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Sammanfattning 
Sexualitet är ett ständigt aktuellt ämne och en del av var människas liv. Undervisning kring 

sex och samlevnadsfrågor har varit obligatoriskt i den svenska skolan sedan 1955. Kursplanen 

för de samhällsorienterande ämnena i grundskolan anger att diskussioner om sexualitet ska 

vara en del av undervisningen.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare som undervisar i de 

samhällsorienterande ämnena (SO) i grundskolans senare år resonerar kring sexualitet i sin 

undervisning och om huruvida de anser att sexualitet är ett känsligt ämne. Frågeställningarna 

berör; hur sexualitetsfrågor kommer upp i undervisningen, vilket som är det huvudsakliga 

innehållet i denna undervisning samt huruvida de intervjuade lärarna upplever sexualitet som 

känsligt för dem att tala om.  

Studien har genomförts som en kvalitativ intervjustudie. Respondenterna består av 

fem lärare som samtliga undervisar i SO i grundskolans senare år.  

Studien visar på att sexualitet som ämne kommer upp både i av läraren planerad 

undervisning och som mer spontana diskussioner och samtal om sexualitet i 

klassrumssituationen. Studien visar även att oavsett i vilken form ämnet tas upp så fokuseras 

på samma huvuddelar. Det centrala i undervisningen i sexualitetsfrågor inom de 

samhällsorienterande ämnena är att den lyfter sexualitet ur ett samhällsperspektiv. Vissa 

specifika ämnen konstateras vara en del av samtliga de intervjuade lärarnas undervisning: 

Skydd mot smitta och graviditet, känslor och den fria viljan samt homosexualitet. Det 

sistnämnda lyfts särskilt fram i studien.  

Studien ger även en bild av att de lärare som intervjuats inte känner obehag inför att 

tala om sexualitet i klassrummet men att deras elever kan vara känsliga inför ämnet och tycka 

att det är svårt att tala om.   
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1 Inledning 

 

Sexualitet kan som ämne tyckas föga lämpat för offentlig behandling. I 

högsta grad engagerade, ja visst, men samtidigt så ytterst privat. Sex kan ju 

dessutom sägas vara en konstant; något biologiskt givet och nödvändigt för 

släktets fortbestånd. Men faktum kvarstår: sex är ett ständigt återkommande 

ämne i det offentliga samtalet (Giddens 1992, s9). 

 

Sexualundervisning har varit obligatorisk i den svenska skolan sedan 1955. Vi var då först i 

världen med att införa en allmän sexualupplysning (Bäckman 2003). I dag finner vi i 

läroplanen för de naturvetenskapligt orienterade ämnena området sex och samlevnad. Detta är 

dock inte den enda kursplan som tar upp sexualitet; i de samhällsorienterade ämnena i 

grundskolans senare år tas ämnet upp:  

 

I ämnena ingår att diskutera och reflektera över begrepp som identitet, 

sexualitet, kärlek och jämställdhet. Inom kunskapsområdet behandlas också 

samlevnad och relationer, människosyn och språkbruk så att möjligheten att 

diskutera värdefrågor i detta sammanhang utnyttjas (Skolverket, Kursplan 

för samhällsorienterade ämnen i grundskolan).  

 

Sexualitet som ämne är alltid aktuellt. Under tiden vi arbetade med denna C-uppsats dök 

ämnet sexualitet upp i SVT:s UR-program Skolfront och i ungdomsprogrammet RAMP. 

Under samma vecka visade SVT även första delen i en serie vid namn Fyra decennier av sex. 

Att så pass stor tid av tv-tablån i Sveriges statliga television gavs åt ämnet tyder på ett alltid 

närvarande intresse.  

När Skolfront tog upp ämnet framfördes åsikter om hur sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolan ser ut och kritik kring detta. Detta visar på hur vi 

fortfarande, efter 54 år av obligatorisk sexualundervisning, diskuterar dess innehåll.  

Hur ser det då ut på lärarfronten, har lärare i skolorna kunskaper om frågor rörande 

sexualitet? Viktoria Bengtsdotter Katz och Anita Wallin har undersökt lärarutbildningar och 

kommit fram till att i Sverige är det endast fem av 27 lärarutbildningar som i det allmänna 

utbildningsområdet ger undervisning i sex- och samlevnadsfrågor, av dessa fem är det bara ett 

universitet som har ett brett didaktiskt grepp på sexualitetsfrågan. Vid de övriga är det en mer 

perifer del (Rudhe 2009).  
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1.1 Bakgrund  

Vi kommer under denna rubrik beskriva varför vi valt detta uppsatsämne och vad som gör det 

intressant för oss att forska vidare kring.  

Vi är båda snart redo att lämna lärarutbildningen och gå ut i arbetslivet och till en 

vardag i klassrummet. Intresset för att skriva om det presumtivt känsliga ämnet sexualitet 

kommer både från våra respektive ämnens kursplaner, samt från erfarenheter från arbete i 

skolan och VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i grundskolans senare år och 

gymnasieskolan. Vi har under dessa kontakter med elever mött frågor om sexualitet och vår 

förståelse är i nuläget att dessa frågor kommer att uppstå i våra klassrum även i framtiden. Vi 

har båda valt ämnen (religionskunskap i gymnasiet och SO-undervisning under grundskolans 

senare år) där diskussioner ofta uppstår och där frågor kring känsliga ämnen blir en del av 

vardagen. Att diskussioner kring sexualitet är en del i undervisningen syns tydligast i 

kursplanen för de samhällsorienterande ämnena i grundskolan, som citerades i inledningen. 

Trots formuleringen i kursplanen har vi inte under vår lärarutbildning stött på någon 

diskussion kring frågor om sexualitet. Detta ser vi som en brist, då funderingar hos oss har 

väckts från elevernas nyfikna frågor. Vi vill därför fördjupa våra kunskaper i hur lärare kan 

uppleva undervisningen kring ämnet sexualitet i de samhällsorienterade ämnena i 

grundskolans senare år, och hur de anser att de väljer att hantera frågorna när de uppstår i 

klassrummet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka SO-lärares resonemang kring sexualitet i 

undervisningen och om de anser det vara ett känsligt ämne. 

 

 Hur uppstår frågor kring sexualitet i klassrumssituationen enligt de intervjuade 

lärarna?  

Under denna fråga vill vi utreda huruvida det förekommer planerad undervisning kring 

ämnet. Vi vill även undersöka om sexualitet blir en del av undervisningen även i 

situationer som inte är i förväg planerade av läraren.  

 

 Vad är det huvudsakliga innehållet i den undervisning som sker kring ämnet sexualitet 

enligt de intervjuade lärarna? 
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Vi ämnar undersöka vilken som är ämnets huvudsakliga karaktär och huruvida det finns 

några särskilda faktorer som påverkar undervisningens innehåll.   

 

 Anser de intervjuade lärarna att sexualitet som ämne är känsligt att tala om i 

undervisningen? 

Denna fråga har för avsikt att utreda huruvida lärarna själva känner sig obekväma med att 

tala om sexualitet i klassrummet.   

 

2 Historisk bakgrund 

Under denna rubrik kommer vi behandla sexualundervisningens utveckling i Sverige ur ett 

historiskt perspektiv. 

   

2.1 Sexualundervisning i Sverige, nu och då – en historik 

Obligatorisk sexualundervisning infördes i svenska skolor 1955. Sverige var då första land i 

världen att göra detta. Dock ska påpekas att det i många skolor då redan fanns viss 

sexualupplysning (Bäckman 2003). 

Sexualupplysning har skett i någon form under hela människans historia. Den har 

spridits genom folklig kunskap och handlat om både reproduktion och njutning (Centerwall 

2005a). Diskussionen kring införandet av en allmän sexualupplysning har pågått aktivt sedan 

1700-talet då olika veneriska sjukdomar skördade stora offer (Bäckman 2003). Bilden av 

sexualiteten var under denna period också bejakande (Centerwall 2005a). Alltsedan dess har 

sexualiteten, som ofta anses som det mest privata, varit föremål för offentlig debatt. Det 

ursprungliga motivet för sexualupplysning var med andra ord folkhälsa. Denna hälsoaspekt 

har sedan följt med ända in i våra dagar. Undervisningen handlar än idag till stor del om 

skydd emot olika veneriska sjukdomar (Bäckman 2003).  

Under 1800-talet var bilden av sexualiteten inte länge lika bejakande. Den upplysning 

som kan sägas ha existerat handlade till stor del om kontroll (Centerwall 2005a).  

Från sekelskiftet 1900 har frågor kring sexualitet drivits fram hårt av enskilda initiativ 

(Bäckman 2003). Den första organiserade sexualupplysningen skedde i Stockholm under 

1910-talet under ledning av Karolina Widerström som var Sveriges första kvinnliga läkare. 

Hennes verksamhet ledde till att lärare och politiker började kräva sexualupplysning i skolan, 

framförallt för flickor som skulle skyddas från den manliga sexualiteten. Under 1920-talet var 

det fortfarande fler flickor än pojkar som fick ta del av denna typ av undervisning (Centerwall 
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2005a). En annan aktör som haft stor inverkan på den svenska sexualpolitiken och införandet 

av obligatorisk sexualundervisning i den svenska skolan är Elise Ottesen-Jensen och 

Riksorganisationen för sexuell upplysning - RFSU. Föreningen bildades 1933 (Bäckman 

2003). Bilden av sexualiteten och vad innebörden av sexualupplysning skulle vara 

förändrades också under 1900-talets början. De tidiga budskapen var inriktade på hygien och 

reproduktion men under 1920-talet började det också talas om njutning och lust (Centerwall 

2005a).  

1942 års handledning förespråkar att sexualundervisning blir en del av undervisningen 

i folkskolan. I sexualundervisningen skulle även rashygien ingå. Handledningen innehåller 

detaljerade lektionsförslag där fokus ligger på reproduktion och hälsa. Den väg som förordats 

är avhållsamheten. Ämnet anses genomgripande vara mycket känsligt att tala om och om 

föräldragruppen anser att ämnet är för känsligt kan ämnen kring preventivmedel och 

abnormiteter uteslutas. (Centerwall 2005a). 

Handledningen från 1942 fick stor kritik för att vara orealistisk. Undersökningar 

visade till exempel att endast 18 % av Sveriges befolkning tyckte det var viktigt med 

avhållsamhet fram till äktenskapet. 1949 kom därför en ny handledning med en liberalare syn 

på sexualiteten och där sexualiteten gavs ett egenvärde (Centerwall 2005a). 

Efter att denna nya handledning publicerats tar det ytterligare sex år innan 

sexualundervisning blir obligatorisk i den svenska skolan. Från 1955 åläggs skolan att 

undervisa sina elever i sexualfrågor (Bäckman 2003).  

Som redan framgått har innehållet i sexualundervisningen inte varit detsamma sedan 

den infördes i skolan. Synen på sexualundervisningen har förändrats i takt med samhället. 

Under 60-talet fick de ursprungliga läroplanerna kritik för att vara för probleminriktade och 

sexualfientliga. Den utredning om innehållet i sexualundervisningen som genomfördes 1964 

fick stark kritik. Den varnade flickor för pojkar, varnade ungdomar för att ha sex samt 

varnade för sjukdomar. Den fick även kritik för att romantisera äktenskapet. Kritikerna ville 

istället införa en mer tolerant bild av sexualiteten där ungdomars sexualliv accepteras. 

Kritiken ledde till ännu en kommitté vars förslag resulterade i en ny lärarhandledning 1977. 

Många av de nya tankar som kom fram lever vidare i sexualundervisningen idag. Under 1980-

talet blev delar av sexualundervisningen återigen mer återhållen och problemorienterad då 

HIV/AIDS blev mer uppmärksammat (Bäckman 2003).   
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2.1.1 Individen och kollektivet 

Enligt Bäckman (2003) har det skett en förändring i hur sexualitet betraktas. I den tidiga 

sexualupplysningen låg fokus hos kollektivet och det goda för folket. Syftet med 

sexualundervisningen var att se till den generella kvaliteten hos befolkningen. Det talades 

mycket om gener och goda arvsanlag i debatten. Med tiden och den ökade individualiseringen 

i samhället har också bilden på sexualiteten förflyttats mer till individen. Idag ligger fokus 

mycket på den egna lusten och relationen till den egna kroppen. Den individualiserade lusten 

har med andra ord förflyttat sexualiteten in i den egna kroppen. Det ”nya” synsättet har dock 

inte varit helt oproblematiskt. Enligt Bäckman (2003) förknippas lustbegreppet av 

ungdomarna i hennes avhandling med manlig sexualitet. 

2.1.2 Sexualitet i skolan idag 

I dagsläget är sexualundervisning obligatorisk i den svenska skolan men många menar, enligt 

Bäckman (2003), att undervisningen har fått en svagare ställning efter införandet av Lpo 94. I 

Lpo 94 anges att det är rektors ansvar att se till att: 

 

ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika 

ämnen. Sådana kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, 

konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, 

alkohol och andra droger, (Lpo 94, s17) 

 

Bäckman menar här att sex och samlevnad klumpas ihop på ett oproblematiserat sätt med de 

risker som finns med droger och i trafiken. Bäckman (2003) uppmärksammar också att 

begreppet sexualitet inte längre finns med utan att detta har bytts ut emot det mindre kliniska 

begreppet samlevnad.
 

