvå, & Wallin, 2012). En kvalitativ fallstudie kan utformas på 

olika sätt. Undersökningen kan genomföras på enskilda individer, men det finns även 

inriktningar där undersökningen kan utföras på enskilda eller flera länder (Johannessen, 

Tufte & Johansson, 2003). Denna studie genomför undersökningar på enskilda specifika 

individer vid en specifik plats. För att genomföra denna fallstudie har en avgränsning om 

vad som tillhör fallet och en djupgående beskrivning av detta genomförts. Studien har för 

avsikt att samla stora informationsmängder kring ett specifikt fenomen (ibid.).  

 

Föreliggande studie utgår från en kunskapsteoretisk ståndpunkt som ser förståelse av en 

social verklighet utifrån deltagarnas tolkning av sin rådande, omgivande verklighet. 

Föreliggande studies formulerade frågeställningar är av förklarande karaktär; i och med 

detta genomförs studien som en teorikonsumerande studie, vilket betyder att teorin inte 

sätts i centrum. Istället appliceras teorin på analysenheterna för att därigenom kunna 

besvara frågeställningarna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). 

Den kvalitativ forskningsdesign som utformades utifrån fallstudier valdes för att kunna 

studera högstadielärares uppfattning av sex- och samlevnadsundervisningen kopplat till 

jämställdhet samt köns- och sexualitetsnormer, då detta tillvägagångssätt ansågs besvara 

syftet med studien bäst. Med hjälp av den kvalitativa forskningen kan högstadielärares 

berättelser analyseras för att därigenom kunna utvinna mer kunskap om hur de ser på 

skolämnet. Genom att använda fallstudier samlas information kring ett fenomen, som i 
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detta fall är sex- och samlevnadsundervisningen, ihop för att erhålla kunskap kring detta 

specifika ämne. 

5.2 Val av datainsamlingsmetod  

För att kunna besvara studiens frågeställningar valdes kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer som metod. För att utföra semistrukturerade intervjuer på ett lämpligt sätt är det 

viktigt att personen som ska genomföra en intervju har förkunskap och är förberedd inom 

ämnet (Patel & Davidson, 2011). Därför samlades mycket kunskap in innan intervjuerna 

genomfördes i form av litteratur och datasökningar. 

För att kunna genomföra semistrukturerade intervjuer utformades en frågeguide som 

forskarna bakom föreliggande studie därefter förhöll sig till under intervjun. En 

intervjuguide innehåller specifika teman som skapar en struktur i intervjun, men samtidigt 

erbjuder möjligheten att behålla flexibiliteten då informanten har frihet att svara på sitt eget 

sätt. Under dessa intervjuer kunde intervjuguiden följas i den utformade, bestämda 

ordningen. Men att göra detta var emellertid inte nödvändigt. 

Trots frågeguiden fanns det ändå möjlighet att ställa frågor som inte fanns med i guiden; 

detta då frågor även kan uppkomma utifrån vad informanten berättar (Bryman & Nilsson, 

2018). Syftet med dessa intervjuer var att försöka finna och identifiera egenskaper och 

strukturer. Under semistrukturerade intervjuer är det möjligt att identifiera vad informanten 

lägger större vikt vid för att kunna se vad denne anser vara viktigt. Till följd av detta är det 

således inte möjligt att i förväg utforma svar till intervjufrågorna, då det är informanten 

som besitter det sanna svaret (Patel & Davidson, 2011). Intervjuguiden kan formuleras 

med öppna frågor för att på så sätt göra intervjun mindre betungande och ge utrymme åt 

informanten att berätta om sina erfarenheter och tankar. Men genom uttänkta och redan 

utformade frågor i intervjuguiden kunde det säkerställas att specifika frågor till studien 

berördes (ibid.). Detta har möjliggjorts genom att skapa en intervjuguide med både öppnare 

frågor, vilka skapar möjlighet för informanten att styra samtalet, och mer konkreta frågor i 

syfte att besvara studiens frågeställningar. Då studiens syfte var att få mer djupgående 

kunskap om högstadielärares uppfattning kring sex- och samlevnadsutbildningen valdes 

således metoden kvalitativa semistrukturerade intervjuer (ibid.). 

 

Denna metod för datainsamlingen i syfte att besvara föreliggande studies frågeställningar 

ansågs således som den bäst lämpade utifrån det faktum att den ger en individuell bild av 

informanternas upplevelser, till skillnad från att genomföra en enkätstudie. Vid en 

kvantitativ enkätstudie hade inte forskningsfrågorna kunnat besvaras lika ingående och 
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beskrivande som önskat. I en enkätstudie bör stängda frågor användas vilka är tydliga för 

informanten (Bryman & Nilsson, 2018). Avsikten med studien var även att få personlig 

kontakt med informanterna för att kunna identifiera eventuella latenta budskap som kunde 

förekomma vid intervjutillfällena (Patel & Davidson, 2011). En enkätstudie skulle förvisso 

ha kunnat genomföras inom ramen för denna studie. Men detta merarbete och de fasta 

svaren i denna hade inte bistått studien med det djup beträffande personliga uppfattningar 

som studien var avsedd att undersöka (Bryman & Nilsson, 2018).  

5.3 Urval 

För att besvara syftet och frågeställningarna i denna studie gjordes bedömningen att urvalet 

skulle vara undervisande lärare vid högstadieskolor inom ämnet sex- och samlevnad. Det 

har även, ur en etisk synvinkel, förenklat arbetet med studien då informanterna har varit 

över 18 år. Studien är inriktad på just högstadieskolor samt på hur sex- och 

samlevnadsundervisningen är utformad eftersom denna undervisning i högstadiet kommit 

att handla mer om samlevnad och identitet än i föregående årskurser. Därför är kriterierna 

för urvalet undervisande lärare inom sex- och samlevnad i årskurs 7–9. Då studiens syfte är 

att undersöka hur sex- och samlevnadsundervisningen ser ut vid olika skolor har studien en 

kvot på sju lärare vid olika skolor inom ämnet. Att ha en kvot på sju lärare har baserats på 

studiens tidsåtgång och resurser. Detta var ett strategiskt val i studien då denna inriktar sig 

mot en specifik målgrupp och vem som ska delta utifrån lämplighet i enlighet med givna 

kriterier (Johannessen et al., 2003).  

 

Urvalet till denna uppsats har varit strategiskt och utifrån ett bekvämlighetsperspektiv. 

Med detta menas att studien inriktats på undervisande lärare i sex- och samlevnad vid 

högstadieskolor i Jämtland/Härjedalens och Västernorrlands län. I det strategiska urvalet i 

denna kvalitativa studie är syftet att överföra kunskap snarare än att göra generaliseringar 

genom statistik (Johannessen et al., 2003), detta då studien författas i närliggande område 

och studien sker under en viss tidsperiod (Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen & 

Jacobsson, 2015).  

5.4 Genomförande 

För att denna studie skulle kunna genomföras behövdes mer kunskap kring ämnet 

inhämtas. Därför genomfördes litteratursökningar vid Universitetsbiblioteket tillhörande 

Mittuniversitet. Genom dessa litteratursökningar skapades en översikt över, och inblick i, 

tidigare forskning, vad slags information som fanns tillgänglig och det generella 
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kunskapsläget inom ämnet. Litteratursökningarna utfördes i Mittuniversitetets databas 

Proquest Social Science. Sökningarna genomfördes med hjälp av söksträngar i Proquest 

Social Science databaser ERIC, PsycARTICLES, PsycINFO, PTSDpubs, Sociological 

Abstracts och Worldwide Political Science Abstracts. Orden som användes i söksträngarna 

var “sex* education*” och “Secondar* school*” eller “school*”. 

För att få träffar på relevanta artiklar gjordes en avgränsning i litteratursökningarna. 

Avgränsningarna var att endast söka efter artiklar som var peer reviewed, för att på så sätt 

endast finna vetenskapliga artiklar, och att endast söka efter artiklar som inte var mer än tio 

år gamla. Detta gjordes för att finna så relevanta artiklar som möjligt. Studien inkluderade 

även material från Skolverket, Skolinspektionen och Folkhälsomyndigheten vilket ansågs 

vara relevant som underlag. Utifrån den insamlade empirin inom det valda ämnet sex- och 

samlevnadsundervisning formulerades problemformulering, syfte och frågeställningar. Den 

insamlade kunskapen användes även för att formulera tidigare forskning, bakgrund och 

inledning. 

 

Vid val av lämplig teori, design, metod och analysmetod har Mittuniversitetets databaser 

samt dess bibliotek använts. Där har lämplig litteratur eftersökts för att utöka kunskapen 

om den valda teorin, designen, metoden och analysmetoden. 

För att finna informanter till studiens intervjuer skickades e-post till rektorer på 27 

högstadieskolor i Jämtland/Härjedalens och Västernorrlands län. I e-postmeddelandet 

förmedlades önskan om att få komma i kontakt med högstadielärare som undervisade i 

sex- och samlevnad. Även ett informationsbrev utformades vilket bifogades i e-

postmeddelandet som rektorerna ombads vidarebefordra till berörda lärare. När 

informanterna anmält sitt intresse bokades möten för intervjuer. Alla intervjuer förutom en 

genomfördes på informantens arbetsplats. Vid det avvikande intervjutillfället genomfördes 

denna via telefon då det inte fanns möjlighet att besöka informantens arbetsplats. 