2.1.3 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan sexualundervisningen/sexualupplysningen ges fyra huvudsakliga 

drag. Det första har till stor del berört reproduktionen; information om människolivets början 

har följt med under hela historien. Ett andra huvuddrag i sexualundervisningens historia rör 

sig kring kontroll över sexualiteten. Sexualiteten verkar ha setts som vild och djurisk och i 

behov av kontroll. Det var då främst mannens sexualitet som behövde stävjas och som unga 

kvinnor behövde skyddas ifrån. Det har även talats om avhållsamhet och sexualitetens plats i 

det privata rummet. Det tredje huvudsakliga budskapet har berört folkhälsa. Denna tanke var 

den mest framträdande i sexualupplysningens början men kan skönjas även senare i tiden. 
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Information kring sexuellt överförbara sjukdomar diskuteras fortfarande i skolan och den 

information som infördes i sexualundervisningen under 1980-talet om AIDS/HIV kan också 

sägas sätta folkhälsan i främsta rummet. Det element som tonats ned med tiden är debatten 

kring rashygieniska tankar och genernas påverkan när det kommer till att skapa ett hälsosamt 

folk. Det fjärde draget som kan ses i utvecklingen är lust och njutning. Denna typ av 

information har varit mer eller mindre framträdande över tid. I modern tid har denna tanke 

blivit mer framträdande och i den individualiserade undervisningen läggs stort fokus på den 

egna lusten och njutningen. 

 

3 Forskningsbakgrund 

Vi kommer under denna rubrik sammanfatta en del av den tidigare forskning som finns inom 

ämnet sexualitet och som är relevanta för vår studie. Litteraturen som används är 

huvudsakligen av vetenskaplig karaktär och innefattar avhandlingar men främst vetenskapliga 

artiklar. I detta avsnitt återfinns även en del material från antologier. Dessa är inte 

vetenskapligt granskade på samma sätt som artiklarna och avhandlingarna men vi har ändå 

bedömt deras innehåll som tillförlitligt och relevant. En majoritet av materialet som använts 

under forskningsbakgrunden tar sin utgångspunkt i utomnordiska länder.  

 

3.1 Effekterna av att tala om sexualitet i skolan 

Varför det är viktigt att tala om sexualitet i skolan är inte alltid självklart. I den historiska 

bakgrunden såg vi att motivet bakom sexualundervisning och att tala om sexualitet i skolan 

har förändrats över tid. 

Det ska dock påpekas att det inte enbart är viktigt att se hur ämnets vikt motiveras utan 

också de verkliga effekterna av sexualundervisning/samtal kring sexualitet. 

Enligt Rogow och Haberland (2005) är den kanske viktigaste effekten av sexualundervisning 

den påverkan informationen kan få på traditionella könsroller samt ojämlika maktförhållanden 

i heterosexuella relationer. I de delar av världen där jämställdhet mellan könen saknas är det 

vanligare med tidiga sexdebuter, många partners, avsaknad av skydd både i form av 

kondomer och andra preventivmedel samt hög risk för infektion av HIV. I dessa områden kan 

sexualupplysning leda till en ökad makt åt kvinnor som hjälper till att bryta negativa mönster. 

Sex- och samlevnadsundervisning ger kunskap och självkänsla till kvinnor som leder till att 

de kan argumentera för kondomanvändning och ha makt över sina egna kroppar. Denna 
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utveckling är enligt FN det viktigaste redskapet i kampen mot HIV/AIDS (Rogow och 

Haberland 2005).  

Sexualitet ska inte ses som enbart en information som ges inom skolan utan som en 

del av ett barns liv och utveckling (LaCerva 1992). Samtal kring sexualitet ger även effekt för 

elevernas styrka att vara sig själva samt deras attityder gentemot andra människor. Gilljam 

(2004) menar att detta får särskilt stor betydelse för de elever som är homo- eller bisexuella. 

Lärare med kunskaper kring sexualitetsfrågor samt en öppen och respektfull attityd till elevers 

olika sexuella läggningar innebär ett stöd. En lärare med motsatt attityd och avsaknad av 

kunskap ger motsatt effekt, och skadar självbilden och självkänslan hos framförallt homo – 

och bisexuella elever.     

Enligt Haffner (1992) leder sexualitetsundervisning, när den är som bäst, till en social 

förändring. Denna sociala förändring innebär en värld där alla har samma rätt och samma 

möjligheter att göra egna val i frågor om sexualitet. Detta oberoende av kön, socioekonomisk 

bakgrund, sexuell läggning och ålder. 

 

3.2 Sexualitet som känsligt ämne och lärarens relation till elevernas frågor och tankar  

Lärare på högskolan (college) som intervjuats av Bell, Washington, Weinstein & Love (1997) 

gav uttryck för en viss ovilja att själva ta upp ämnen som de anser känsliga till diskussion. 

Bland dessa ämnen återfinns sexualitet. Lärarna kände sig också ofta osäkra i situationer där 

dessa ämnen kommit upp med studenterna. Många lärare var rädda för kontrovers.  

Bartz (2007) har intervjuat medarbetare inom elevhälsan på en norsk gymnasieskola. 

Bilden som ges av sexualitet i studien är att den upplevs som privat och känslig. Frågor kring 

sexualitet sker oftast i enskilda samtal och inte i grupp. 

Många lärare drar sig för alltför öppna samtal kring sexualitet eftersom de är oroliga 

att få kritik från föräldrar eller föra in eleverna i alltför avancerade samtal och situationer. 

Lärare ifrågasätter även sin egen kompetens att tala med elever kring dessa frågor. Ett av de 

viktigaste syften undervisningen har är att göra känsliga ämnen ”pratbara” (Centerwall, 

2005b). 

Alla lärare har dock inte denna känsla när det kommer till att tala om sexualitet/sex 

och samlevnad. Läraren som främst observeras i Bäckmans (2003) avhandling upplever det 

inte som obekvämt att upplysa och samtala med sina elever om sexualitet.  

Lärarna i Chambers, van Loons och Ticknells (2004) studie upplever att eleverna får 

mer och mer kunskap om sexualitet och sex och samlevnad men att den kunskap de har är 

”fel” sorts kunskap. Eleverna upplevs som vulgära och moraliskt depraverade. Många av 
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lärarna anser att mycket av denna kunskap kommer ifrån populärkulturen. De frågor kring 

sexualitet som ställs av pojkarna beskrivs som omogna men oskyldigt spexande. Flickornas 

frågor upplevs som mer mogna och därför som obehagliga. Lärarna upplever att de kvinnliga 

eleverna inte borde ställa den typ av frågor de gör. Lärarna i studien anser själva att de inte 

kan påverka elevernas sexualmoral och syn på sexualitet.  

I Chambers m.fl.(2004) studie var det främst de kvinnliga elevernas sexualitet som 

gjorde lärarna obekväma. Lärarna i studien ansåg att flickorna behövde få information om 

skydd emot könssjukdomar och graviditet samtidigt som för stor kunskap om dessa saker 

förknippades av lärarna med sexuell frigjordhet - ”slampighet”. Chambers m.fl. gjorde sin 

studie delvis även i en pojkskola. I denna skola upplevde lärarna att det var problematiskt för 

dem att på något sätt lyfta fram homosexualitet som något normalt och positivt.  

 

3.3 Eleverna tycker och tänker kring sex och samlevnadsundervisning i skolan 

De elever som observerats och intervjuats av Bäckman (2003) påvisar att undervisningen 

handlat om ”kondomer och bögar”, det vill säga att fokus legat på olika preventivmedel och 

skydd från könssjukdomar samt homosexualitet. Den undervisning som getts under 

högstadietiden karakteriseras enligt eleverna av fakta och katederundervisning – reproduktion, 

kroppsliga förändringar, skydd och sjukdomar. De är kritiska emot denna typ av 

undervisning.  De känner att de blivit ”matade” med information utan att få möjlighet att 

diskutera och ifrågasätta.   

 Det som eleverna upplever positivt är olika typer av samtalsövningar som genomsyrar 

undervisningen i den gymnasieklass som observeras. Dessa övningar upplevs visa att eleverna 

inte var ensamma med sina åsikter eller funderingar. En av de stora fördelarna med de 

diskussioner som fördes i det klassrum som Bäckman (2003) besökte var att de skedde i 

helklass och inte i enkönade grupper. Samtalen gav enligt eleverna inblick i hur det motsatta 

könet tänkte men hjälpte också att motverka fördomar. Flickor och pojkar uppvisade inte 

alltid det som förväntades av dem i samtalen. Som exempel visar det sig att när eleverna får 

skriva anonyma svar på frågan ”vad tänder du på?” ger en av flickorna det svar som beskrivs 

av de andra eleverna som det ”grövsta”. 

Allen (2008) gjorde en undersökning om vad ungdomar i åldern 16-19 år tyckte om sex 

och samlevnadsundervisningen i Nya Zeelands skolor. De fick även beskriva den bästa 

lektionen i sexualkunskap de deltagit i och berätta om användbara saker de lärt sig under 

sexualundervisningen i klassrummet. Undersökningen resulterade i fem listade ämnen som 

eleverna ville att sexualundervisningen skulle innehålla i större mängd och tre ämnen de 
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tyckte hade för stort utrymme i undervisningen. Ämnena de ville veta mer om var: Hur 

sexuella aktiviteter kan göras mer njutbara för båda parter, abort, föräldraskap bland 

tonåringar, känslor i förhållanden och hur man kan hantera att ett förhållande tar slut. De 

ämnen som eleverna i studien var minst intresserade av var reproduktion, menstruation och 

pubertet. Dessa ämnen beskrevs som ”tekniska” och som en återupprepning av saker som de 

redan förstått. Eleverna upplevde också delar av undervisningen som onödig då de hade redan 

gått igenom puberteten samt haft sin första menstruation. 

 

3.4 Heteronormativitet, den normala sexualiteten och den heterosexuella matrisen  

Skolan är en arena för reproduktion av heterosexualitet som norm. Samtliga deltagare i 

skolmiljön upprätthåller en bild av heterosexualitet (Miceli 2006). Skolans praktiker 

reproducerar en heteronormativ diskurs där relationen mellan kön, genus och sexualitet ses 

som linjär (Yodell 2005). Skolan är en viktig arena för en ständig spridning och modifikation, 

och på grund av detta även en viktig arena för produktion och reproduktion av den 

obligatoriska heterosexualiteten. Diskussionen kring sexualundervisning handlar inte enbart 

om huruvida det är passande eller inte att tala om sex. Det handlar även om att definiera vad 

som är passande manlig respektive kvinnlig sexualitet med hjälp av vad som sägs och vad 

som inte sägs (Miceli 2006). 

Heteronormativitet innebär en ordning i vilken heterosexualiteten och heterosexuella 

relationer värderas högre än andra typer av sexualitet. Heteronormativitet är de lagar, 

institutioner, relationer, strukturer och handlingar som upprätthåller bilden av heterosexualitet 

som något naturligt, allomfattande och enhetligt. Heteronormativiteten bidrar till en bild av en 

viss typ av heterosexuella liv som det enda lyckade sättet att leva (Ambjörnsson 2004). 

Även inom heterosexualiteten finns dock en hierarki där den monogama tvåsamheten 

värderas högst. Det finns med andra ord heterosexualitet och normativ heterosexualitet. En 

kvinna i 70-årsåldern som attraheras av och har sexuella relationer med en man i 20-årsåldern 

anses inte normalt men ger likväl uttryck för heterosexualitet (Ambjörnsson 2004). 

I sin avhandling ger Bäckman (2003) bilden av att skolan förmedlar en undertext av 

heterosexualitet i undervisningen kring sex och samlevnad. En lärare som med sin pedagogik 

synliggör och ifrågasätter föreställningar kring sexualiteten kan bryta normerna. 

Den heterosexuella matrisen är utformad av Judith Butler, amerikansk feministisk 

forskare och queer-teoretiker. I sina arbeten diskuterar Butler relationerna mellan kropp, 

genus, sexualitet samt begär. Enligt Butler utgörs de två könen, män och kvinnor, enbart av 

konstruktioner. Butler anser att dessa kategorier också därför kan lösas upp. Män och kvinnor 
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antas vara de enda möjliga identiteterna och de ges ett motsatsförhållande som binds ihop av 

heterosexualiteten. Den heterosexuella matrisen är det nät som binder samman kropp, genus, 

begär och sexualitet. Kön och sexualitet ges ett automatiskt sammanhang där kvinnor 

förväntas ha begär till män och tvärtom. Kön ges inte enbart mening genom ett förväntat 

beteende och klädkod utan även genom det förväntade heterosexuella beteendet. Det är denna 

heterosexuella relation som blir meningsbärande och önskvärd (Ambjörnsson 2004). 

Denna bild av heterosexualiteten som det normala ger också avtryck i de attityder som 

finns gentemot homo- och bisexualitet i skolan. Eleverna i Bäckman (2003) ger en splittrad 

bild av homo- och bisexualitet. I grupp är eleverna i mångt och mycket negativt inställda till 

homosexuella män. Homosexuella kvinnor tas aldrig upp av eleverna i studien som äckliga 

eller ”fel”. Det förekommer dock andra tankar och acceptans även kring manlig 

homosexualitet bland eleverna. Detta framträder tydligast när Bäckman intervjuar eleverna 

enskilt. I dessa intervjuer ger samtliga en mer positiv bild av homosexualitet och 

homosexuella – vissa killar dock under förutsättningar att ingen homosexuell man försöker ta 

kontakt med dem i sexuellt syfte.  

 

4 Metod 

 

4.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden undersöker framträdande drag och egenskaper hos ett fenomen.  En 

kvalitativ studie är mer flexibel än en kvantitativ då forskaren har möjlighet att följa upp och 

utreda en frågeställning eller ett problem under studiens gång. Repstad (2007) menar att det i 

den kvalitativa forskningen ofta dyker upp nya frågor eller problem under insamlingen av 

data. Detta anses dock inte vara något större problem. Delvis är det fullt möjligt att gå tillbaka 

och ställa nya frågor till redan intervjuade respondenter men det är även så att forskaren aldrig 

kan ge exakt samma påverkan och ställa exakt samma frågor till alla respondenter. 

Respondenterna är individer med egna referensramar och kan uppfatta frågan på olika sätt, 

detta leder också till olika svar. Att kvantifiera och använda siffror är dock svårt att undvika 

även i en kvalitativ studie. Det som skiljer en kvalitativ studie från en kvantitativ är att i en 

kvalitativ studie är mätningen underordnad (Repstad 2007). Den kvalitativa studiens syfte är 

att gå djupare in på ett mindre område än att göra den typ av bred analys som den kvantitativa 

studien ger upphov till (Repstad 2007). 
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Med utgångspunkt i det vi vill undersöka anser vi att en kvalitativ studie är det för oss 

mest lämpade. De resultat vi söker i vår undersökning är inte av en karaktär som vi anser 

passar sig för att mätas i siffror, eftersom vi är intresserade utav att gå på djupet genom 

intervjuer snarare än att göra en stor undersökning baserat på enkätundersökningar och 

mätbara siffror. Vi är heller inte ute efter att finna relationer mellan variabler. Vi är istället 

intresserade av de intervjuade lärarnas upplevelser av ämnet sexualitet, inte av hur många av 

Sveriges lärare som någon gång berört ämnet sexualitet. Vi har därför valt att göra vår studie 

till en kvalitativ undersökning.  

De vanligaste typerna av metoder i kvalitativa studier är intervjuer och observationer 

(Eliasson 2006). Vi väljer i vår studie att göra intervjuer. Intervjuer lämpar sig för vår studie 

då syftet för studien är att utreda lärarnas upplevelser snarare än deras verkliga handlande. Vi 

anser att en observationsstudie skulle ha svårt att förse oss med det material vi behöver för att 

besvara våra forskningsfrågor. På grund av omfattningen på denna kurs skulle vi inte ha 

möjlighet att observera de många månader som vi anser att detta ämne skulle behöva. De 

diskussioner som kommer upp kring sexualitet spontant kan vi inte heller räkna med att få 

observera. Om vi går in och iscensätter ett samtal kan det förlora sin spontana karaktär och 

om lektioner väljs ut på måfå kan det hända att diskussionen aldrig uppkommer och vi går 

tomhänta från observationen.  

 

4.2 Kvalitativa intervjuer  

Intervjuer kan genomföras under olika former (Lägga till från annan bok om strukturerarde 

eller ej?). Repstad (2007) framhåller vikten av att vara flexibel i sin intervju, han tar upp hur 

intervjuaren kan använda frågor som på förhand är färdigt formulerade och hur detta kan låsa 

intervjuaren i en strävan att finna svar på allt för specifikt ställda frågor. Repstad beskriver 

hur intervjufrågorna kan se ut i intervjuhandledningen eller frågeguiden. 

 Meningen med frågorna är enligt Repstad (2007) att de ska finnas som en form av stöd 

i intervjusituationen och att frågorna endast ska fungera som en minneslista för att forskaren 

ska kunna säkerställa att han/hon täcker in alla ämnesområden. Personen som intervjuats kan i 

sina svar börja svara på frågor som från början var menade att ställas senare i intervjun, detta 

ska enligt Repstad inte ses som ett problem, han menar att om intervjuaren försöker avbryta 

och ställa frågorna i ”rätt” följd igen kan den intervjuade känna sig osäker. Forskaren kan 

genom att endast använda en kortare frågehandledning där frågorna är av en stickordsmässig 

form tvingas till att formulera frågorna direkt i muntlig form vilket ger en mer samtalsmässig 

intervju.  
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Det är för oss viktigt att var flexibla i in intervjun vi vill inte bli så bundna vid 

intervjuguiden att vi inte kan ställa följdfrågor eller vara öppna för att ändra frågornas 

formuleringar allteftersom processen fortskrider.  

Kvalitativa intervjuers genomfröanden kan se ut på olika sätt. Trost (1993/2005) tar 

upp fördelar och nackdelar med att intervjua respondenterna i grupp respektive enskilt. 

Nackdelarna med att genomföra en gruppintervju är enligt Trost att individerna kan känna av 

ett grupptryck, de kan påverkas av varandra och de starkare individerna kan överrösta de 

svagare/tystare vilket gör att dessa inte får samma möjlighet att bidra i intervjun. Vi befarar 

att detta skulle vara en stor risk vad det gäller våra intervjuer och anser därför att det är bättre 

för resultatet att genomföra individuella intervjuer.   

 

4.4 Kategorisering, urval & den första kontakten   

Vi hade som utgångspunkt att i denna uppsats genomföra intervjuer med lärare som är 

verksamma inom ämnet SO i grundskolans senare år samt inom ämnet religionskunskap i 

gymnasieskolan. Den kategorisering som skett grundar sig främst på kursplanerna för 

grundskolan samt våra egna ämnesinriktningar och erfarenheter. Kursplanen i 

samhällsorienterade ämnen för grundskolan uttrycker explicit att sexualitet ska finnas med i 

undervisningen. Kursplanerna i religionskunskap A och B för gymnasieskolan talar inte 

uttryckligen om sexualitet men det finns ändå underliggande. Kursplanen talar om att 

eleverna ska kunna göra moraliska ställningstaganden som de kan relatera till sina egna liv. 

Detta bör betyda att sexualitet kommer upp inom ämnet och har enligt vår erfarenhet från 

VFU och arbete på skolor också gjort så. 

Vi har genom samtal med andra studenter och genom att gå igenom egna gamla VFU-

platser försökt hitta lärare som passar in i de kategorier vi valt att intervjua. Genom Örebro 

kommuns hemsida har vi sökt upp e-mailadresser till lärare som undervisar i SO i 

grundskolans senare år eller religionskunskap i gymnasieskolan. Vi skickade ursprungligen ut 

e-mail med förfrågningar till sju lärare. Genom denna första förfrågan via e-mail hittade vi tre 

respondenter, samtliga verksamma som SO-lärare i grundskolans senare år. Här skedde då en 

omvärdering av urvalet. Vi valde att istället för att kontakta gymnasielärare koncentrera oss 

på grundskolan och finna respondenter. Vi förlorar härigenom möjligheten att göra en 

jämförelse mellan grundskolan och gymnasieskolan men får istället möjlighet att koncentrera 

oss på en lärargrupp. Vi skickade ut ytterligare fyra e-mail med förfrågningar till SO-lärare i 

grundskolans senare år. Dessa ledde till kontakt med två respondenter.  
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Det slutgiltiga antalet respondenter i studien är fem. Av dessa är samtliga aktiva som 

lärare i samhällsorienterande ämnen i grundskolans senare år. Tre av dem är kvinnor och två 

män. Tre av dem arbetar i skolor som kan beskrivas som mångkulturella. Dessa tre arbetar 

också i Örebro kommun. Lärare nummer fyra arbetar även inom Örebro kommun men 

beskriver inte sin arbetsplats som mångkulturell.  Den femte läraren är aktiv i en 

kranskommun till Örebro.  

 

4.5 Intervjufrågornas utformning 

Intervjufrågorna har formats under hela uppsatsprocessen sedan det hos oss ursprungliga 

intresset för ämnet väcktes. Utmaningen med intervjufrågorna var främst vilka typer av frågor 

som skulle kunna vara tillräckligt rättframma för att få fram det vi ville veta samtidigt som de 

inte skapar olust hos respondenten. Intervjufrågorna i sin helhet finns tillgängliga för läsaren i 

bilaga 2. Intervjufrågorna kom till dels genom det förberedande arbetet med de 

forskningstexter som vi använder oss av, dels genom vårt utformande av syfte och 

frågeställning. Våra frågor rör sig kring begreppet sexualitet, sexualitet i planerade och 

oplanerade klassrumssituationer och dess undervisningens innehåll samt ämnets påstådda 

känslighet. Dessa teman blev för oss tydliga genom vår läsning av tidigare forskning och 

samtal med vår handledare. Vi inledde med frågor som syftar till att ge en kortare bakgrund 

till lärarens ämnesbehörighet och erfarenhet vilket vi anser vara viktigt för oss då vi vill få en 

tydligare bild av den intervjuade.  

I vårt läsande av texter om sexualitet blev det tydligt att sexualitetsbegreppet inte är 

entydigt. UNESCO ger en definition som används internationellt. Definitionen innehåller i 

stort sett allt som möjligtvis kan tänkas beröra sexualitetsbegreppet.  

 

Sexuality is a central aspect of being human throughout life and 

encompasses sex, gender identities and roles, sexual orientation, eroticism, 

pleasure, intimacy and reproduction. Sexuality is experienced and expressed 

in thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, values, behaviours, 

practices, roles and relationships. While sexuality can include all of these 

dimensions, not all of them are always experienced or expressed. Sexuality 

is influenced by the interaction of biological, psychological, social, 

economic, political, cultural, ethical, legal, historical, religious and spiritual 

factors. (UNESCO 2009, s 61) 
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UNESCO:s vida begreppsinnehåll upplevdes som problematiskt för oss. Tar verkligen 

gemene man in allt detta i sin personliga definition av vad sexualitet är? Utifrån denna tanke 

formulerade vi en fråga där lärarna i intervjuerna själva fick definiera begreppet. Vi upplevde 

att utan denna definition från lärarna gick vi miste om tillfället att få en gemensam grund att 

gå vidare i intervjun. Vad som läses in i begreppet kommer också färga svaren.  

Vi har genom vår läsning av tillexempel Bell m.fl. (1997) fått en bild av hur lärare har 

en viss ovilja att ta upp ämnet sexualitet då de anser det vara för känsligt för diskussion och 

de kan uppleva osäkerhet inför frågor kring ämnet från studenterna. Därför valde vi att 

formulera frågor som exempelvis; Finns det ämnen rörande sexualitet som du upplever är 

lättare att tala om än andra? Hur bemöter/hanterar du frågor kring sexualitet om de uppstår?  

Det tredje temat i utformandet av våra frågor syftade till att undersöka den planerade 

och oplanerade undervisningen kring ämnet sexualitet. Vi utformade därför frågor som till 

exempel: Planerar du in sexualitet som en del i din undervisning?  Uppstår det frågor/samtal 

om sexualitet oplanerat i ditt klassrum? 

 

4.6 Intervjuernas genomföranden  

Enligt Eliasson (2006) ska intervjuer dokumenteras och det gärna genom inspelning. Ett annat 

alternativ är att dokumentera genom mycket välgjorda anteckningar. Vid inspelning skall 

informanten ge samtycke till att intervjun spelas in och även till att bli citerad i uppsatsen. 

Fördelen med att ha en inspelning av intervjun är att forskaren ska kunna gå tillbaka och 

lyssna på intervjun flera gånger. Eliasson (2006) påstår att anteckningar kan vara en bra 

metod för dokumentation under korta och/eller välstrukturerade intervjuer men att under 

längre intervjuer passar sig inspelning bättre som dokumentations metod. Eliasson (2006) 

lyfter fram en nackdel som finns med dokumentation genom anteckningar att citat blir 

praktiskt taget omöjliga att genomföra samt att om något i intervjun ifrågasätts är det i stort 

sett omöjligt att bevisa vad som verkligen har sagts.  

Vi anser även att det är viktigt för oss att dokumentera intervjuerna genom inspelning 

för att sedan ha möjlighet att göra ett flertal genomlyssningar av intervjuerna när vi sedan 

analyserar materialet. Vi får möjlighet att under analysen stoppa bandet och diskutera vad 

som sägs. Vi tar också med oss frågan om att respondenten ska tillfrågas om denne vill att 

intervjun blir inspelad, så att vi inte tar detta som självklart. Möter vi en respondent som inte 

vill bli inspelad är vi tvungna att anpassa oss till detta.  