Vid en av intervjuerna deltog även skolans kurator då den aktuella informanten utförde 

sex- och samlevnadsundervisningen tillsammans med denne. Då kuratorn var med och 

undervisar i sex- och samlevnad upplevdes denna kunna bidra med relevant empiri i 

studien då studien syftar till att få en ökad kunskap om den undervisande personalens 

upplevelse av sex- och samlevnadsundervisningen.   

Samtliga intervjutillfällen varade mellan 20–60 minuter. Före intervjun fick informanten 

läsa informationsbrevet ytterligare en gång. Informanten fick även välja ett nytt fiktivt 

namn, som inte var möjligt att koppla till dennes identitet. Detta namn användes för att 
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framföra och presentera resultatet med. Informanten fick även underteckna ett skriftligt 

samtyckesavtal till att spela in en ljudupptagning från intervjun. Vid den intervju som 

fördes över telefon gavs samtycke istället muntligt. 

 

Efter genomförda intervjuer transkriberades materialet. Detta för att formulera materialet 

till text och på så sätt skapa en möjlighet till att kunna analysera materialet i textform 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Transkribering av materialet är till fördel genom att 

processen, genom upprepning, förbättrar minnet och underlättar analysen av vad 

informanten har sagt och att forskaren har åtkomst till informantens svar bortom sin egen 

hågkomst av samtalet (Bryman & Nilsson, 2018). 

 

Denna studie har samförfattats. Materialet har författats, analyserats och diskuterats mellan 

de båda författarna vilka har skapat en jämn fördelning av arbetsuppgifterna. Intervjuerna 

har delats upp mellan författarna men båda författarna har varit närvarande vid samtliga 

intervjutillfällen. Intervjuerna har delats upp genom att den ena har hållit i intervjun medan 

den andra har spelat in, antecknat och hjälpt till med att ställa följdfrågor ifall sådana 

uppstod. Även transkriberingen har delats upp för att tidseffektivisera processen. Det 

transkriberade materialet har dock lästs igenom av båda författarna och även analyserats av 

båda. Detta tillvägagångssätt beträffande forskningsprocessen har bidragit till att båda 

författarna varit insatta och införstådda med allt material, vilket även har lett till att de vid 

behov har kunnat finna stöd i varandra och bistå varandra med hjälp. 

5.5 Val av analysmetod 

Den analysmetod som har applicerats i föreliggande studie är tematisk analys. Med denna 

analysmetod fokuserar forskaren på att upptäcka både manifesta och latenta budskap i en 

text. Den tematiska analysen utgår ifrån tre steg där första är kodning, det andra är 

utvecklingen av beskrivande teman och det tredje är generering av analytiska teman 

(Harden & Thomas, 2008). 

Det första steget genomfördes genom att läsa igenom det transkriberade material som 

inhämtades från de kvalitativa semistrukturerade intervjuer som genomfördes med de 

aktuella informanterna. Det som var intressant för studien markerades för att 

uppmärksamma vad som upprepades, likheter, skillnader, saknande data och mönster. När 

materialet lästs igenom ett flertal gånger kunde texten analyseras induktivt och materialet 

därefter kategoriseras utifrån fyra teman (Bryman & Nilsson, 2018), vilket var det andra 

steget i den tematiska analysen (Harden & Thomas, 2008). De fyra olika temana som 
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formulerades utformades utifrån studiens fyra frågeställningar. Tematiseringen i denna 

analys är en förenkling och en första uppstrukturering av den textmassa som producerades 

i det insamlade och transkriberade materialet från intervjutillfällena (Jacobsen et al., 2012). 

Detta gjordes för att skapa en struktur och ordning i studiens material. Det fanns flera 

syften till att använda kategorisering inom föreliggande studie. Dels att kategoriseringen 

förenklade analysprocessen genom att samla olika teman inom en kategori, dels för att 

kunna jämföra och att försöka upptäcka samband mellan olika texter. Efter det att 

kategoriseringen av temana hade genomförts valdes olika citat ut för att definiera och 

illustrera den specifika kategorin. Inom dessa teman förekom uppräkning av liknande citat 

inom ett ämne. Detta gjordes för att illustrera och visa på vad informanten främst lägger 

fokus vid (Jacobsen et al., 2012). Efter tematiseringen utfördes det tredje steget och temana 

kunde därefter analyseras utifrån var mönster, likheter och olikheter kunde urskiljas 

(Harden & Thomas, 2008). Detta steg anses vara det svåraste med denna typ av analys då 

forskaren analyserar materialet utifrån dennes eget omdöme (ibid.). För att säkerställa att 

materialet har analyserats korrekt har författarna till föreliggande studie utfört denna 

process tillsammans för att inte gå miste om viktiga delar i materialet.  

5.6 Förförståelse 

Förförståelse är den kunskap och de erfarenheter som forskare har med sig inför, och 

under, genomförandet av en studie. Förförståelsen är viktig då den bidrar till hur saker 

tolkas och upplevs (Malterud, 2014). Författarna till föreliggande studie har sedan tidigare 

en viss förförståelse för det valda ämnet sex- och samlevnadsundervisning. Kunskapen 

kommer ifrån egna erfarenheter av grundskoleundervisning i ämnet vilket gav en bild av 

hur denna undervisning kan vara utformad. Det har dock gått 10 år sedan denna 

undervisning genomfördes och författarna är väl medvetna om att det har skett en 

utveckling i undervisningen. En annan del av förförståelsen inom ämnet kommer 

ifrån #Metoo och därtill relaterade upprop, samt hur personer på sociala medier och 

myndigheter samt i tidningar och TV men även bekanta har framfört åsikter, 

erfarenheter och kunskaper om hur deras sex- och samlevnadsundervisning var. 

Författarna till studien har även skapat ytterligare en förförståelse utifrån den 

universitetsutbildning som författarna nu genomgår. Socionomutbildningen har bidragit 

med kunskap om ojämställdhet och ojämlikhet i samhället utifrån ytterligare perspektiv. 

Utbildningen har även belyst köns- och sexualitetsnormer och hur de reproduceras samt 

hur detta kan komma att påverka samhället. Utifrån denna förförståelse bildades ett 
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intresse för att undersöka hur grundskolan arbetar för att förebygga ojämlikhet i sex- och 

samlevnadsundervisningen. 

En välplanerad undervisning med engagerade och uppdaterade lärare har en positiv 

inverkan på elevernas vilja att ta emot information och kunskap. Detta medför att studien 

således genomförs med en medvetenhet om den förkunskap som medföljer författarna in i 

studieprocessen. Därmed kan begränsningar i studien till följd av förförståelsen begränsas, 

något som annars kan resultera i en bristfällig kunskap utifrån studien (ibid.). 

5.7 Validitet och Reliabilitet 

Reliabilitet och validitet är två forskningskriterier som avser att mäta kvaliteten i en studie 

och påvisa huruvida studien har genomförts på ett tillförlitligt och korrekt sätt. Inom den 

kvalitativa forskningen är dock dessa två begrepp omdiskuterade. Reliabiliteten syftar till 

att utifrån studiens syfte och frågeställningar mäta det som forskaren avser att mäta (Hjerm 

et al., 2014). I denna studie var avsikten att undersöka högstadielärares uppfattningar 

beträffande sex- och samlevnadsundervisningen. Det blir ändock problematiskt att använda 

begreppet reliabilitet utifrån det faktum att det är forskaren själv som samlar in och 

försöker tolka innebörden av empirin. Utifrån denna aspekt har samtliga steg i denna studie 

genomförts av båda författarna för att tillförsäkra att studien har undersökt det den avser att 

göra. Kravet på validitet innefattar att forskaren har mätt det denne hade för avsikt att 

uppmäta. Detta fungerar emellertid inte i den kvalitativa forskningen eftersom det centrala 

i kvalitativa studier är känsligheten i kontexten och mångfalden (ibid.). Då varje 

intervjutillfälle är unikt i samspelet mellan informant och intervjuare samt tillhörande 

kontext blir replikerbarheten beträffande svaren svår. För att utforma en studie med så hög 

tillförlitlighet som möjligt togs beslutet att utforma intervjufrågor baserade på studiens 

syfte och frågeställningar. Detta utgjorde en grund för att kunna besvara det studien var 

ämnad att undersöka. Trots skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning med 

avseende på kvalitetsgranskning bedöms forskningskriterierna reliabilitet och validitet 

inom båda metoderna utifrån olika perspektiv.  

I denna kvalitativa studie har istället begreppet tillförlitlighet använts eftersom den 

kvalitativa forskningen har en öppnare syn på att det finns flera tänkbara beskrivningar av 

verkligheten jämfört med den kvantitativa forskningen (Bryman & Nilsson, 2018). 

Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet är tre kriterier som hör till begreppet 

tillförlitlighet. Trovärdighet inom den kvalitativa forskningen kan jämföras med den 

kvantitativa forskningens interna validitet; överförbarhet motsvarar extern validitet och 

pålitlighet kan likställas med reliabilitet (ibid.). Patel och Davidson (2011) menar att två 
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intervjuare bör vara närvarande för att efter avslutad intervju kunna kontrollera och 

jämföra observationer och svar, detta för att säkerställa tillförlitligheten vid 

intervjutillfället. Detta görs således för att interbedömarreliabiliteten ska bli så korrekt som 

möjligt. I syfte att uppfylla kriteriet om trovärdighet har forskarna ställt följdfrågor om de 

resultat som har framkommit av informanterna, detta för att säkerhetsställa att forskarnas 

uppfattning överensstämmer med informantens. För att tillförsäkra att studien är pålitlig 

har det i denna studie presenterats en tydlig redogörelse för tillvägagångssättet i 

forskningsprocessen, och detta har tydligt redovisats i metodavsnittet (Bryman & Nilsson, 

2018). Inom kriteriet överförbarhet bör forskaren ha redovisat och redogjort för en tydlig 

och omfattande kontextbeskrivning för att personer som tar del av forskningen ska kunna 

uppskatta om resultaten är överförbara till en annan kontext (ibid.). 