Samtliga intervjuer som genomförts har spelats in och sedan förflyttats till dator, som 

ljudfiler. Respondenterna har godkänt dessa inspelningar. Under intervjuerna har inga 
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anteckningar gjorts utan dessa har fått vänta tills intervjun är slut. Detta delvis för att ge oss 

möjlighet att ge vår odelade uppmärksamhet till respondenten samt för att skapa en mer öppen 

miljö där respondenten inte känner att allt hon eller han säger analyseras där och då. 

Intervjuerna har tagit ca 30 min att genomföra.  

 Intervjuerna har genomförts på platser valda av respondenterna. Två intervjuer har 

gjorts på arbetsplatsen, två hemma hos respondenterna och en i en konferenslokal. Vid 

intervjuernas genomförande var vi två intervjuare, båda deltog i samma grad. Enligt Repstad 

(2007) finns både för- och nackdelar med att vara två som intervjuar. Vi ser det som en fördel 

snarade än en nackdel att vi båda deltog, exempelvis eftersom båda därigenom fick en bild av 

den intervjuade, vilket underlättade det senare arbetet med materialet från intervjuerna. Under 

intervjuerna fick vi inte intrycket av att lärarna känt sig obekväma med det faktum att vi har 

varit två som intervjuat. 

Gilje och Grimen (2000) skriver om den påverkan som medvetenhet om 

forskningsprojektet kan ge hos respondenterna. Det finns en risk att informanten påverkas av 

vad som eftersöks av forskarna. Det kan hända att informanten ändrar sina svar för att försöka 

matcha det forskaren vill ha ut eller det informanten tror att forskaren vill höra. Respondenten 

kan också göra det motsatta och ändra sitt beteende eller sina svar för att avvika från det 

forskaren anses vara ute efter. Frågan för oss i vårt projekt blir alltså: Hur mycket av vårt 

projekt avslöjar vi för våra informanter? Kan medvetenhet om frågeställningarna påverka dem 

vi intervjuar till den grad att de ändrar sina svar? Att vara säker på att det vi får fram är 

sanning är enligt Gilje och Grimen (2000) redan omöjligt men vi bör försöka hitta en metod 

där vi kommer så nära sanningen som möjligt. Forskaren ska enligt Gilje och Grimen (2000) 

alltid söka sanningen samtidigt som forskaren måste vara medveten om att vetenskapen fylls 

av antaganden och avsaknad av faktum.  

Inför intervjuerna beskrev vi kortfattat vårt syfte med uppsatsen i det ursprungliga e-

mail som skickades ut till de utvalda lärarna, dessa finns som bilaga 1.  När vi träffade 

respondenterna gjorde vi en kort presentation av vårt syfte igen, för att ge lite mer information 

om frågornas karaktär. Vi var vid skapandet av intervjufrågorna och vid själva intervjuerna 

medvetna om sexualitetsämnets eventuella känslighet och den risk som föreligger för att 

respondenterna kan bli påverkade av vår forskning att de vill svara det vi vill höra alternativt 

tvärtom att de påverkas att svara motsatt mot det vi söker. Eftersom vi inte kan påverka 

ämnets känslighet anser vi att det enda vi kan göra är att vara medvetna om problemet.   
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4.7 Etiska överväganden  

I genomförandet av examensarbetet anser vi att det är viktigt att följa vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2003). Vi har inför intervjuerna berättat vilka vi är och att de 

intervjuer som genomförs är till en c-uppsats inom pedagogik med didaktisk inriktning på 

lärarprogrammet. Eftersom vi skickat ut förfrågningar om intervjuer där respondenterna själva 

fått anmäla sitt intresse att delta är vi säkra på att samtliga har ställt upp frivilligt i studien. 

Samtliga deltagare har också underrättats muntligt om uppsatsens ungefärliga innehåll. 

Respondenterna har även fått erbjudande om att ta del av examensarbetet då det är klart.  

Eftersom samtliga respondenter är vuxna människor har vi inte behövt inhämta någon 

annans samtycke. Hade vi valt att intervjua elever hade föräldrar behövt kontaktas för att ge 

medgivande. Samtliga har också gett samtycke till att bli inspelade samt citeras i uppsatsen. 

Om en respondent valt att avbryta en intervju på grund av dess natur eller annat hade det 

också respekterats.  

Konfidentialitet är något som respondenterna också försäkrats om. Vi kommer i 

uppsatsen inte använda respondenternas namn utan använda fiktiva namn. De intervjuer och 

det intervjuunderlag som författats efter varje intervju kommer också att förstöras och plockas 

bort från datorer och fickminnen när uppsatsen är betygsatt och klar. 

 

5 Resultat 

Under denna rubrik kommer resultaten av intervjuerna att presenteras. Respondenterna 

kommer i denna del benämnas som Svea, Ingegerd, Vega, Kjell och Henrik. Svea, Ingegerd 

och Henrik arbetar på vad som kan sägas vara mångkulturella skolor. Vega och Kjell arbetar 

på skolor där det förvisso finns elever med invandrarbakgrund men de etniskt svenska 

eleverna är i övervägande majoritet. 

 Samtliga lärare i studien har minst nio års erfarenhet av läraryrket. 

 Resultatet kommer att redovisas under tre huvudrubriker; planerad och oplanerad 

undervisning, undervisningens innehåll samt sexualitet som känsligt ämne. I resultatdelen 

följer efter varje kapitel en sammanfattande kommentar.  

 I kapitel 5 kommer tidigare forskning att kopplas direkt till resultatet och inte 

behandlas i en separat del. Syftet bakom detta upplägg att förtydliga sambanden mellan den 

tidigare forskningen och det som framkommer i resultatet då det insamlade materialet är 

relativt omfattande.  
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5.1 Planerad och oplanerad undervisning 

SO-lärare ges i kursplanen ett uppdrag att i sin undervisning ta upp ämnen så som sexualitet.   

 

I ämnena ingår att diskutera och reflektera över begrepp som identitet, 

sexualitet, kärlek och jämställdhet. Inom kunskapsområdet behandlas också 

samlevnad och relationer, människosyn och språkbruk så att möjligheten att 

diskutera värdefrågor i detta sammanhang utnyttjas. (Skolverket, Kursplan 

för samhällsorienterade ämnen i grundskolan) 

 

Kursplanen säger med andra ord att sexualitet ska diskuteras men den anger inte på vilket sätt 

sexualitet ska tas upp och inte heller i vilken utsträckning. Till dessa frågor finns inte heller 

några uppnående- eller strävansmål. Hur undervisningen organiseras lämnas med andra ord 

upp till respektive skola och lärare.  

Undervisningen i de intervjuade lärarnas klasser ser olika ut både när det kommer till 

hur de tar upp ämnet sexualitet och huruvida de medvetet planerar in undervisningstid som 

har med sexualitet att göra. Lärarnas svar visar att det varierar avsevärt från att inte planera in 

någon undervisning alls om sexualitet till att under flertalet veckor arbeta tematiskt och 

ämnesöverskridande.  

Henrik jobbar på en skola där ett fyra till fem veckor långt ämnesöverskridande 

temaarbete finns placerat i årskurs åtta. Under detta längre tematiska arbete är ämnena 

biologi, samhällskunskap, svenska och bild inblandade. Temat innehåller då bland annat 

frågelåda, diskussioner i tjej- och killgrupper och studiebesök. Även på Vegas arbetsplats 

arbetar lärarna med ett längre tema. Detta tema sträcker sig över hela vårterminen i årskurs 

åtta och handlar om hur det är att vara ung i samhället idag. Då ingår dels undervisning om 

sexualitet där det ingår sex och samlevnad men också om kärlek och känslor.  

 Kjell planerar aktivt in att diskutera sexualitet i sin lektionsplanering, men inte i 

samma utsträckning som Vega och Henrik. Han är medveten om att sexualitet ska tas upp i 

SO-undervisningen men eftersom området inte har sina egna uppnåendemål så ges inget 

planerat utrymme mer än det ovan nämnda.  

Svea och Ingegerd har ingen inplanerad undervisning som berör ämnet sexualitet men 

de uppger båda två att det i den ordinarie undervisningen förekommer diskussioner vilka för 

lektionen in på ämnet. Svea uppger att under tiden hon arbetat på sin nuvarande arbetsplats 

har sexualitet tagits upp på olika sätt och tagit olika mycket tid i anspråk. Hon berättar att det 

förr planerades in i undervisningen i åttonde klass men att det inte görs längre. Varför det ser 
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ut så här vet hon inte riktigt men Svea tror att det beror på tidsbrist. Svea upplever att ämnet 

sexualitet i dagsläget är bortprioriterat från SO-ämnet på hennes arbetsplats. 

Sexualitet är inte enbart en del av den planerade undervisningen utan också ett ämne 

som, enligt de intervjuade lärarna, ofta kommer upp under lektioner även när de inte planerat 

in det. Ämnet initieras oftast från elevernas sida men även lärare kan glida in på ämnet 

sexualitet. Lärarna tycker sig se att det finns många skilda tillfällen då samtal kring sexualitet 

inletts oplanerat men att det finns ett par områden som löper särskild ”risk” att leda in på 

ämnet, bland dessa återfinns särskilt ämnesområdet lag och rätt samt samtliga områden inom 

religionsundervisning. Enligt Svea händer detta ofta under till exempel området lag och rätt 

som eleverna läser i år 7. Samtalet kan då lätt glida in på sexuella brott så som våldtäkt och 

pedofili, inte enbart ur en laglig vinkel utan även orsakerna bakom dessa typer av beteenden. 

Även Henrik och Ingegerd tar upp att de under lektionstid har kommit in på till exempel 

pedofili genom elevernas frågor, ofta genom frågor som väckts hos eleverna från medias 

rapportering. Elevernas frågor kommer enligt lärarna ofta ifrån elevernas egen nyfikenhet 

eller från aktuell samhällsdebatt. Samtliga anger också att de ofta kan avbryta den planerade 

undervisningen för att tala om sexualitet. Ingegerd säger att hon kan bryta den planerade 

undervisningen för att gå djupare in i en fundering som hennes elever har. De kan till exempel 

komma in i diskussioner när eleverna har läst tidningen och fått funderingar från en artikel. 

Svea talar om att hon i dag inte planerar in undervisning som berör sexualitet men de kommer 

ofta in på detta ämne ändå genom elevernas frågor. Svea menar att eleverna relaterar en hel 

del till sex: 

 

Sex associeras ju till det mesta. Så att det kommer man lätt in på… Det 

räcker med att du ritar någonting på tavlan så associeras det med sex eller 

vad som helst eller någon kommer på någonting. Så det är något de tänker 

mycket på.  (Intervju med Svea 2009-10-29) 

 

Svea berättar även om hur hon och hennes elever har kommit in på diskussioner om 

transsexuella personer vilket i sin tur har lett vidare till diskussioner om könsroller och vad 

som är tydligt kvinnligt och manligt. Flera av våra respondenter har även efter lektionstid fått 

frågor och eleverna har vid flera tillfällen bett om råd med exempelvis dagen-efter-piller och 

frågor om mensvärk. 

I Bäckman (2003) anger eleverna att de föredrar diskussionsbaserad undervisning 

kring sexualitet i jämförelse med en mer traditionell katederundervisning. Samtal och 
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diskussioner upplevs av eleverna som ett sätt att se att de inte på något sätt är ensamma med 

sina åsikter och frågor. De vill samtala med varandra istället för att matas med information 

från läraren. De lärare som intervjuats i studien lyfter samtliga fram samtal och diskussioner 

som den form som sexualitet främst behandlas i. Samtliga lärare förklarar detta med att SO-

ämnet är ett diskussionsämne. Henrik och Vega arbetar förutom med diskussioner även till 

viss del med problembaserat material som behandlas skriftligt. Samtliga lärare håller sig dock, 

enligt dem själva, borta från ren katederundervisning när det kommer till ämnet sexualitet.   

5.1.1 Sammanfattande kommentar 

Formen på undervisningen är hos samtliga lärare främst diskussions- och samtalsbaserad. 

Detta förklaras till stor del med SO-ämnets karaktär. Genom undersökningen framkommer att 

oavsett om ämnet sexualitet planeras in eller ej så kommer det upp. Eleverna frågar och är 

nyfikna på ämnet. Det föreligger dock stora skillnader i hur de intervjuade lärarna för in 

ämnet sexualitet i sin undervisning. Spännvidden går från enbart elevinitierade 

klassrumsdiskussioner till genomarbetade ämnesövergripande teman som spänner över en 

längre tidsperiod. Den stora frågan blir; hur stora blir skillnaderna för eleverna?  

De fördelar med det elevinitierade som vi ser är att arbetet styrs av elevernas intresse. 

De ämnen som intresserar eleverna är de som avhandlas i klassrummet. Lärarna tvingar aldrig 

på eleverna ämnet. Detta kräver dock en lärare som har modet/engagemanget/tiden/viljan att 

frångå sin lektionsplanering. En nackdel med detta arbetssätt blir att ämnet kan utelämnas. 

Sexualitet avhandlas inte heller på djupet och det finns en risk att hela de spektra som ämnet 

utgör inte tas upp. Läraren/eleverna kan fastna i ett område och inte komma vidare.  