5.8 Etiska överväganden 

Forskning har en betydande roll i samhället. Inom det socialvetenskapliga fältet strävar 

forskningen mot en positiv förändringsprocess för att föra samhället och individerna 

framåt. I och med detta hamnar också forskaren i fokus. Det ställs höga krav och 

förväntningar på att forskningen ska hålla en hög kvalitet. Kvalitet inom forskning går att 

tolka utifrån både ett bredare och ett smalare perspektiv. Ur ett smalt perspektiv ska 

forskningen generera ny, eller aktualisera äldre, kunskap till det moderna samhället. 

Avseende kunskap ur ett brett perspektiv ska kvaliteten på forskningen uppnås utifrån ett 

helhetsperspektiv (Vetenskapsrådet, 2017). Detta medför att studien har för avsikt att 

upprätthålla en god kvalitet genom hela processen för att kunna svara upp till studiens 

syfte. Studien har även för avsikt att uppmärksamma det etiska problem som förekommer 

inom den kvalitativa forskningen när det personliga hos en informant ska presenteras för 

det offentliga (Kvale, Brinkmann & Thorell, 2014). Vetenskapsrådet (2017) nämner fyra 

centrala forskningsetiska krav som en forskare ska förhålla sig till: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Denna studie har förbehållits till dessa för att minimera risker för informanterna. Till följd 

av att urvalet av informanter har skett genom ett strategiskt urval är dessa över 18 år. 

Gällande informationskravet har deltagande informanter i studien bifogats information om 

detta via e-post som har förklarat vad studien syftar till och hur den kommer att 

genomföras. Information gavs även vid intervjutillfället för att säkerställa att informanten 

var införstådd avseende studien. Samtyckeskravet uppfylls genom att både i föregående 

informationsbrev, vid intervjutillfället samt under detta informera om att deltagande i 

studien sker på frivillig basis, och att det alltid finns möjlighet att avbryta. Informanterna 
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försäkrades även om att det finns ett samtycke genom att deltagande informant fick skriva 

på ett samtyckesavtal för att således försäkra att deltagandet är frivilligt. Vid 

intervjutillfället som fördes via telefon gavs ett muntligt samtycke. 

Uppfyllandet av konfidentialitetskravet görs genom att avidentifiera informanterna och 

skydda deras personuppgifter. Informanterna fick välja ett fiktivt namn som användes i 

inspelningarna och vid transkriberingen för att avidentifiera informanten. Det sista centrala 

etiska kravet är nyttjandekravet. Det syftar till att studien enbart använder den insamlade 

empirin från intervjutillfällena med avsikten att uppfylla studiens syfte (Bryman & 

Nilsson, 2018). 
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultaten från de genomförda kvalitativa 

intervjuerna. Resultatet kommer att introduceras utifrån fyra teman vilka är formulerade 

från studiens frågeställningar. Inom dessa fyra teman kommer resultatet att analyseras 

baserat på den tematiska analysen. Dessa fyra teman är: jämställdhet, inkludering i 

undervisningen, utmanande av köns- och sexualitetsnormer och utmaningar i 

undervisningen. 

 

Informanterna vid studien var sju lärare och en kurator vid sju högstadieskolor. 

Högstadieskolorna var belägna i Jämtland/Härjedalens och Västernorrlands län. Då 

innehållet i studien är anonymiserat har informanterna tillåtits välja fiktiva namn som 

istället kommer att figurera i studiens resultat. För att öka förståelsen i studien kommer 

lärarna och kuratorns namn och utbildning att presenteras här. Kurt är kurator, James är 

matematik- och NO lärare, Fredrik är matematik- och NO lärare, Hektor är NO, teknik och 

matematiklärare, Veronika är engelska-och svensklärare, Hanna är biologi-, kemi- och 

matematiklärare, Jane är biologi-, teknik- och matematiklärare och Johanna är biologi-, 

teknik- och matematiklärare. 

Kuratorn Kurt och läraren James undervisar och arbetar tillsammans med sex- och 

samlevnadsundervisningen och intervjuades samtidigt.  

6.1 Jämställdhet 

Jämställdhet är en del av sex- och samlevnadsundervisningen i högstadiet 

(Skolinspektionen, 2018). Samtliga högstadieskolor som deltog i studien fick frågan om de 

berörde jämställdhet i sin undervisning. Deltagarna; Kurt, James, Hektor, Veronika, 

Hanna, Jane och Johanna uppgav att de tog upp jämställdhet medan läraren Fredrik 

uppgav;  

... men jämställdhet inte så, alltså inte ur ett samhällsperspektiv. De känner jag 

att det hamnar ganska långt utanför mitt område, utan det kanske tas upp mer i 

samhällskunskapen i sådana fall, effekterna av jämställdhet, där. Men 

könsroller tar jag ju upp väldigt mycket. (Fredrik) 

 

Informanterna fick berätta om hur de berör jämställdhet under undervisningen. Svaren som 

informanterna uppgav var varierade bland dem och samtliga informanter hade olika 

tillvägagångssätt för att beröra ämnet jämställdhet. Informanten Hanna uppger att de 



 

 

23 
 

pratade om jämställdhet utifrån ett sexuellt plan där de diskuterar njutning och initiativ från 

två parter, Hanna berättar; 

Jämställdhet. Ja rent sexuellt tar jag upp jämställdhet men jag tar inte upp 

jämställdhet i samhället, det gör jag inte, då. Men på det sexuella planet, då, 

likadant som, att de är ju två stycken om man pratar om sexliv, att det ska vara 

bra för bägge, bägge ska kunna njuta, att kunna ta initiativ, också att säga ´nej´ 

men att också prata om, det blir så romantiserat ibland, man säger ´ohh... du 

måste vara förälskad och kär i den som du har samlag med´. Men också att 

kunna vara okej med säg ´one night stands´, då, att det är inget skamligt i det. 

Att försöka prata om det lustfyllda för bägge personerna. (Hanna) 

 

Både Hektor och Hanna uppgav att jämställdhet berörs genom att påtala hur olika yrken 

kan betraktas och att de på så sätt kan diskutera jämställdhet. Hektor berättar: “men om 

man säger brandman till exempel, vad tänker man på då, ja oftast en kille, varför då?” 

(Hektor). Även informanten Kurt berättar att jämställdhet berörs utifrån att diskutera 

skillnader i lön. 

 

Informanten Veronika uppgav istället att språket diskuteras i undervisningen för att stärka 

och uppmärksamma jämställdhet: 

… att språket säger väldigt mycket om, om att bli av med oskulden vad säger 

det? Att man är skyldig, och att det finns en skuld i det, och vem bär den 

skulden? Och vem är det som får rykten? Och då är de [eleverna] såhär, ´jo det 

är tjejer´. Så där kommer ju också jämställdhetsarbete in väldigt mycket ….  en 

tjej som strular med många killar kontra en kille som strular med många tjejer 

och där kommer de [eleverna] ju själv med att det är ´hora´ och ´slampa´ som 

gäller för tjejer medan killar är ´fuckboys´ eller ´slutmakers´ eller ´players´. 

Och då har vi pratat om, okej vad är det som liksom gör så att man känner att 

man måste kommentera hur många andra har varit med? Och måste man ens 

ha ett namn på det? Men också varför skiljer det sig så. (Veronika) 

 

Under intervjuerna fick informanterna frågan om de upplever att undervisningen bidrar till 

att stärka jämställdheten. Hektor uppgav att det var förhoppningen men att det är svårt att 

veta hur eleverna tar emot undervisningen, Hektor berättar; 

Jag hoppas, jag hoppas det men sen vet man aldrig…. jag försöker att med 

vanliga lektioner att även tänka på sådana här situationer att ´killar mot tjejer´, 

inte den biten. Däremot försöker jag att man under året kan visa lite av det här 

men däremot vet jag att eleverna har en annorlunda upplevelse ibland. 

(Hektor) 
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Informanterna Veronika och Jane berättade båda att de upplever att undervisningen bidrar 

till att stärka jämställdheten och även att de har märkt skillnad på eleverna efter 

undervisningen. Jane uppger att: 

…det är ju även kopplat till min andra undervisning i teknik då med, där det 

också ingår i kursplanen att man jobbar med jämställdhet och yrken. Och där 

gör de ju en del yrkestester och får lite nya infallsvinklar och får testa på olika 

ämnen och då märks det ju att, framförallt att de som identifierar sig som tjejer 

då har blivit mer intresserade av teknik och vill till exempel då gå 

sommarkurser på teknikgymnasium och sådana saker. Och blivit intresserade 

av programmering som de kanske inte var innan, då. (Jane) 

 

Vid en intervju kom det även fram att en informant upplevde jämställdhet som något svårt 

att ta upp. Informanten Hanna beskriver: 

... och här kan man ibland tro att tiden står stilla. Så det är ju litegranna av den 

här, lite machokultur tycker jag, ja det är det, det kan jag tycka. Likadant om 

jag tittar på mina elever här i skolan. Det är inte så att man sticker ut. Allt ska 

vara lite ´mainstream´, man ska se lite likadan ut, och killarna det är ju jakt, 

det är fiske, det är skoter, aa, litegranna det stuket då. (Hanna)  

 

På frågan om detta kan komma att påverka vad som tas upp i undervisningen fortsätter 

Hanna att berätta: “Ja lite kan det nog vara så, ja lite kan det kanske vara så. Ja man hör 

ju på dem, mycket sitter djupt rotat på dem” (Hanna). 