De lärare som arbetar tematiskt ger en bild av att ett större temaarbete ger möjligheter 

att koppla samman olika delar och ge eleverna en helhetsbild. Denna typ av 

ämnesövergripande arbete är dock mycket tidskrävande och kräver nära samarbete mellan 

lärare. De skolor där detta samarbete inte är särskilt framträdande saknar, enligt vår mening, 

grunden för temaarbeten. De lärare som intervjuats som arbetar tematiskt gör det 

genomgående. Det är inte enbart sex och samlevnad som lyfts fram genom detta sätt att 

arbeta. Det handlar med andra ord inte enbart om den enskilde läraren utan även om skolans 

organisation. Nackdelen med temaarbetet är att det kan vara tidskrävande när det först sätts 

samman. Det går även att fundera över hur stor påverkan eleverna kan ha i denna typ av 

arbetssätt. Temaarbetet kan enligt vår mening även vara problematiskt om kommunikationen 

mellan kollegor fungerar dåligt.  
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 Samtliga av de lärare som inte arbetar tematiskt hänvisar till avsaknaden av mål i 

kursplanen som en anledning till varför ämnet sexualitet inte planeras in mer i SO. Vi ställer 

oss frågande till detta och menar att alla de delar som lyfts upp i kursplanen bör finnas med i 

undervisningen.  

 

5.2  Det huvudsakliga innehållet  

I genomförandet av intervjuerna upptäcktes att upplägget för undervisning om sexualitet såg 

olika ut hos de intervjuade lärarna. Trots detta finns vissa återkommande teman hos samtliga 

lärare. Det viktigaste genomgående temat i all undervisning som de intervjuade lärarna talar 

om är att sexualitet behandlas ur ett samhällsperspektiv. Oavsett vilket ämne som kommer 

upp, det kan vara pornografi, sexuell läggning eller preventivmedel, ska utgångspunkten ligga 

i ett samhällsperspektiv. Det handlar främst om att diskutera, analysera och göra egna 

ställningstaganden. Det är viktigt att ta med sig i fortsatt läsning att samtliga ämnen och 

fenomen som behandlas i delar av undervisningen behandlas ur ett samhällsperspektiv av 

lärarna i studien.   

De lärare som inte arbetar tematiskt kring dessa frågor har i intervjuerna återgett att de 

ställt sig frågande till vad de egentligen ska ta med i sin undervisning när det kommer till 

sexualitet och vad som tas upp av NO-lärarna, eftersom det ligger på NO-ämnets ansvar att 

undervisa eleverna i sex och samlevnad. Enligt lärarna i vår studie finns det inte några 

ordentliga gränser mellan vad som hör hemma inom SO och vad som ska avhandlas i biologi. 

Samtliga lärare anser att de som SO-lärare bör behandla ämnet utifrån ett samhällsperspektiv 

och tala om respekt och fria val och det tekniska hör hemma utanför det egna ämnet. 

Det första huvudspår som kunde urskiljas i den historiska genomgång som finns i 

kapitel 2 handlade om reproduktion. Denna del ges enligt de intervjuade lärarna litet utrymme 

i deras undervisning. Samtliga menar att detta handlar för mycket om teknik och mekanik och 

att det är något som ska tas upp inom biologiundervisningen. Inte heller kontroll över 

sexualiteten är särskilt framträdande i undervisningen. Det av de historiska huvuddragen som 

återges starkast och återkommer hos samtliga lärare handlar om folkhälsa. Samtliga lärare 

lyfter vid något tillfälle fram skyddet emot sexuellt överförbara sjukdomar. Henrik talar om 

att eleverna ska veta hur man skyddar sig emot smitta och graviditet. De bör även veta vad ett 

dagen-efter-piller är. Detta kan avhandlas ur religiösa perspektiv, men de kan även handla om 

den lusten och njutningen. Skyddet ifrån graviditet som preventivmedel ger innebär att 

sexualiteten inte är direkt kopplad till reproduktionen. Lärarna i studien talar också mycket 
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om att det är viktigt att inte begränsa sexualiteten till något fysiskt utan att även tala om 

känslor och den fria viljan.   

 Det enskilda ämne som samtliga lärare lyfter fram som det som får mest tid och 

uppmärksamhet i undervisningen är samtal kring sexuell läggning. Samtliga lärare lyfter fram 

ämnet och menar att eleverna många gånger är kluvna. Bäckman (2003) anser i sin studie att 

en lärare genom sin pedagogik kan bryta normer och föreställningar kring heterosexualiteten 

som norm. Detta är något som lärarna i studien anger att de arbetar aktivt med. Vega anger att 

eleverna i flera fall inte ännu uppfattat homo- och bisexualitet som något normalt utan 

betraktar det som något nytt. Även Ingegerd talar om denna normalisering av andra sexuella 

läggningar än heterosexualitet som en viktig del. Ingegerd lyfter också fram elevernas egen 

osäkerhet inför sin egen sexuella läggning och menar att många i högstadieåldern inte är säkra 

på vilka de är sexuellt. Båda dessa lärare gör liksom Gilljam (2004) en koppling mellan 

lärarens roll för att skapa bilden av homo- och bisexualitet som normalt. Vega säger att: 

 

Det handlar om ett demokratiuppdrag, alla människors lika värde och att 

man ska ha rätt att vara den man är... (Intervju med Vega 2009-11-13). 

 

Ingegerd, Svea och Henrik påvisar också elevernas ambivalens i frågor kring sexuell 

läggning. Liksom med eleverna i Bäckmans (2003) studie verkar elevernas åsikter i 

helgruppen påverkas mycket av andras åsikter. Ingegerd och Svea talar båda om hur elever 

ofta kollar av emot varandra innan de uttalar sig positivt om homosexualitet. Svea menar att 

många av eleverna är öppnare än många vuxna när det kommer till frågor kring 

homosexualitet.  

 Liksom i Bäckman (2003) är det främst homosexuella män som är utgångspunkt för 

samtal. Enligt lärarna finns en utbredd ”bögnojja” bland de eleverna . Den lärare som lyfter 

fram samtal kring homosexualitet som mest problematiskt är Henrik. Den skola han arbetar på 

har enligt honom en utbredd machokultur. Denna machokultur leder till att manlig 

homosexualitet som företeelse blir totalt stigmatiserad. Precis som i den pojkskola där 

Chambers m.fl. (2004) delvis utfört sin studie upplevs det som problematiskt att lyfta fram 

homosexualitet som positivt. Henrik menar att han får ta andra ingångar än vad han hade gjort 

på en annan skola. Homosexualiteten diskuteras inte personligt, moraliskt utan lyfts till en 

samhällsfråga. Henrik talar om att det ytterst handlar om vilket samhälle vi vill ha.  
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Man får börja från ett demokratiskt medmänsklighetsperspektiv snarare än 

någonting annat, för att förklara för dem att… man kan tycka annorlunda 

(Intervju med Henrik 2009-11-10). 

 

Denna del av undervisningen känner Henrik måste komma från honom. Han är uttalat 

heterosexuell och han tror därför att det blir lättare för honom att visa sig positiv än om bilden 

förmedlas av någon som själv är homosexuell. Henrik tog förr in föreläsare/informatörer från 

RFSL till skolan men det blev för provokativt för eleverna som då stängde av och inte tog till 

sig informationen.  

En del i undervisningen som samtliga lärare säger har funnits med någon gång är 

extern hjälp. Antalet gånger och hur ofta den externa hjälpen tas in varierar kraftigt mellan 

lärarnas arbetsplatser från någon enstaka gång till regelbundet återkommande. Svea och 

Ingegerd kan komma ihåg att de någon gång på deras arbetsplats haft temadagar och att 

externa personer från ungdomsmottagningen Knuffen eller skolans elevvårdsteam har deltagit 

i undervisningen, vid något tillfälle har de haft besök av teatrar som tagit upp ämnet. Även 

hos Henrik och Vega är besök från eller studiebesök hos Knuffen ett återkommande inslag i 

temaarbetet.  

I kapitel 5.1 Planerad och oplanerad undervisning konstateras att sexualitet är ett 

ämne som kommer upp i klassrummet även om det inte på förväg varit planerat. Genom 

intervjuerna har vi kommit fram till att när ämnet kommer upp oplanerat beror detta på 

elevernas intresse som ofta blivit uttryckt genom frågor. Genom intervjuerna kan skönjas att 

oplanerad och planerad undervisning innehåller samma huvuddrag men att i den oplanerade 

undervisningen är det elevernas egna intressen som styr innehållet i undervisningen 

exempelvis genom sina frågor.  

5.2.1 Vad kan påverka innehållet i undervisningen?  

Det verkar finnas flera faktorer som påverkar undervisningens innehåll i sexualitetsfrågor. En 

faktor som de intervjuade lärarna särskilt lyfter fram är elevernas intresse, det vill säga vad 

eleverna själva tar upp. Elevernas förkunskaper eller brist på densamma är också det något 

som påverkar vad som tas upp i undervisningen. En tredje faktor som kan påverka innehållet 

bör vara lärarnas utbildning kring sexualitetsfrågor.  

5.2.1.1Elvers mognad  

Elevernas mognad upplevs som en stor fråga i de intervjuer som genomförts. Henrik talar vid 

intervjun om när han som lärare skall fånga upp elever och prata med dem om sex vid olika 
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tillfällen under högstadietiden, beroende på elevens individuella mognad. I Chambers m.fl. 

(2004) anser lärarna att det finns en skillnad i mognadsgrad mellan flickor och pojkar. Denna 

tanke lyfts också i studien. Kjell säger:  

 

Jag pratar med den klokaste, vuxnaste tjej som sitter där och jag pratar med 

den mest omogne lille kille som nästan inte får på sig strumporna höll jag på 

att säga men som inte kan knyta skorna knappt, där emellan någonstans är 

det (Intervju med Kjell 2009-11-09). 

 

Lärarna i vår studie anger att denna skillnad i mognad också ger en skillnad i vilken typ av 

frågor som ställs av tjejer respektive killar. Enligt Henrik har killarna ofta en mytbild av hur 

en man ska vara och att deras frågor rör sig mer på ytan kring onani, pornografi och så vidare. 

Även Kjell lyfter pornografi som något som killar sett i högstadieåldern men som han tror de 

flesta tjejer bara hört om. Kjell tror att det finns en fara med den pornografi som killar utsätts 

för eftersom de själva inte egentligen förstår vad det är de ser. 

Tjejerna har, enligt Henrik, redan en kunskap om hur det kroppsliga fungerar och en 

bild av sin egen sexualitet. Deras frågor går mer in på djupet. Henrik känner att det kan vara 

svårt att synkronisera tjejer och killar och att det därför blir problem när de möts och försöker 

diskutera dessa frågor. De hamnar på olika plan. Henrik påstår att tjejerna är mer mogna men 

till skillnad från lärarna i Chambers m.fl. (2004) upplever han inte flickornas frågor som 

obehagliga. Även Vega påvisar att killar, enligt henne, är mer fokuserade på ytan och de 

tekniska bitarna. Killar upplevs också som lite mer ”fnittriga”. De vill tala om den fysiska 

biten medan tjejerna mer diskuterar självkänsla, vilja och inte är rädda att stötta varandra. 

Vega talar om att även killarna egentligen känner press inför sin sexuella debut men att de till 

skillnad från sina kvinnliga klasskamrater har svårt att prata om detta, eftersom det motsätter 

sig bilden av hur en kille ska vara. Killar upplevs också ha en negativ attityd gentemot 

homosexualitet i större uträckning än tjejer. Enligt Svea är tjejerna är mer accepterande.  

Lärarna i undersökningen ställer sig frågande till vilka kunskaper eleverna har med sig 

in i klassrummet. De har exempel på hur eleverna använder grova uttryck och kan därför 

uppfattas som bärare av kunskap. Svea ger en annan bild av elevernas kunskaper och återger 

att hon genom samtal med skolans NO-lärare fått veta att eleverna där ställer de mest 

grundläggande frågor under sex och samlevnadsundervisningen. Svea upplever alltså att 

hennes elever inte verkar veta hur könen ser ut samtidigt som de är grova i munnen vid samtal 

om sexualitet. Kunskapen tror lärarna i dessa intervjuer kommer främst ifrån kompisar och 
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media. Flera av respondenterna ställer sig dock frågande till hur mycket eleverna egentligen 

kan. Lärarna i Chambers m.fl. (2004) studie upplever att eleverna får mer och mer kunskap 

om sexualitet och sex och samlevnad men att den kunskap de har är ”fel” sorts kunskap. 

Denna bild återfinns även i intervjuerna. Henrik ställer sig tveksam till vad media egentligen 

visar eleverna och vad de egentligen vet. Han menar att eleverna vet hur könen ser ut men att 

de inte vet hur de ska få den första kontakten. Detta är något som påverkar honom i 

planeringen för temaveckorna. Ingegerd menar att internet lett till att eleverna fått större och 

större kunskap om sex i allmänhet men att den kunskap de har inte alltid överensstämmer med 

verkligheten. Hon anger att det är viktigt att tala om hur sex ”egentligen är” då många, främst 

killar, påverkas av pornografi som inte är verklighetstrogen. Hon menar också att eleverna får 

mycket information från tv. Även Kjell tar upp den bild som förmedlas till eleverna genom 

pornografin. Populärkulturen ges skuld i både våra intervjuer och hos Chambers m.fl. (2004). 