 

Studiens resultat visar på att jämställdhet är en del av vad sex- och 

samlevnadsundervisningen berör. Informanten Fredrik uppgav att de inte talade om 

jämställdhet men menade ändock att de tillsammans med eleverna förde en diskussion 

kring könsroller och vad könsroller medför. Att diskutera kring könsnormer och stereotypa 

roller för att på så sätt kunna rekonstruera normer är enligt Thanem (2010) ett sätt som 

skapar ett jämställt samhälle och främjar jämställdhet mellan kön. Att även diskutera 

normer utifrån könsnormerna och hur dessa kan te sig sexuellt är något som informanten 

Hanna beskriver tas upp i undervisningen. Pound et al. (2016) menar på att undervisningen 

framställer könsrollerna utifrån att kvinnan saknar sexlust och att mannen är sexuellt 

aggressiv. Detta är något som informanten Hanna menar är viktigt att undvika, och 

informerar istället om det lustfyllda för både män och kvinnor. Att inte framställa kön 

utifrån stereotypa könsnormer skapar möjligheter för eleverna att betrakta rådande normer 

som att dessa inte är något självklart (Wennberg & Nilsson, 2010). 
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Informanten Hanna berättade om att det är svårt att tala om jämställdhet eftersom eleverna 

har en så djupt rotad syn på kvinnligt och manligt; detta visar även på hur samhället är 

konstruerat och hur denna syn kan se olika ut i olika kontexter (Giddens et al., 2014). 

Informanten berättade även att elevernas syn på jämställdhet kan påverka vad som väljs att 

tas upp i undervisningen. Att eleverna har en djupt rotad syn på kvinnligt och manligt är 

dock något som enligt socialkonstruktivismen inte är statiskt, vilket betyder att synen på 

detta kan förändras till att bli alltmer jämställd, trots att det kan upplevas som att elevernas 

syn är allt för djupt fäst (ibid.). Informanterna Veronika och Jane berättade att de hade 

märkt en positiv förändring hos eleverna och att eleverna under utbildningen utvecklar ett 

mer jämställt tankesätt. Detta tyder på att social kunskap kan förändras, i detta fall utifrån 

undervisningen, och därigenom bidra till att människan tolkar verkligheten på ett annat sätt 

än tidigare (Wennberg & Nilsson, 2010). 

6.2 Inkludering i undervisningen   

Undervisningen i sex- och samlevnad ska vara riktad till alla elever. Det har tidigare varit 

vanligt med könsuppdelning i sex- och samlevnadsundervisningen trots att undervisningen 

ska inkludera alla. Vid intervjutillfället med informanterna svarade sex av sju skolor att de 

inte hade någon könsuppdelning av klassen i sex- och samlevnadsundervisningen. 

Informanten Kurt svarar: 

... dels ur inkludering, att alla känner sig inte som en tjej eller kille men dels att 

de har förstärkt ännu mer i skollagen i kapitel 1, att vi inte ska förstärka 

traditionella könsnormer. Så att vi försöker ju att, och alla behöver ju all 

information. Så att det är ju också en medvetenhet i. (Kurt) 

 

Informanten Jane beskriver hur dem i dennes undervisning inte delar upp klassen efter kön 

för att inte eleverna ska behöva välja vad de ska identifiera sig som efter vad de känner sig 

som just denna dag: “... eftersom jag har ett HBTQ-perspektiv så delar jag inte upp i tjej 

och kille. Utan det finns ju fler kön som, så att man behöver inte i klassen identifiera hur 

man känner sig idag” (Jane). 

 

Trots att sex-och samlevnadsundervisningen ska vara inkluderande för alla samt att alla 

elever behöver samtlig information beskriver informanten Hanna att en del av sex- och 

samlevnadsundervisningen på denna skola är att få genomföra ett studiebesök. Vid detta 

besök delas eleverna upp utifrån kön. Hanna beskriver: 
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Ja men de går ju också, flickorna går för sig och pojkarna går för sig. Och 

varför jag gör det är därför att .… kan rikta sig mer mot tjejerna. Ja, och så 

kan hon rikta sig lite mer åt killarna… (Hanna) 

 

När Hanna sedan får frågan ifall eleverna får veta vad som sägs till den andra gruppen vid 

respektive tillfälle blev svaret: “Nej det gör de inte. Det var en bra tanke!” (Hanna). 

 

Vid frågan om undervisningen i samma utsträckning var riktad mot samtliga elever svarade 

Hektor, Jane, Johanna, Fredrik och Veronika att undervisningen var lika mycket riktad till 

alla. Detta utifrån att undervisningen ska vara informativ för samtliga elever. Hanna 

beskriver:  

Ja den är nog rätt lika. Det kan ju tyvärr tendera ibland över till tjejer .... Men 

de, de är lätt att det tenderar över till tjejerna, det gör det, även om jag 

försöker vara medveten av det så blir det ibland bara utav farten. (Hanna) 

 

Heterosexualitet är den rådande normen i samhället. Utifrån denna aspekt fick 

informanterna frågan om de främst berör heterosexualitet i undervisningen och på frågan 

svarade James: “... nae, jag skulle säga att det blir mest homosexualitet, ja” (James). Kurt 

fortsätter sedan berätta att heterosexualitet nämns utifrån heteronormen och vid 

diskussioner om pornografi. Hur maktaspekterna ser ut, hur de olika könen framställs och 

vad det har för inverkan på personerna som konsumerar pornografi. Kurt berättar: “ja man 

benämner normen, så, att normen är heterosexuell och det är ju också när vi prata om 

porr, vad visar det för norm...” (Kurt).  

 

Detta fortsätter informanten James att förklara: “Ja det är ju som du säger, det är ju i 

normen så det finns ju ingenting annat [för eleverna]” (James).  

 

Informanterna Fredrik och Hektor berättade även att de upplevde svårigheter i samband 

med undervisningen beträffande att vara inkluderande för alla elever. Fredrik berättar: 

Alltså jag försöker hålla undervisningen inkluderande alltid, men det är inte 

lätt alltid. Det är lätt att man säger saker som inte träffar så väl hos olika 

personer …. alltså när jag tänker på de gångerna det inte har gått bra har det 

varit på individnivå. Och det är när man har sagt nånting som, hur ska jag 

säga, träffar fel hos någon som kanske har en sexualiteter eller icke-cis roll, en 

icke-cis person. Då ja, det är sådana nitar man går på och det tar man till sig 
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och försöker göra annorlunda tills nästa gång. Jag är medveten men jag gör 

nog kanske inte alltid rätt. (Fredrik) 

 

Informanten James upplever en förändring i utformandet av undervisningen utifrån 

könsuppdelningar i klassen de senaste åren. James berättar:    

... men det kan man väl säga att det är någonting som har förändrats de sista 

3–4 åren .... det var jättevanligt med tjej och killgrupper bara för några år 

sedan, nästan i alla sammanhang. Men det har som spolats bort lite grann. 

(James) 

 

I sex-och samlevnadsundervisningens övergripande mål och riktlinjer som Skolverket har 

formulerat framgår det att undervisningen ska genomföras så att alla elever oavsett 

könstillhörighet ska kunna arbeta och diskutera tillsammans (Skolverket, 2018). Detta 

uppmärksammar informanten Kurt, att de på dennes arbetsplats arbetar medvetet och aktivt 

med att samtliga elever behöver all information. Informanten James beskriver att detta är 

något som har förändrats de senaste åren. Det var tidigare vanligt med uppdelningar av 

klasser efter kön i sex- och samlevnadsundervisningen trots att det både står formulerat i 

Skollagen och Skolverkets riktlinjer att skolan ska verka för en inkluderande undervisning 

(SFS 2010:800; Skolverket, 2018). Denna uppdelning av eleverna var även något som 

Skolinspektionens granskning från 2018 uppmärksammade fortsatt pågick i vissa skolor 

(Skolinspektionen, 2018). Vid ett intervjutillfälle framkom det att undervisningen 

fortfarande delvis var uppdelad efter kön. Detta kan bidra till upprätthållandet av 

stereotypa föreställningar om könen (ibid.). Denna uppdelning kan även medföra att 

eleverna går miste om kunskap som de bör ha beträffande kön och sexualitet (Juvall & 

Chuchu Petersson, 2005). Undervisande lärare inom ämnet sex- och samlevnad har en 

medvetenhet i sin undervisning för att synliggöra orättvisor och diskriminering, vilket 

motverkar att vissa elever känner sig exkluderade. Det innebär således att undervisningen 

håller på att förändras i takt med samhällsutvecklingen (Wennberg & Nilsson, 2010). 

Informanterna Fredrik och Hektor belyste emellertid att de upplevde vissa svårigheter med 

att inkludera alla elever i undervisningen. Informanterna menade på att trots att de försöker 

att vara inkluderande kan det ändå hända att undervisningen “träffar fel” hos eleverna. 

Ekstrand et al. (2011) påpekar just detta; att elever själva upplever att undervisningen inte 

inkluderar diskussioner om olika sexualiteter och olika normer, vilket kan bero på 

upplevelsen av att det är svårt att inkludera alla elever och att undervisningen dessutom 

kan upplevas på annat sätt än det avsedda av eleverna. 
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Informanten James berättade att undervisning främst berör homosexualitet. 

Föreställningarna om hur det är att vara till exempel kvinna, man eller heterosexuell är 

skapade genom sociala interaktioner. För att således kunna utmana normer behöver även 

andra sexualiteter diskuteras för att genom sociala interaktion framgångsrikt kunna utmana 

rådande normer (Giddens et al., 2014). Informanten Kurt berättade att heterosexualitet 

benämns utifrån heteronormen och informanten James berättar vidare att det utifrån 

elevernas synsätt inte finns något annat än heterosexualitet. Att undervisa om flera 

sexualiteter bidrar till att kunna ifrågasätta rådande normer för att därigenom kunna skapa 

ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Genom att ta upp sexualiteter som hör till normen 

bidrar undervisningen även till att generera mer kunskap kring bakomliggande faktorer för 

normen (Wennerberg & Nilsson, 2010). Informanten Hanna berättade däremot att 

undervisningen kan tendera att bli mer inriktad mot flickorna i klassen, vilket kan bidra till 

att information gällande pojkar kan gå förlorad och att könsnormer därigenom inte 

ifrågasätts. Undervisningen är således den viktigaste informationskällan för eleverna att få 

mer kunskap om sex- och samlevnad (Ballonoff Suleiman & Brindis, 2014; McKay, 2009).  

Informanten Jane beskriver: “ … eftersom jag har ett HBTQ-perspektiv så delar jag inte 

upp i tjej och kille, utan det finns ju fler kön som, så att man behöver inte i klassen 

identifiera hur man känner sig idag” (Jane). Det informanten Jane påpekar i sin 

undervisning överensstämmer med det socialkonstruktivistiska perspektivet, där 

omvärlden inte är statisk eller fast (Giddens et al., 2014).  

6.3 Utmanande av köns- och sexualitetsnormer  

Samtliga informanter fick frågan om de pratar om köns- och sexualitetsnormer i skolan, 

vilket alla informanter svarade att de gjorde. Informanten Veronika berättade hur de i 

dennes undervisning talar om normer och även hur detta kan komma att upplevas i skolan: 

... vi pratar mycket om det här med att normer är som en låda och att man 

liksom känner sig lite begränsad inne i den här lådan och ibland när folk kliver 

utanför, att andra människor kan reagera med att de vill knuffa tillbaka folk 

och att det ska vi inte göra. Att när folk bryter mot normer och eleverna kanske 

reagerar ´fan vad töntigt´ eller ´jävla bög´ eller så att man ´fast vänta vad är 

det du stör dig på´. Jamen det är ju att någon klivit utanför lådan. ´Spelar det 

någon roll i ditt liv´, nej det gör det inte, så ´släpp det!´.... (Veronika) 

 

Även informanten Jane uppger att denne skola uppmärksammar hur information förmedlas 

och att detta är ett sätt att utmana normer, Jane beskriver: 
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... så pratar vi om partner istället för pojkvän eller flickvän. Eller att i exemplen 

så kan det vara en kille och en kille eller en tjej och en tjej, odefinierat två 

stycken personer sådär. Och så pratar vi också när det gäller preventivmedel 

då. Hur man använder det, när det är kille och kille, när det är tjej och kille, 

när det är tjej och tjej. Så att man har olika exempel… (Jane) 

 

Trots att samtliga informanter informerar eleverna om normer så är tillvägagångssättet 

beträffande huruvida informationen förmedlas i undervisningen varierande. Informanten 

Johanna beskriver att de uppmärksammar normer genom att utföra en fältstudie som 

eleverna sedan får diskutera. Johanna berättar:  

Mm, vi pratar väldigt mycket om det och det är det som våran fältstudie går ut 

på också. Finns det några såna hära tydliga, att man ser att ´åh det här är 

manligt´ och ´det här är kvinnligt´ eller har man gjort det mer, ja vad ska man 

säga, normbrytande. Ja så diskuterar de kring det efter besöket .... även normer 

och hur man framställs, så det är mycket såhära att tjejer ska se ut si och så 

och sådära. (Johanna) 

 

Informanterna Veronika och Kurt beskriver att de uppmärksammar heteronormen genom 

att diskutera vad heteronormen innebär och vad denna har för påverkan. Veronika 

beskriver:  

... ett lektionspass om heterosexualitet. Där jag har liksom vänt på det. Idag ska 

vi prata om heterosexuellas situation i samhället …. ´Jag vill att ni i en minut 

sitter knäpptysta också funderar ni på bra sätt att komma ut som heterosexuell´. 

Och eleverna får ju panik, du säger ju ´fel du menar ju homosexuell´. ´Nej de 

menar jag inte alls. Hur skulle man kunna berätta för sina föräldrar att man är 

så´, ´nae med det måste man ju inte, det är ju normalt, det är vanligt, det 

behöver man inte´. ´Nej men tyst!´ säger jag och så får de sitta och då 

reflekterar de verkligen hur jobbigt det är att få syn på någonting som blir så 

osynligt. För heterosexualitet är deras norm, det är det de ser. (Veronika) 

 

Informanten Fredrik berättar att de synliggör normer i undervisningen genom att diskutera 

fördomar:  

... jag pratar ganska mycket om fördomar också. Så att man blir medveten om 

att alla har fördomar och man måste vara medveten om vilka fördomar man 

har .... och att se att eleverna ska se att de fördomar dem har kring vad man 

kan göra i olika roller. Det brukar gå upp ett ljus för dem när man har kommit 

en bit på vägen att ´visst ja man kanske kan tänka så också´. (Fredrik) 
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Både informanterna Veronika och Kurt uppmärksammar även ämnet pornografi i 

undervisningen. De beskriver att ämnet pornografi diskuteras utifrån vad det kan ha för 

inverkan på normer. Veronika berättar:  

... när vi har varit inne på sex och samlevnad har vi även pratat om pornografi 

och vad pornografi kan ge för förväntningar, både utseendemässigt men också 

liksom vem är det som har utrymmet att agera? Vem är det som syns? Vem är 

det som har makt och så. Så det är också någonting som vi jobbar med. Både 

knutet till sex- och samlevnadsundervisningen och värdegrundsarbetet, men 

också något som vi försöker ha allmänt liksom, hur vi ser på eleverna och hur 

vi pratar med dem och vilket typ av material vi använder. (Veronika) 

 

Informanten Veronika beskriver hur de i dennes undervisning diskuterar och 

uppmärksammar hur omgivningen reagerar när personer agerar i strid med normen, samt 

hur värderingar läggs i normbrytande beteenden som samhället har svårt att acceptera. 

Detta är även något som informanten Fredrik uppmärksammar och diskuterar i sin 

undervisning. Att fördomar påverkar individens vardag och hur detta kan leda till 

diskriminering. Detta uppmärksammande bidrar till att eleverna utökar sin medvetenhet 

om hur samhällsstrukturer vidmakthåller existerande stereotypa könsnormer och att dessa 

därigenom kan utmanas i undervisningen (Juvall & Chuchu Petersson, 2005). Informanten 

Jane beskriver hur de i undervisningen för diskussioner med eleverna om preventivmedel 

för olika könskonstellationer för att utmana rådande könsnormer, men också för att bistå 

eleverna med relevant information om hur de ska vårda sin sexuella hälsa (Thanem, 2010; 

Mckay, 2009; Wight et al., 2002). Enligt socialkonstruktivismen bistår detta i större 

utsträckning till reduceringen av de rådande könsnormerna i syfte att dessa ska bli mer 

inkluderande i framtiden (Giddens et al., 2014). 

6.4 Utmaningar i undervisningen  

Under samtliga intervjuer uppmärksammade informanterna att det finns utmaningar i 

undervisningen. Informanterna Hektor och Veronika beskriver undervisningen som 

ämnesintegrerad på deras skolor medan informanterna Hanna, Fredrik och Kurt 

uppmärksammade att sex- och samlevnadsundervisningen är ett ämne som ofta förläggs till 

biologin. Fredrik beskriver: 

… där många skolor misslyckas är att det inte lyckas bli ett ämnesövergripande 

ämne och hamnar oftast hos oss biologilärare och det är inte alltid rektorn gör 

det den ska för att det ska bli ett ämnesövergripande ämne. För det lilla som 

står inom biologin, jag går ju långt utanför de i min undervisning. (Fredrik) 
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Det uppmärksammas i flera intervjuer vad orsakerna till att sex- och 

samlevnadsundervisningen inte ämnesintegrerats. Informanten Hanna beskriver sin 

upplevelse av orsaken till problemet med att hålla undervisningen ämnesintegrerad, Hanna 

uppger:  

De tänker att allting fixar sig, man skriver det här. Sen är det implementeringen 

av det och när inte rektorn säger. Jag har ju varit iväg på träff med skolverket 

och vilka är det som åker, jo det är ju alltså andra NO-lärare, så 

implementeringen. Och det är ingen som driver det. Och jag orkar inte driva 

det hela vägen…. (Hanna) 

 