Genom intervjuerna konstateras att elevernas mognad påverkar undervisningens 

innehåll. Samtliga lärare i denna undersökning har erfarenhet av kill- och tjejgrupper, det vill 

säga att eleverna delas in i grupper beroende på kön. Vi tolkar detta som ett av de sätt lärarna 

använder för att anpassa undervisningen till mognadsgrad. Lärarna talar även om att det för 

eleverna kan finnas en trygghet i att diskutera dessa ämnen i mindre könshomogena grupper. 

På den skola där Kjell undervisar anordnas det av kommunen tjejgrupper. Vid dessa tillfällen 

deltar en socionom från kommunen och tjejerna får prata och diskutera. Killarna har ingen 

liknande grupp och Kjell efterlyser detta. Han tror att även killar kan må bra av att få prata 

med varandra på det sätt som han menar sker i tjejgrupperna. Kjell har inte delat upp sina 

egna elever i denna typ av grupper under skoltid. De övriga lärarna har dock erfarenhet av 

detta. Ingegerd berättar om hur hon och en kollega valt att dela upp den klass Ingegerd var 

klassföreståndare för, i en kill- och en tjejgrupp. Kollegan kom tillbaka från ”sin” grupp och 

var mycket nöjd. Hon upplevde att killarna haft mogna samtal som gått mer på djupet än vad 

hon förväntat sig. Även Svea berättar att vid det tillfälle hon delat upp gruppen för att samtala 

kring sexualitet har det förekom det mycket djupgående samtal av vuxen karaktär i kill-

gruppen. Samtalet rörde sig enligt Svea mycket kring känslor. Tjejerna i Ingegerds grupp var 

tysta under hela tiden det var meningen att de skulle samtala med varandra. Det gick inte att 

få igång dem och till slut kände sig Ingegerd nästan besviken. I Sveas erfarenhet uppvisade 

tjejerna vad hon beskriver som ”grabbigt” beteende. De talade om rent fysiskt sex och var 

väldigt öppna, nästan för mycket enligt Svea. När killar och tjejer sedan fick samtala med 

varandra uppfattade Svea att killarna blev irriterade och sura på tjejerna som de upplevde inte 

hade tagit ämnet på allvar. Här finns en överensstämmelse med Bäckman (2003). Inte heller i 
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Bäckmans studie uppvisade tjejer och killar alltid det som förväntades av dem i samtalen. 

Både Svea och Ingegerd har begränsade erfarenheter av att samtala om sexualitet i enkönade 

grupper.  

Henrik och Vega däremot gör detta på en mer återkommande basis. Enligt Henrik 

känner sig eleverna friare att ställa frågor i de enkönade grupperna där eleverna också 

upplever att de har mer gemensamt. Även Vega menar att det många gånger kan komma upp 

saker i den enkönade gruppen vilka eleverna inte är bekväma med att ta upp i helklass. Henrik 

påpekar dock att det är viktigt att visa för eleverna att kunskapen inte är könsbunden. Han har 

helst en kvinnlig kollega med sig när han talar om sexualitet under temaarbetet så att eleverna 

förstår att han som man kan menstruationscykeln medan hans kvinnliga kollega kan det här 

med pollution. Vega å andra sidan säger sig se fördelar med att det är en man som pratar med 

killarna medan hon själv tar hand om tjejgrupperna. Detta betyder inte att Vega inte klarar av 

killgruppen och de frågor som uppkommer där. Vega anger att det finns manlig och kvinnlig 

kompetens på detta område som bör tas tillvara.  

Det ska påpekas att de mönster och skillnader som finns inte är statiska. Kjell har sett 

att det skett en förändring bland gruppen tjejer under de 30 år han jobbat i skolan. Tjejer för 

20 år sedan kröp undan och vågade inte prata om så känsliga ämnen som sexualitet. Tjejer av 

idag tar för sig, vågar prata. Kjell menar att det har skett en total förändring. 

5.2.1.2  Elevernas intressen påverkar innehållet 

Allen (2008) visar i sin studie på hur olika delar av undervisningen kring sexualitet väcker 

olika stort intresse bland ungdomar. Samtliga lärare i vår studie går inledningsvis emot detta, 

de uppfattar att elever inte är ointresserade av något som berör sexualitet – de är tvärtemot 

intresserade av alla delar av sexualiteten. Eleverna som lärarna i studien hänvisar till beskrivs 

som nyfikna på och intresserade av sexualitet. Kjell menar att om eleverna inte ville tala om 

sexualitet skulle de dra sig för att ta upp ämnet. Vissa ämnen intresserar dem dock mer än 

andra enligt lärarna i studien. Ingegerd lyfter fram samtal om sexuell läggning och det första 

samlaget som ämnen som ofta kommer upp. Vega pekar även hon på ämnet sexuell läggning 

som en stor intressesfär. Vega tar även upp att många andra ämnen ofta kopplas till 

sexualiteten så som jämställdhet och vad som är rätt och fel. Kjell lyfter särskilt upp 

abortfrågan som något eleverna tar upp och diskuterar gång på gång.   

 Ett ämne som både Allen (2008) och många av lärarna i vår studie tar upp är den 

emotionella biten. Eleverna är intresserade av hur man närmar sig varandra och hur man 

börjar prata med någon man är intresserad av.  
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Trots att lärarna initialt menar att sexualitet är något som verkligen intresserar eleverna 

framkommer det också att det finns saker eleverna inte är intresserade av att prata om. I 

Henriks fall handlar det om kopplingen mellan sexualitet och könsroller. Eleverna ser inte 

denna koppling och finner därför det hela ointressant. Samtliga lärare även lyfter fram en 

annan typ av ämnen där eleverna inte visar samma intresse, de ämnen som eleverna själva är 

obekväma med eller känsliga inför. Vi kommer återkomma till dessa elever i avsnitt 5.3.1.1. 

5.2.1.3 Påverkar lärarnas utbildning och vidareutbildning innehållet i undervisningen?  

De intervjuade lärarna berättar att de inte fått någon egentlig utbildning i sexualitetsfrågor 

men att de vid något tillfälle kommit in på ämnet. I inledningen fastställs att det i Sverige 

enbart finns fem lärarutbildningar som i allmänna utbildningsområdet ger undervisning i sex 

och samlevnadsfrågor (Rudhe 2009).  

De intervjuade lärarna vittnar om hur de under sin utbildning saknade undervisning i 

sex och samlevnad. Däremot talar flera av de intervjuade lärarna om att de genom olika 

diskussioner kunde komma in på området. Svea kommer dock ihåg att det på lärosätet fanns 

en kort kurs vilken handlade om sex och samlevnad. Denna kurs var inte endast riktad till 

lärarstudenter utan var en valbar kurs för alla studenter.  

Att studietiden är slut behöver dock inte betyda att möjligheterna till utbildning är det. 

Henrik uppger att några temadagar eller någon fortbildning som berör sexualitet inte finns på 

hans arbetsplats i dag. Han säger att i dag handlar fortbildningen på skolan mer om språk och 

mångkultur. Detta beror på att skolan i dag är väldigt mångkulturell. Henrik säger även att sex 

och samlevnad var mer aktuellt att tala om för 10-15 år sedan och att behovet att tala om det 

inte är lika stort i dag. Henrik säger:  

 

Behovet ut av att skapa en medvetenhet i lärarkåren för det här kan folk reda. 

Det här som jag säger nu skulle jag vilja säga är snitt för vad en lärare gör 

och tänker och gör i de här ämnena och det är ungefär vad stadsmakterna 

säger att vi ska göra. Så som jag har uppfattat uppdraget.  (Intervju med 

Henrik 2009-11-10) 

 

Inte heller Kjell, Ingegerd eller Svea kan berätta om några temadagar eller utbildningsdagar 

som han kan komma ihåg som behandlat ämnet. Svea tror att en av anledningarna till att 

sexualitet inte tas upp på vidareutbildningar kan vara att alla inte är bekväma med att prata om 

det. Vega berättar även om hur hon och andra SO-lärare i Örebro en gång har blivit inbjudna 

av UR att göra ett erfarenhetsutbyte. UR ville under detta utbyte få input från verksamma SO-
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lärare om hur de arbetar med sex och samlevnadsfrågor. Vega säger även att när 

likabehandlingsplanen var på tapeten så var RFSL på skolan och diskuterade frågor. Vega 

upplever att dessa frågor har hög status på hennes arbetsplats men att det är svårt med 

vidareutbildning. 

5.2.2 Syftet med undervisningen och lärarnas reflektioner  

Samtliga respondenter anger att det är viktigt att tala om sexualitet, men de motiverar detta på 

lite olika sätt. Vega och Henrik talar båda om samtal kring sexualitet som en del av 

demokratiuppdraget. Enligt Vega handlar ämnet om att stötta upp elevernas självkänsla och 

tala om respekt för andra. Vega berättar att: 

 

Där tolererar inte jag intolerans, utan då lyfter ju jag liksom frågan i 

klassrummet och driver det liksom till sin spets kan man väl säga för att få 

eleverna medvetna om det demokratiuppdrag vi har, både i den svenska 

skolan och men också liksom i det svenska samhället (Intervju med Vega 

2009-11-13). 

 

Sexualitetsämnet diskuteras utifrån ett samhällsperspektiv men också ett personligt där 

eleverna förstår betydelsen av det egna valet; ”ingen kan tvinga mig”. Precis som Gilljam 

(2004) anser Vega att samtalen kan ge eleverna en viss styrka att vara sig själva samt att 

hjälpa till att forma respekt för andra människor. 

Henrik och Svea är båda inne på vikten för lärare att vara en motpol till de felaktiga 

bilder och myter som förmedlas av syskon, kompisar och från media. Även Ingegerd lyfter 

fram vikten av att visa på hur saker egentligen är. Ingegerd tycker att det är viktigt att tala om 

hur samlag egentligen går till, att visa på hur människor närmar sig varandra men hon lyfter 

också behovet att visa på hur kärlek i grunden är samma känsla oavsett vilken sexuell 

läggning människor har.  

Ett annat syfte med undervisningen som förs fram i Centerwall (2005b) är att göra 

känsliga ämnen ”pratbara”. Både Ingegerd och Svea lyfter fram detta syfte. Särskilt Svea 

anser att det är viktigt att visa att sexualiteten inte är något pinsamt. 

Kjell talar mycket om hur den undervisning och de diskussioner han har i sitt klassrum 

syftar till att eleverna ska lära sig att göra egna ställningstaganden. Eleverna ska kunna 

analysera, värdera och så vidare innan de lämnar grundskolan. Även Henrik talar om etiska 

ställningstaganden. Han påpekar att det är hans roll att stötta eleverna i dessa 

ställningstaganden och bejaka det som är sunt. 



28 

 

Lärarna i Chambers m.fl. (2004) studie anser att de inte har någon påverkan på 

elevernas syn på sexualitet. I denna studie uppvisas en motsatt bild. Samtliga lärare anser att 

undervisningen får effekt på eleverna. Enligt Kjell spelar det absolut roll att sexualitet tas upp 

i skolan. Han menar att allt som sätter igång tänkandet hos eleverna är otroligt viktigt. All 

undervisning som berör värdegrundsrelaterade frågor sätter spår i elevernas liv. Även Vega 

tycker att arbetet i temaform på den skola hon arbetar ger effekt och sätter fart på mycket 

tankar hos eleverna.  

Ingegerd tror att det är viktigt att prata om sexualitet. Hon tänker sig att ämnet inte 

skulle komma upp i så stor utsträckning som det gör i samtal om eleverna inte kände ett 

behov av att få prata om sexualitet. Ingegerd anger att sexualiteten är en viktig del av livet, 

inte minst för ungdomar. De funderar mycket kring och pratar mycket om ämnet. Shurberg 

Klein (1992) kommer fram till att sexualitet är en del av det sociala samspelet på en skola 

vare sig lärarna väljer att ta upp ämnet eller inte. 

I studien talar lärarna om hur de efter lektioner använder sig av sina reflektioner för att 

utveckla sin undervisning. För Vega är eftertanke sammankopplat med situationer som gått fel 

men hon talar även om hur hon tar med sig erfarenheter från år till år. Hon reflekterar över hur 

utfallet från undervisningen blev och vad som kan förbättras till nästa gång. Detta är för henne 

något som utvecklar undervisningen. Alexandersson (2007) menar att vi först måste reflektera 

över de egna erfarenheterna och handlandet för att lära oss utav det och genom denna 

utvärdering ge läraren motivation och förmåga att förnya sig. 