Samtliga informanter fick frågor om sitt undervisningsmaterial där samtliga lärare 

berättade att materialet de använder sig av i undervisningen har de själva samlat ihop, och 

att de själva får använda Internet för att söka information. Detta för att hålla 

undervisningen uppdaterad samt att kunna fånga eleverna i deras intresse och aktualisera 

undervisningen till en applicerbar kontext som eleverna kan ta till sig. Informanten Fredrik 

beskriver: “Jag tycker att generellt biologiböcker är för kortfattade och tar inte upp det 

tillräckligt brett och därför måste jag leta upp material själv”. (Fredrik) 

 

Även informanten Veronika uppmärksammar upplevelsen av att biologiböckerna har 

brister. Veronika berättar: 

...vi har ju olika biologiböcker. Och där finns det ju bra texter och bra 

uppgifter sen är ju jag, en del material kan vara lite gammalt när jag tittar. För 

jag är väldigt normkritisk, så kan jag ibland tycka att de texterna är skrivna ur 

ett väldigt heteronormativt perspektiv, till exempel om de ska beskriva ett 

samlag så är det väldigt mycket utifrån mannen, såhär att ´mannen får stånd 

för att kunna penetrera kvinnan som blir våt´. Det står aldrig liksom att slidan 

blir våt för att kunna penetrera, alltså det, jag vet inte, det finns ett ganska 

gammalt språk i det och ibland kan jag bli kritisk. Så jag föredrar och liksom 

göra mina egna grejer. (Veronika) 

 

Det var inte enbart materialet som upplevdes som problematiskt under intervjuerna. Även 

vissa områden inom undervisningen uppmärksammades som svåra att belysa och diskutera 

med eleverna. Informanten Hanna beskrev hur denna upplever pornografi som ett ämne 

svårt att ta upp i undervisningen. Hanna berättar: 
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Någonting som jag borde prata mer om men som jag tycker är svårt det är 

porr. Porr tycker jag är svårt och jag har inte riktigt, jag försöker då, hur jag 

ska tackla det på ett bra sätt därför att de konsumerar ju då mycket porr. 

(Hanna) 

 

Även utformningen av lärandemålen i sex- och samlevnadsundervisningen 

uppmärksammades bidra till svårigheter i utformningen av undervisningen. Informanterna 

Johanna och Veronika menar på att de lärandemål som finns ger möjlighet till ett stort 

tolkningsutrymme som kan bidra till att vissa områden berörs mindre, eller inte alls. 

Johanna beskriver:  

... att det ska vara lite mer specificerat vad som, vad som faktiskt förväntas, så 

att det inte blir det hära att man själv tar för givet att vi lägger en liten del där 

och en liten del där men man kanske skulle ha lagt lite mer egentligen …. det är 

väldigt mycket tolkning i hela läroplanen. (Johanna) 

 

Informanterna Hanna och Veronika beskrev hur eleverna reagerar på huruvida 

undervisande lärare är bekväm i att undervisa i ämnet. Samtliga informanter uppgav att de 

inte hade någon obehagskänsla när de undervisade i ämnet. Däremot uppmärksammade de 

hur känsliga eleverna är mot hur undervisningen förmedlas. Hanna beskriver: 

... och ja för de reagerar ju väldigt mycket då hur pass bekväm jag är som 

lärare och någon [elev] blir ´ja men han eller hon de var så stela´ säger dem. 

Ja, jag tycker ju ändå, jag känner mig ju ändå bekväm jag har inga skrupler att 

prata med dem. (Hanna)  

Trots att informanterna i denna studie inte upplevde en känsla av obehag när de 

undervisade i ämnet finns det lärare som gör. Veronika beskriver även sin upplevelse av 

hur vissa lärare känner inför ämnet:   

… jag upplever att många lärare inte är det [bekväm] och jag tror att det 

handlar om, dels att det är ett lite tabuämne men jag tror också att det är ett 

ämne där folk är rädd att göra fel. Jag tror att det är ett ämne där man känner 

att man inte riktigt har koll på de politiskt korrekta orden eller termerna. Och 

man är lite rädd för att kliva på några tår och man känner att ´åh då blir det 

inte riktigt bra´, så …. Att folk blir lite rädda att ta i ämnet för att man kanske 

upplever att det är ´PK-fierats´ lite. (Veronika) 

 

Informanterna fick även besvara frågor om sin egen utbildning. Hanna, Jane och James 

berättar att de inte gavs någon ämnesutbildning om sex- och samlevnad under deras 
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lärarutbildning. Hanna svarar: “Nejdu, den var nog tämligen obefintlig, den var obefintlig” 

(Hanna). 

 

Informanten Veronika beskriver att ämnesutbildningen om sex- och samlevnad i 

lärarutbildningen endast bestod av en halvdag som denne dessutom uteblev från. Veronika 

beskriver istället att denne själv har utbildad sig för att få kunskap kring ämnet sex- och 

samlevnad. Veronika berättar: 

...men det ska ju inte ligga på en skola att det ska råka finnas en person som på 

eget bevåg har utbildat sig på universitetet och vill driva de här frågorna, utan 

det ska ju finnas i vår ordinarie utbildning, det ska finnas i vår ordinarie tjänst 

och inte som nåt liksom ´aa vilken tur att vi fick nån som kunde´ utan det ska 

vara liksom, också för likvärdighetens skull. (Veronika) 

 

 Resultatet av den fjärde och sista frågeställningen visar att det finns brister inom 

undervisningen som informanterna själva uppmärksammar. Både informanterna Veronika 

och Hanna uppmärksammade hur lärandemålen lämnas ut till undervisande lärare, och att 

de själva i alltför stor utsträckning därefter kan tolka dessa vid utformandet av sin 

undervisning. 

Informanterna Hanna, Fredrik och Kurt beskriver att undervisningen oftast inordnas inom 

biologiundervisningen, medan informanterna Veronika och Hektor berättar att sex- och 

samlevnadsundervisningen är ämnesintegrerad vid deras skolor. Även om Veronika säger 

att sex- och samlevnadsundervisningen är ämnesintegrerad på arbetsplatsen lyfts ändå 

funderingen och frågan om integreringen, i och med att Veronika själv har utbildat sig 

inom ämnet sex- och samlevnad på universitetsnivå; skulle det se annorlunda ut om så inte 

vore fallet? McKay (2009) beskriver att för att genomföra en bra sex- och 

samlevnadsundervisning krävs det att den är välplanerad. Den ska även kontinuerligt 

underhållas och ge eleverna en helhetssyn över ämnet. Majoriteten av informanterna 

uppgav att undervisningen enbart hölls under en specifik period. Dock berättade Veronika 

att det är en självklar del i all undervisning att beröra ämnet sex- och samlevnad. Det 

intersektionella perspektivet i skolundervisningen har bidragit till att elever märker av en 

tydlig skillnad i skolans förhållningssätt. Detta kan återigen kopplas till hur individer 

skapar sin värld i sociala sammanhang (Giddens et al., 2014). Något som elever själva har 

uppmärksammat är att undervisande lärare i sex- och samlevnad upplevdes obekväma i 

undervisningssituationen (Stigfur, 2019; Skolinspektionen, 2018). I föreliggande studie var 

det ingen av informanterna som uppgav att det kände obehag när de undervisade i ämnet. 
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Även det faktumet att undervisande lärare uppfattades ha en bristande kunskap inom 

ämnesområden i undervisningen har uppmärksammats av tidigare genomförda studier 

(Ballonoff Suleiman & Brindis, 2014; Ekstrand et al., 2011). Detta uppmärksammades av 

en informant som uppgav att pornografi är ett område som är svårt att beröra i 

undervisningen. Då eleverna konsumerar mycket pornografi upplever denne att det är en 

del som bör tas upp mer under undervisningen. Samtliga informanter förutom en ansåg sig 

vilja har mer kunskap inom ämnet sex-och samlevnad för att kunna utveckla 

undervisningen. Detta kan ha påverkats av att deras egen ämnesutbildning inom ämnet sex- 

och samlevnad under lärarutbildningen varit bristfällig eller obefintlig. Detta är även något 

som har framkommit i tidigare studier då elever har uppmärksammat hur undervisande 

lärare i ämnet sex- och samlevnad saknar erforderlig ämneskunskap inom området 

(Ballonoff Suleiman & Brindis, 2014; Ekstrand, et al., 2011). Tidigare studier har även 

belyst hur undervisningen har mottagits av eleverna. Informant Hanna beskriver att 

eleverna är mycket observanta på hur undervisningen presenteras av läraren samt hur 

bekväm och påläst denne är. Donati et al. (2000) påtalar vikten av att eleverna ska erhålla 

korrekt och relevant kunskap om sexuell hälsa för att kunna göra informerade, medvetna 

val i sexuella sammanhang. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultaten och metod diskuteras. Även begränsningar i studien, 

förslag till fortsatt forskning och därtill slutsatsen kommer att presenteras. 

7.1 Diskussion av studiens resultat 

Syftet med föreliggande studie var att analysera högstadielärares uppfattning av sex- och 

samlevnadsundervisningen och att analysera deras syn på arbetet för ett mer jämställt och 

inkluderande samhälle samt att analysera hur köns- och sexualitetsnormer utmanas eller 

reproduceras i undervisningen. Resultaten visade på att flera lärare informerade om hur 

språket används för att på så sätt diskutera jämställdhet. Den socialkonstruktivistiska teorin 

anser att verkligheten skapas utifrån hur vi talar och att på så sätt skapar språket vår 

verklighet (Forsell, 2012). Genom att på detta sätt använda språket i undervisningen för att 

skapa en enad tolkning och bild av verkligheten bidrar detta till hur samhället konstrueras 

(Payne, 2017). Att ifrågasätta skillnader mellan könen tillsammans med eleverna bidrar till 

att synen på vad som är kvinnligt och manligt kan förändras till en mer jämställd syn 

(Forsell, 2012). 

Något som även framkom av resultaten är att lärare arbetar aktivt för att bidra till att 

samtliga elever inkluderas i undervisningen. Att ingen utelämnas är således viktigt, dels då 

eleverna kan komma att söka information från andra källor som kan ge missvisande eller 

felaktig information, dels då detta kan leda till att eleverna inte tar till sig undervisningen 

ifall de upplever att för dem relevant information utelämnas (Bolland et al., 2018). Enligt 

Mckay (2009) brister sex- och samlevnadsundervisningen beträffande att informera 

eleverna om olika sexualiteter. Detta är däremot något som denna studies resultat visar 

motsatsen på avseende svenska grundskolor. Resultatet påvisar att samtliga lärare i studien 

informerar eleverna om olika sexualiteter och även påpekar normer, exempelvis 

heteronormen. Ändock påvisar studier att när undervisande lärare informerar om 

heterosexualitet benämns detta som “vi” och andra sexualiteter som “de andra” (Lundin, 

2014; Pound et al., 2016; Reimers 2017). Just detta är något som är svårt att påvisa utifrån 

studiens resultat, men det som är möjligt att utläsa är att informanterna ifrågasätter rådande 

normer och skapar därigenom möjlighet för eleverna att själva tänka kring normer såsom 

heteronormen. Att ifrågasätta normer bidrar till att rådande normer kan rekonstrueras, och 

även att samhället kan få en ny syn på dessa (Forsell, 2012; Giddens et al., 2014). Pound et 

al. (2016) menar att undervisningen reproducerar könsnormer och bibehåller stereotypa 

bilder av vad som är kvinnligt och manligt. Denna studies resultat visar på att 
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undervisningen, istället för att reproducera könsnormer, utpekar normer och ifrågasätter 

varför synen på kön ser ut som den gör. Denna diskussion om normer i undervisningen 

visar på att undervisningen bidrar till att inte vidmakthålla tidigare tolkningar av samhället, 

utan att undervisningen istället ger eleverna möjlighet att ifrågasätta och upptäcka olika 

bakomliggande faktorer till rådande normer och strukturer för att på så sätt kunna 

rekonstruera dessa (Wennerberg & Nilsson, 2010). Ett annat sätt att inkludera eleverna i 

undervisningen är att elever inte behöver identifiera sig själva. Detta då vad någon känner 

idag behöver inte vara det samma som denne upplever imorgon, därför behöver alla elever 

all information. Samtidigt kan det även uppstå missförstånd och otydlighet ifall eleverna 

inte känner sig inkluderade, detta då den sociala kunskap som samhället är grundat utifrån 

är uppbyggd på tolkningar av verkligheten. Denna kunskap kan således visa en felaktig 

bild såvida inte all information ges (Payne, 2017). Kontinuerligt ifrågasättande och 

uppmärksammande av normer och värderingar skapar möjlighet att uppmärksamma 

bakomliggande faktorer till dess uppkomst och även att utmana socialiseringsprocessen 

(Wennberg & Nilsson, 2010).  

Informanterna berättade om utmaningar som finns med undervisningen. Utmaningarna 

som uppkom beskrevs av flera på liknande sätt. En utmaning som var genomgående för 

fler informanter var att ämnet sex- och samlevnad inte var inkluderat i lärarutbildningen 

vilket bidrog till att det var svårt att veta hur delar av ämnet skulle talas om. I granskningen 

från Skolinspektionen (2018) framkom att kompetens, som kurator och skolsköterska, som 

finns på skolor inte tas tillvara. Om kompetensen skulle tas till vara skulle detta kunna 

bidra till att undervisningen underlättades för lärare och att undervisningen skulle förmedla 

mer kunskap till eleverna. 

7.2 Diskussion om metod  

I denna studie valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Denna metod valdes i syfte att erhålla en mer djupgående förståelse för, och inblick i, hur 

undervisande lärare i sex- och samlevnad upplever undervisningen och hur de utför denna. 

Den kvalitativa metoden har kritiserats då forskarens egna egenskaper kan komma att 

påverka hur undersökningen genomförs, och att forskaren utifrån sitt eget intresse kan rikta 

undersökningen mot ett specifikt område (Bryman & Nilsson, 2018). Med detta i åtanke 

förbereddes en intervjuguide inför intervjutillfällena som var baserad på 

forskningsfrågorna. Detta för att säkerställa att få svar på föreliggande studies 

frågeställningar. I och med att intervjuerna var semistrukturerade gavs även utrymme till 

följdfrågor utanför intervjuguidens ramar; detta för att utveckla informantens svar och 
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beskrivning samt för att erhålla den efterfrågade djupare kunskapen om lärarens 

upplevelser. Något som även hölls i åtanke under intervjutillfällena var samspelet mellan 

informanten och intervjupersonen och att detta samspel kan komma att påverka 

undersökningen. Detta då forskaren är ett redskap i intervjuerna (Bryman & Nilsson, 

2018). Att samspelet kan påverka intervjuerna har uppmärksammats då vissa informanter 

friare delade med sig av informationen under intervjuerna jämfört med andra. Forskarna 

fann det angeläget att trots detta eftersträva att erhålla utförliga svar på sina frågor, 

oberoende av samspelet med aktuell informant. Detta är också något som forskarna 

upplever sig ha gjort.  

Det finns kritik mot semistrukturerade intervjuer som yttrar sig i påståenden om att 

metoden är ostrukturerad vilket gör att undersökningen i alltför stor utsträckning formas 

utifrån forskarens uppfinningsförmåga. Med denna metod är forskaren ett redskap vilket 

gör att studien påverkas av forskarens egenskaper såsom ålder och personlighet. Forskaren 

är själv den som observerar och samlar in materialet vid intervjuerna och kan därefter 

inrikta forskningen på specifika delar under intervjun utifrån sitt eget intresse. Detta kan 

medföra att en kvalitativ undersökning blir svår att replikera. 

Ytterligare kritik har riktats mot den kvalitativa metoden för att denna är svår att 

generalisera. Detta på grund av att studierna ofta genomförs med ett fåtal individer vid en 

viss organisation eller plats och detta gör det svårt att generalisera studiens resultat till en 

annan kontext (Bryman & Nilsson, 2018). 

 

Den kvalitativa forskningen har även fått kritik då vissa anser att denna typ av forskning 

utgår alltför mycket utifrån forskarens egna uppfattning om vad som är viktigt och att detta 

därmed gör forskningen alltför impressionistisk och subjektiv (Bryman & Nilsson, 2018). 

Detta har uppmärksammats i studien genom att båda författarna har varit deltagande vid 

samtliga intervjutillfällen samt i utformandet av en intervjuguide som utgjorde grunden för 

intervjuerna. Annan kritik som riktats mot den kvalitativa forskningen är att 

frågeställningarna i dessa studier preciseras under processens gång, och att detta kan göra 

att informationen om det utvalda ämnet därigenom blir bristfällig (ibid.). I föreliggande 

studie utformades frågeställningarna tidigt. Men under studiens process och med den 

insamlade empirin kom några av frågeställningarna att breddats för att bli mer 

inkluderande. Detta har gjort att studien har fått en bredare aspekt och skapat möjlighet att 

analysera ytterligare faktorer som uppkom under insamlingen av empirin.  
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7.3 Begränsningar 

I denna studie har vissa begränsningar identifierats. Det första som kom att påverka 

studiens utformning var den tidsåtgång som avsatts till detta ändamål då denna påverkade 

studiens omfattning och bredd. 

Något som även har påverkat utfallet var svårigheten med att komma i kontakt med 

aktuella informanter för studien. I urvalsprocessen kontaktades rektorer vid 27 

högstadieskolor i Jämtland/Härjedalens och Västernorrlands län. Emellertid valde endast 

sju skolor att delta, vilket påverkade antalet tillgängliga informanter. Även det faktum att 

det endast var möjligt att kontakta rektorer påverkade studien. Ahrne & Eriksson-

Zetterquist (2015) menar på att möjligheten för verksamheten att på egen hand välja ut 

informanter till studien kan manipulera studiens resultat då verksamheten därigenom kan 

utse en informant som således gynnar synen på den egna verksamheten. Trots att denna 

form av manipulation är möjlig anses dock risken för detta vara låg inom föreliggande 

studie, då denna specifikt syftar på att få en djupare kunskap om just informantens egen 

upplevelse. Studien syftar således inte till att erhålla en universell sanning. Ytterligare en 

aspekt är att endast begränsad forskning tidigare har gjorts med avseende på den svenska 

grundskolans sex- och samlevnadsundervisning. 

7.4 Studiens slutsats och rekommendationer  

De slutsatser som står att finna utifrån studiens frågeställningar visar på att arbetet med 

jämställdhet pågår vid de besökta skolorna, men att tillvägagångssättet emellertid varierar i 

stor utsträckning. Informanterna har uppgett att de arbetar aktivt för att främja jämställdhet 

och att de även har observerat att undervisningen gör skillnad i jämställdhetsarbetet. 