 Kjell funderar mycket efter lektioner där han har kommit in på diskussioner om 

sexualitet. Detta eftersom ämnet ofta kommer upp utanför den planerade undervisningen och 

enligt Kjell därför inte alltid blir rätt, eftersom det inte finns någon förberedelse innan dessa 

situationer. Kjell tror att det talas för lite om de här frågorna i skolan och han funderar mycket 

över hur och vad han kan undervisa i som anknyter till ämnet. Hans elever är mycket nyfikna 

och ställer många frågor om porr och porrfilm. De frågar exempelvis om Kjell själv sett 

porrfilm. Därför tänker han mycket på hur han ska rent pedagogiskt kunna ta upp ämnet utan 

att elever tar illa vid sig.  

 Ingegerd tycker att det är bra om lärare talar om de här ämnena med varandra eftersom 

det alltid finns sätt att göra undervisningen bättre. Ingegerd säger själv att hon inte är något 

proffs på de här frågorna. Hon känner att det är svårt att ta upp tillräckligt mycket och att det 

skulle behövas utbildning i ämnet.   
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5.2.3 Sammanfattande kommentar   

Samhällsperspektivet är förhärskande i vår studie. Detta anser vi vara en uppenbar del av SO-

ämnets karaktär och innehåll. Syftet med de samhällsorienterade ämnena är att skapa 

reflektion över samhällsfrågor och individen som en del av samhället. Lärarna motiverar 

syftet bakom sin undervisning kring sexualitet på lite olika sätt. Alla lärare i studien är dock 

överens om att det är samhällsperspektivet som ligger till grund.  

Sett till de spår som återfinns i den historiska utvecklingen av sexualitetsundervisning 

i skolan lyfts särskilt ett av de huvudsakliga spåren fortfarande idag: folkhälsa. Detta anser vi 

hänger ihop med de samhällsorienterande ämnenas karaktär där vi ser folkhälsan som en 

samhällsfråga. Ett huvudspår som inte ges något särskilt stort utrymme är reproduktionen, 

detta  kan förklaras delvis med att stora delar av det som tagits upp i den historiska 

genomgången hamnar under ämnet biologi och inte SO. Lärarna påvisar att de tekniska 

bitarna med reproduktionen är något som ska beröras inom biologin och att det är 

samhällsfrågor som ska avhandlas i SO. Kontroll över sexualiteten tas inte heller upp av SO-

lärarna i vår studie. 

Innehållet i undervisningen påverkas till stor del av eleverna. De frågor som eleverna 

är särskilt intresserade av blir en stor del av undervisningen då eleverna själva lyfter fram 

dessa frågor. I relation till Allen (2008) verkar det som om elever i den svenska skolan har 

bredare intresseområden. Att intresset även för de tekniska saker som ungdomarna i Allens 

studie värderade lägst, ändå är högt bland de elever som lärarna i vår studie undervisar kan 

bero på en viss åldersskillnad. De elever som ligger till grund för vår studie är mellan 12 och 

16 år medan Allens studie riktar sig emot äldre ungdomar. Det är inte enbart genom intresse 

som eleverna påverkar innehållet utan även genom sin mognadsgrad. Det finns en skillnad i 

vad de intervjuade lärarna tar upp beroende på elevers ålder, men även kön. Flickor bedöms i 

flera fall som mognare än pojkar och detta påverkar vilka typer av ämnen som tas upp. Vi 

anser att det är bra att elevernas intresse får styra en så stor del av diskussionerna både på 

grund av att detta innebär viss elevdemokrati men även för att vi upplever att eleverna får 

prata om det som de behöver. Eleverna får diskutera det som de funderar över och komma 

vidare i sina resonemang och ställningstaganden. Dessa egna ställningstaganden är viktiga för 

eleverna i deras framtida liv.  

Det är för oss tydligt att de lärare som intervjuats har ett klart syfte med sin 

undervisning i sexualitetsområdet. De väljer att ta upp specifika frågor och har reflekterat 

över hur de ska ta upp dessa delar. Här ställer vi oss dock frågande till hur viktigt syftet 

bakom undervisningen verkligen är i de fall då det inte sker någon planerad undervisning 
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kring sexualitet. Vi ifrågasätter om de lärare som väljer att inte planera in ämnet verkligen 

anser att det är så viktigt, som görs gällande under intervjuerna. Motiveringen till att detta 

viktiga ämne inte planeras in ges i termer av avsaknad av mål, stoffträngsel och därigenom 

tidsbrist. Det faktum att de lärare som inte planerar in ämnet samtidigt hävdar sig avbryta 

ordinarie undervisning för att glida in på ämnet på en regelbunden basis bör betyda att ämnet 

ändå tar tid i anspråk. Detta bör, enligt oss, innebära att det egentligen finns utrymme för en 

mer planerad och genomtänkt undervisning kring ämnet.  

 

5.3 Det känsliga ämnet 

Ett syfte med detta examensarbete är att avgöra huruvida lärare upplever ämnet sexualitet som 

känsligt att tala om. Under denna rubrik kommer de intervjuade lärarnas inställning till att tala 

om sexualitet i klassrummet utifrån detta känslighetsperspektiv att presenteras.  

5.3.1 Jag är inte blyg  

I den tidigare forskningen gavs två huvudsakliga spår till hur lärare förhåller sig till att tala 

om sexualitet. De lärare på högskolan (college) som intervjuades av Bell m.fl. (1997) gav 

uttryck för en viss ovilja att själva ta upp ämnet och ansåg att sexualitet var känsligt att 

diskutera. Lärarna i studien kände sig ofta osäkra i situationer där sexualitet kommit upp i 

samtal med studenterna. Det andra spåret som presenterats under rubriken tidigare forskning 

visar på en lärare som inte upplever att sexualitet är ett känsligt ämne. Läraren som observeras 

i Bäckmans (2003) avhandling upplever det inte som obekvämt eller känsligt att samtala med 

sina elever om sexualitet. 

 Ingen av de lärare som vi intervjuat upplever några olustkänslor inför samtal kring 

sexualitet. De menar att det inte känns jobbigt, pinsamt eller känsligt och de beskriver sig 

samtliga som öppna personer. Svea anser att det kunde ha varit obekvämt om eleverna hade 

upplevt det som jobbigt att tala om sexualitet. Så länge eleverna är bekväma med 

samtalsämnet så är det också lättare för läraren att vara bekväm med detsamma.   

 

Jag är inte blyg och det betyder att jag måste nog lägga band på mig för att 

inte bli för mycket (Intervju med Henrik 2009-11-10). 

 

Inte heller Ingegerd säger sig vara blyg. Hon talar liksom Henrik om att det snarare gäller att 

lägga band på sig och försöka anpassa vad som sägs till elevernas ålder eller vilken klass man 

har att göra med. Hon tycker själv att hon är för gammal för att tycka att saker och ting känns 
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obekväma. Vega tror att hon känner sig bekväm med sexualitet som ämne eftersom hon som 

ny lärare hade ett nära samarbete med en NO-lärare som hon beskriver som helt oblyg. Vega 

känner att hon präglades av denne äldre kollegas ogenerade förhållningssätt.  

5.3.1.1 … men det finns ju andra som är det 

Hittills har vi i studien kunnat se att lärarna inte beskriver sig själv som blyga eller obekväma 

med sexualitet. Lärarna i vår studie beskriver däremot en annan grupp som känslig, eleverna. 

Kjell menar att han ibland provocerar fram diskussioner och samtal för att tvinga eleverna att 

tänka efter kring saker vilka de inte själva tar upp. Kjell beskriver det som att vissa ämnen 

tycker en del av eleverna är ”äckliga”. Bland dessa återfinns pornografi och analsex. Vega 

talar även hon om vissa frågor som upplevs som pinsamma. Hon anser dock att många av 

dessa frågor kommer upp när klassen delas i mindre grupper, såsom tjej- och killgrupper. Ett 

av de ämnen hon lyfter fram särskilt är analsex. Henriks elever har ibland mycket svårt att tala 

om homosexualitet då det enligt honom finns en nedärvt motstånd emot detta. Både Henrik, 

Ingegerd och Kjell lyfter också fram den grupp elever som tycker att sex är ett jobbigt ämne 

att tala om i allmänhet. De ungdomar som är religiösa pekas särskilt ut som en grupp som kan 

uppleva ämnet som för privat att diskutera i ett klassrum.  

 Även föräldrar pekas ut som en potentiellt känslig grupp. Återigen är det främst de 

föräldrar som är religiösa som är i fokus. Henrik menar att han som lärare måste fånga upp 

dessa känsliga föräldrar och berätta varför det är viktigt att deras barn talar om sexualitet i 

skolan. 

5.3.2 Privat och personligt 

Historiskt har sexualitet ofta setts som något privat och personligt. Lärarna förhåller sig till 

det privata på lite olika sätt. Svea och Ingegerd anger båda två att det gäller att hålla samtalen 

på en generell nivå. De menar även att det finns ämnen som är mer troliga att leda in på 

personliga frågor. Ingegerd tar onani som exempel. Trots att Ingegerd vill hålla saker på en 

generell nivå så bjuder hon ibland på sig själv och försöker vara öppen. Hon tror det beror lite 

på elevgruppen om hon kan vara mer personlig. Henrik tycker att det finns en gräns och att 

han inte delar med sig av egna erfarenheter hela tiden men att det ibland kan vara bra att tala 

om misstag man gjort. Han bjuder på sina egna misstag för att försöka förhindra att de 

upprepas. Henrik tror dock att det kan vara viktigt att inte säga mer än vad eleverna frågar 

efter. Eleverna ska inte bombas med information som de själva inte efterfrågat. Kjell är inne 

på samma linje och menar att han försöker vara personlig men inte privat. Eleverna måste 

känna att Kjell delar med sig samtidigt som de inte behöver veta detaljer om hans hemliv. 
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Kjell tror också det är lättare för lärare att vara personliga än för eleverna. De har mer att 

förlora på att vara öppna. Vega menar att hon inte på något sätt tar illa vid sig om eleverna 

kommer med personliga frågor om hennes privatliv eller att hon någonsin tyckt att dessa 

frågor varit jobbiga. Vega anser att hon har en naturlig gräns mellan vad hon kan och vill dela 

med sig av och vad hon styr bort ifrån.  

 Svea, Ingegerd och Kjell tar även upp elevernas rätt att inte bli för personliga. Svea 

berättar att hon ibland fått stoppa sina elever från att berätta alltför personliga detaljer. Hon 

påpekar att de elever som blir för specifika riskerar att kränka sin partner som kanske inte alls 

vill att alla ska veta vad han eller hon vill och gör. Även Ingegerd är inne på denna linje: 

 

Aldrig att någon ska känna sig utlämnad, varken jag som lärare eller någon 

elev på något sätt (Intervju med Ingegerd 2009-10-29). 

 

Trots att lärarna är överens om att allt i deras liv inte ska finnas tillgängligt för 

eleverna talar de alla om vikten att vara ärliga emot sina elever.  

5.3.3 Problematiska områden  

Även om samtliga lärare i studien anger att eleverna oftast vill tala om sex och att det också är 

något som är viktigt för dem, finns det ämnen där lärarna själva väljer att gå försiktigt fram. I 

Vegas fall handlar detta om lärarens ingång till att tala om ämnet. Som lärare kan man inte 

förutsätta att alla elever är sexuellt aktiva. Mer allvarliga saker lyfts särskilt av Kjell och 

Ingegerd som talar om de saker eleverna kan ha fått uppleva i hemmet eller under andra 

förhållanden. Enligt Ingegerd måste man som lärare på en skola med ca 500 elever vara 

medveten om att vissa av dessa elever kommer ha utsatts för övergrepp, incest, våldtäkt eller 

annat sexuellt våld. Under en lärares yrkesliv kommer hon eller han med all säkerhet att stöta 

på elever med denna typ av bakgrund. Kjell anger även att många elever har med sig en 

bakgrund av uppslitande hemförhållanden där otrohet och svek förekommit. De lärare som 

arbetar på skolor som kan beskrivas som mångkulturella lyfter även fram den påverkan som 

kultur och religion kan ha på elevernas åsikter och utgångspunkter. Svea menar att många 

elever med invandrarbakgrund har svårare att tala om sex och hon får medhåll ifrån Henrik. 

Ingegerd menar att man får omforma samtalen när det gäller främst muslimska elever. Många 

av dem tycker, enligt henne, att sexualitet är lite pinsamt och tabubelagt samtidigt som de är 

intresserade av ämnet. Både Henrik och Vega talar om hur föräldrar till elever med 

invandrarbakgrund kan reagera på den öppenhet som finns kring sexualitet i skolan men att 
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det då har skett samtal föräldrarna och ingen av lärarna tar upp att någon elev lyfts ur 

undervisningen. 

5.3.4 Lärarnas rädsla för kontrovers 

I den tidigare forskningen visade Bell m.fl. (1997) på att en rädsla för kontovers fanns hos 

lärare samt att många lärare kan dra sig för alltför öppna samtal kring sexualitet eftersom de 

är oroliga för att få kritik från föräldrar eller för att föra in eleverna i alltför avancerade samtal 

och situationer (Centerwall 2005b). Överlag anser de lärare som intervjuats att de inte har 

någon rädsla för kontrovers. Henrik har ibland fått försvara temaarbetet kring sex och 

samlevnad för föräldrar men att det där handlar om att stå på sig. Han är med andra ord inte 

alls oroad för kritik från föräldrar men menar att det är något man som lärare ska ta tag i. 