Resultatet visar även på att informanterna arbetar aktivt för att vara inkluderande i 

undervisningen. De upplever en tydlig förändring i hur undervisningen utformas i nuläget 

jämfört med tidigare år. Detta har medfört att undervisningen blivit mer inkluderande för 

alla elever. Dock påvisar delar av resultatet att detta är något som är svårt att utforma i 

undervisningen, och att trots att lärare försöker att vara inkluderande kan detta ändock 

upplevas exkluderande av vissa elever. Det sammanfattade resultatet efter genomförd 

studie gällande hur undervisande lärare arbetar för att uppmärksamma och utmana köns- 

och sexualitetsnormer visar på en stor medvetenhet hos lärarna. Samtliga informanter 

arbetar aktivt med att uppmärksamma normer och värderingar som förekommer i samhället 

för att medvetandegöra eleverna om hur olika samhällsstrukturer påverkar och 

vidmakthåller normer. 
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Studien visar på att informanterna upplevde att undervisningen är föremål för flertalet 

utmaningar. Ingen av informanterna upplevde sig vara obekväm i att undervisa i ämnet. 

Dock påtalade majoriteten av informanterna att de vill ha mer kunskap inom ämnet 

eftersom de varken under lärarutbildningen eller på arbetsplatsen hade erhållit någon, eller 

endast ytterst lite, utbildning inom ämnet. Det uppmärksammades även en önskan om att 

Skolverkets lärandemål för sex- och samlevnadsundervisningen skulle preciseras 

ytterligare då den nuvarande ingav ett alltför stort utrymme för tolkningar vilket kan 

resultera i att vissa delar av ämnet riskerar att gå förlorade. 

 

I och med denna studie har det uppmärksammats att det finns forskning tillgängliga om det 

aktuella ämnet utifrån ett internationellt perspektiv, men där brister påvisas gällande 

forskning är relaterat till Sverige. Således rekommenderas att ytterligare forskning om 

ämnet i Sverige skulle genomföras för att kunna bidra till ökad kunskap om eventuella 

aspekter inom undervisningen som kan behöva utvecklas i syfte att kunna utforma bästa 

möjliga ämnesundervisning för eleverna.  

Ett annat behovsområde som har uppkommit inom detta område är att lärare finner det 

svårt att tala om vissa ämnen. I och med detta rekommenderas att lärare ges en mer 

omfattande utbildning om sex- och samlevnad samt att det genomförs ytterligare forskning 

om hur lärare ska tala med elever om viktiga ämnen på ett sätt som är lämpligt för både 

lärare och eleverna. Något som även uppkommit i studien är att utformningen av 

lärandemålen i sex- och samlevnadsundervisningen behöver preciseras ytterligare för att 

minska tolkningsutrymmet av vad utbildningen innebär och ska innehålla.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som heter Josefine Jonsson och Frida Hallberg och vi läser vår 

sjätte termin på Mittuniversitetet i Östersund. Vi har precis påbörjat vår C-uppsats inom 

ämnet för socialt arbete och avser att studera högstadielärares uppfattning av sex och 

samlevnadsundervisningen. Vår studie utgår från ett genusperspektiv och vi vill titta på hur 

undervisningen förhåller sig till genus, könsnormer och sexualitetsnormer. 

För att undersöka detta vill vi utföra intervjuer med högstadielärare som undervisar i ämnet 

sex- och samlevnad. Intervjuerna kommer att vara ca 30-60 minuter. För att lättast 

analysera materialet önskar vi att få spela in intervjun. Detta görs enbart om samtycke 

finns. Om samtycke ges till inspelning av intervjun kommer vi sedan transkribera 

materialet för att använda det i vår analys. Alla deltagare kommer att vara anonyma och 

allt material kommer att förvaras konfidentiellt, vilket innebär att studien inte kommer att 

innehålla några personliga uppgifter. Under intervjun har ni rätt att när som helst avbryta. 

Vid intresse av att medverka så kommer vi att ta oss till er arbetsplats, eller annan plats 

efter er önskan för att genomföra intervjun. 

Intervjuerna kommer enbart att användas i vår C-uppsats. Studien kommer senare att 

publiceras i databasen Diva. Om ni så önskar skickar vi ett exemplar till er. 

Vi skulle vara mycket tacksamma om ni vill ställa upp och dela med er av era erfarenheter. 

Vänligen kontakta oss via mejl eller telefon så snart som möjligt för bokning av 

intervjutillfälle om ni är intresserad av att delta i vår studie, eller om ni har några frågor. 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

 

Josefine Jonsson & Frida Hallberg 

 

Kontaktuppgifter: 

Josefine Jonsson 

Mejl: jojo1610@student.miun.se 

Telefon: 076 186 79 97 

 

Frida Hallberg 

Mejl: frha1604@student.miun.se 

Telefon: 070 488 79 21 
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Bilaga 2 

 

Samtyckesblankett 
 

Jag är härmed införstådd i och har tagit del av information om att medverka i en 

intervjustudie vilken har till avsikt att undersöka högstadielärares upplevelser av sex- och 

samlevnadsundervisning. Jag är medveten om att medverkan i studien är på frivillig grund 

och att jag kan avbryta studien när som helst utan orsak.  

 

Härmed lämnar jag mitt samtycke till att medverka i denna intervju och att ljudupptagning 

upptas. 

 

 

Namn: 

 

 

 

Ort, datum: 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Introduktion till intervjun 
 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Inom vilka ämnen undervisar du? 

 Hur länge har du arbetat med att undervisa i ämnet sex- och samlevnad? 

 Inom vilka årskurser får eleverna sex- och samlevnadsundervisning? 

 Hur mycket undervisningstid läggs på sex- och samlevnadsundervisningen? 

 Tycker du att sex- och samlevnadsundervisningen är ett viktigt ämne? Om ja, 

varför då? 

 

Hur upplever undervisande lärare att sex- och samlevnadsundervisningen främjar ett 

mer jämställt samhälle?  

 

 Hur ser målen ut för sex- och samlevnad ut på er skola? Hur upplever du att ni på 

skolan når upp till dessa? 

 Vad innehåller ämnet sex och samlevnad? 

 Tar ni upp jämställdhet i undervisningen och på vilket sätt? 

 Hur arbetar ni med att inkluderar samtyckeslagen i er undervisning? 

 Vart i undervisningen lägger du tyngdpunkten? Biologin, känslor, identitet, 

upplysningar om sjukdomar, graviditeter, roller? 

 Berör ni pornografi, sexuella trakasserier, grovt språkbruk i undervisningen? 

 Upplever du att undervisningen bidrar till att stärka jämställdheten, om inte hur 

skulle du vilja att undervisningen skulle utformas för att stärka jämställdheten? 

 

Hur arbetar lärare i sex- och samlevnadsundervisningen med att uppmärksamma 

och utmana köns- och sexualitetsnormer i sin undervisning? 
 

 Hur i undervisningen pratar ni om normer? 

 Tar ni upp i undervisningen de könsnormer som finns om hur en kvinna eller man 

förväntas att vara? 

 Diskuterar ni hur sociala medier och andra medier påverkar könsrollerna? 

 Tar ni upp hur det dagliga språket kan påverkar reproduktionen av könsnormer? 

 Hur arbetar ni i undervisningen för att utmana den heteronormativa normen? 

 På vilket sätt i undervisning tar du upp andra sexualiteter än heterosexualitet? 

 Är HBTQ-frågor något ni tar upp i undervisningen? Hur i så fall? 

 Hur i undervisningen berörs identitetsfrågor? 

 

Hur är sex- och samlevnadsundervisningen utformad för att inkludera alla? Ser 

undervisningen likadan ut för tjejer och killar, om inte, varför och hur skiljer de sig 

åt? 
 

 Hur är undervisningen utformad i sex- och samlevnad? Sker det i storgrupp eller 

uppdelade mindre grupper? Varför är det så? 

 Om uppdelning av klassen i undervisningen sker, vad berörs då? Får respektive 

grupp ta del av vad den andra gruppen pratar om? 
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 Hur är undervisningen utformad, är det temadagar, blockundervisning eller är 

ämnet inkluderad i undervisningen över tid? 

 Är undervisningen lika mycket riktad till pojkar som till flickor? 

 Finns det någon grupp som sex och samlevnadsundervisningen berör mer? 

 Hur tas undervisningen emot av eleverna? Upplever du att eleverna får ut lika 

mycket av undervisningen? 

 

Upplever undervisande lärare utmaningar i undervisningen och vilka utmaningar i 

så fall? 

 Under din utbildning till lärare, hade ni någon ämnesutbildning om sex- och 

samlevnad? 

 Har du fått någon vidareutbildning inom ämnet sex- och samlevnad på din 

arbetsplats? 

 Upplever du att du är bekväm att undervisa inom ämnet? 

 Känner du att du skulle vilja ha mer kunskap om sex- och 

samlevnadsundervisningen? Om så, i så fall vilken kunskap? 

 Vad använder du dig av för material och underlag i undervisningen? 

 Hur uppdaterade är de läromedel som ni använder i er sex- och 

samlevnadsundervisning idag? 

 Upplever du att undervisningsmaterialet går igenom ämnet på ett bra sätt? Eller 

känner du att det saknas något i materialet? 

 Hur upplever du att skolverkets läroplans mål står i relation till vad som är 

genomförbart i praktiken i skolan? 

 

Avslutningsvis 
 

 Har du kommit på någonting under tiden vi har haft denna intervju som du vill 

tillägg? 

 