Ingegerd är den enda av lärarna som visar viss oro.  

 

Jag tänker alltid så här, tänk om det nu är någon förälder, om någon berättar 

hemma som ringer till mig och undrar vad jag håller på med på mina 

lektioner. Så kan jag känna ibland (Intervju med Ingegerd 2009-10-29). 

 

Ingegerd ifrågasätter också, i enighet med Centerwall (2005b), sin egen kompetens att tala 

med eleverna om dessa frågor. Hon känner att hon egentligen saknar utbildning i frågan och 

att någon annan med säkerhet skulle kunna göra ett bättre jobb. 

5.3.5 Sammanfattande kommentar 

Lärarna i studien menar genomgående att de inte är blyga. Det framkommer till och med att 

ett par av lärarna snarare får hindra sig själva från att gå för långt. Detta motsäger den bild 

som ges i Chambers m.fl. (2004) samt Bell m.fl. (1997). Lärarna i vår studie är mer lika den 

lärare som beskrivs i Bäckman (2003). Den sistnämnda studien är gjord i Sverige medan de 

andra tar utgångspunkt i Storbritannien respektive USA. Dessa nationella skillnader kan vara 

en orsak till studiernas olikartade resultat. Dessa skillnader bör kunna förklaras, i alla fall 

delvis, genom att Sverige har en lång tradition av sexualundervisning som en del av den 

svenska skolan medan sexualundervisning i USA fortfarande är mycket kontroversiell och en 

del av den allmänna debatten (Bartz 2007). Storbritannien har obligatorisk 

sexualundervisning i offentligt ägda skolor men inte i privatskolor vilket vi anser visar på att 

ämnet inte ges samma vikt som i det svenska skolsystemet (Chambers m.fl.2004).  

Det mest intressanta är att det enligt de intervjuade lärarna snarare är så att det är 

eleverna som är blyga och kan vara känsliga inför att tala om sexualitet. Som tidigare 
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framkommit menar lärarna att eleverna intresserar sig för allt som har med sexualitet att göra 

men det framkommer samtidigt att alla elever inte är bekväma eller intresserade av att tala om 

vissa saker. Detta kan enligt lärarna bero på hemförhållanden, kultur eller religion. Elevernas 

inställning till sexualitet är både splittrad och ambivalent. Vi anser likt de intervjuade lärarna 

att det är viktigt att vara medveten om att alla elever inte har ett öppet och oproblematiskt 

förhållningssätt till sexualiteten. Det finns en svår balansgång mellan att inte kränka den som 

är känslig inför ämnet samtidigt som man bejakar olika typer av sexualitet och besvarar 

elevernas frågor.  

De känsliga eleverna har i vissa fall även föräldrar som beskrivs som känsliga av 

lärarna. Eftersom bakgrunden till elevernas känslighet beskrivs som kopplade till religion, 

kultur och hemförhållanden är det logiskt att föräldrarna upplever samma känslighet inför 

sexualitet som sina barn. 

En enda av lärarna känner någon typ av oro för kontrovers. Det kan verka förvånande 

att det endast är en av lärarna som uttrycker denna typ av oro då man ser till det faktum att 

ingen av de intervjuade lärarna har någon egentlig utbildning i att tala om sexualitet.  

 

6 Diskussion 

Under denna rubrik följer en sammanfattande diskussion kring de resultat som framkommit 

genom studien. Vi kommer även föra en kritisk diskussion kring vårt eget uppsatsarbete. 

 

6.1 Sammanfattande diskussion kring resultatet  

Frågor kring sexualitet verkar enligt vår studie uppstå på två sätt; situationer planerade av den 

undervisande läraren eller i situationer som är initierade av elev eller lärare och som ligger 

utanför det planerade lektionsinnehållet. Den genomgående åsikten bland de intervjuade 

lärarna är att samtal om sexualitet uppkommer på en regelbunden basis, främst genom 

elevinitiativ. Oavsett om respondenten planerar in ämnet eller ej ställs denna ändå inför 

funderingar och frågor kring sexualitet från sina elever. När det kommer till den planerade 

undervisningen syns två spår i vår studie. En av lärarna planerar enbart in diskussioner kring 

ämnet medan två andra gör övergripande temaarbeten som berör sexualitet.  

 Vi har genom undersökningen märkt att undervisningsformen inte är central för 

innehållet. Oavsett om undervisningen sker planerat eller inte så kretsar den kring samtal och 

diskussioner snarare än faktablad och katederundervisning. Samtliga lärares undervisning 

kring sexualitet kretsar kring samhällsfrågor. Innehållet omfattar särskilt frågor kring sexuell 
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läggning, sexualbrott samt skydd emot könssjukdomar. Lärarna lyfter även vikten av att tala 

kring känslor.  

 Stor del av sexualitetsundervisningen endast sker elevinitierat och elevernas egna 

intressen  blir styrande över vilka ämnesområden som tas upp i klassrummet. Studien har 

dock visat att eleverna kan uppleva vissa ämnen som pinsamma, tabubelagda eller tråkiga, till 

exempel kopplingar mellan sexualitet och könsroller riskerar utelämnas av eleverna. Om 

eleverna inte vill tala om vissa ämnen kan detta innebära en risk att de ämnen som de finner 

känsliga eller ointressanta utelämnas. I de skolor som arbetar tematiskt kring sexualitetsfrågor 

finns en kontroll över att olika delar av sexualitet och olika åsikter kring detta presenteras för 

eleverna. Pedagogen kan då förebereda sig och slipper kanske begå en del av de misstag som 

samtliga lärare vittnar om. Med detta menar vi inte att den undervisning, planerad eller 

oplanerad, som sker i skolor som inte arbetar tematiskt är dålig.  

 Heteronormativt tänkande anses av lärarna i studien vara något att motverka. De lyfter 

fram HBT -personer som normala och HBT–frågor som något viktigt att diskutera med 

eleverna. Samtidigt går det att ifrågasätta om lärarnas handlande alltid stödjer dessa åsikter. 

Det faktum att lärarna valt att dela upp sina elever efter kön när de ska tala om sexualitet är en 

av de delar som kan ifrågasättas. Denna uppdelning förutsätter att dessa två grupper har olika 

funderingar kring sexualitet och att de attraheras av det andra könet. Den elev som är 

homosexuell bör inte få ut särskilt mycket av samtal om hur man närmar sig det motsatta 

könet. 

 Den bild vi tagit del av genom litteraturen påvisade att lärarna skulle uppfattat 

sexualitet som ett känsligt ämne men de svar intervjuerna vi genomfört visar en helt annan 

bild. Lärarna i vår studie menade samtliga att de inte var känsliga inför ämnet sexualitet. 

Däremot menar samtliga lärare i studien att eleverna många gånger kan känna obehag och 

blyghet inför att tala om sexualitet. Denna blyghet tillskriver lärarna ofta religion eller kultur 

men även sekulariserade etniskt svenska elever verkar kunna känna sig obekväma. Även 

elevers föräldrar har av ett par av lärarna tillskrivits en viss känslighet inför att sexualitet tas 

upp och diskuteras öppet i skolan. Samtliga lärare menar att sexualiteten är något naturligt. 

Den bild som pedagogerna i studien visar måste anses vara en seger för den svenska 

sexualundervisningen och den svenska sexualsynen.  

Baserat på den tidigare forskningen hade det varit enkelt för oss att dra slutsatsen att 

lärare som väljer att inte planera in sexualitet i undervisningen upplever ämnet som känsligt. 

Denna slutsats hade dock varit felaktig, då vi konstaterat att ingen av lärarna upplever 

sexualitet som svårt att tala om. Huruvida undervisningen planeras in eller ej verkar snarare 
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bero på andra faktorer. De faktorer som här lyfts fram av respondenterna är stoffträngsel, 

avsaknad av uppnåendemål samt tidsbrist. Vi har dock redan tidigare ifrågasätt dessa faktorer 

som den enda bakomliggande anledningen till att sexualitet inte planeras in i undervisningen. 

Den största möjliga förklaringen som vi ser det är att lärarna faktiskt upplever dessa faktorer 

som de stora orsakerna till varför de inte själva väljer lyfta sexualitet mer i undervisningen. Vi 

anser dock att detta inte alltid är hela sanningen.  Genom lärarnas utsagor kan vi se att de 

lärare som inte planerar in ämnet sexualitet, eller gör det i liten grad, ändå lägger betydande 

lektionstid på att diskutera frågan med sina elever. Vi anser att lärarna i slutänden lägger så 

pass mycket tid på att samtala om sexualitet att det torde vara både effektivare och mer 

fördelaktigt att planera in undervisning. Vi ställer oss även frågande till om brist på 

uppnåendemål är ett övertygande argument till att inte beröra ämnet i undervisningen. För det 

första är sexualitet en del av ämnets innehåll enligt kursplanen. Kanske är det snarare så att de 

inte tar upp ämnet eftersom de anser att det ligger i NO-ämnets uppdrag. Eventuellt kan de 

lärare som arbetar tematiskt ha en fördel då de arbetar tillsammans med samtliga lärare i 

arbetslaget. De lärare som arbetar på detta sätt behöver inte vara rädda att ”inkräkta” på NO-

ämnet och NO-lärarens kompetensområde. Nyckeln till framgång i undervisningen verkar 

ligga i kommunikationen mellan lärare.  

 Vi anser att det är viktigt att lärare som undervisar i den svenska skolan tar upp och 

behandlar frågor om sexualitet som visar på den enskilda individens sexualitet och stärka den. 

Elever måste i skolan förmedlas en kunskap om sina sexuella rättigheter så som rätten till sin 

egen kropp. Eleverna måste också lära sig se och respektera andra människors sexuella 

rättigheter. Detta måste anses vara en del av skolans övergripande demokratiuppdrag.  

Lärarna som deltagit i vår studie genomgripande gett en enhetlig bild av lärares attityder när 

det kommer till att tala om sexualitet i skolan och även om denna studie inte är tänkt att ge en 

helhetig bild över samtliga lärare i den svenska grundskolan kan vi bara gissa att den attityd 

som visats här är ett genomgående drag i hela lärarkåren.   

 

6.2 Självreflektion 

I vårt projekt har vi från första början varit medvetna om att vi som forskare påverkar vår 

egen forskning och våra egna resultat. Som Gilje och Grimen (2000) påvisar är all forskning 

subjektiv och de egna förförståelsen påverkar både val av forskningsprojekt och vad som 

fokuseras på i resultatet.  

De lärare som valt att ställa upp i vår undersökning har alla sett sig själva som oblyga, 

detta tror vi har påverkat vårt resultat. Lärare som upplever sexualitet som svårt att tala om 
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bör ge helt annorlunda svar på intervjufrågorna. Nu kan vi inte veta om det är så att SO-lärare 

överlag är rätt oblyga och pratar om sexualitet utan att det känns jobbigt eller att det är så att 

de blyga blivit skrämda av vår uppsats och valt att avböja på grund av sin osäkerhet inför 

ämnet.   

De lärare vi intervjuat kommer från olika typer av skolor. Två av lärarna kommer från 

mångkulturella skolor och det hade varit intressant att utreda om detta faktum påverkar 

undervisningen och närmare bestämt hur den gör detta. Alla de lärare vi intervjuat är av 

etniskt svenskt ursprung detta är något som eventuellt kan ha påverkat resultatet i någon 

riktning. 

Det faktum att vi har begränsad erfarenhet i att genomföra intervjuer innebär en 

potentiell risk att påverka vårt resultat. Det faktum att lärarnas svar att genererat olika 

följdfrågor kan även det ha påverkat det slutgiltiga resultatet på grund av att innehållet det 

material som samlats in inte blir exakt detsamma. Dock har vi i stort hållit oss till de 

konstruerade frågorna men likt SO-lektioner måste intervjuer utvecklas.  

Något som har försvårat arbetet är svårigheter att finna för oss relevant forskning. Den 

forskning vi hittade som var relaterade till ämnet handlade ofta om hur biologiämnet kan ta 

upp sex och samlevnad. Vi hoppas därför på att fler forskare ska intressera sig för ämnet.   

Ett intressant komplement till vår undersökning hade varit att intervjua elever på 

skolorna om vad de tycker. Detta var någonting som vi diskuterade men uteslöt tidigt 

eftersom vi ansåg att syftet med uppsatsen var att undersöka ämnet sexualitet ur lärarnas 

perspektiv. Idén att intervjua gymnasielärare som undervisar i religionskunskap och sedan 

jämföra dem med grundskolelärarnas upplägg hade även det varit intressant med nu i 

efterhand kan vi se att detta hade blivit väldigt omfattande och att det hade varit svårt att 

förena dels med forskning och med uppsatsens omfattning. Vi har med detta val gått miste om 

möjligheten att jämföra undervisningen kring sexualitet i två skolformer.  

Vi anser, trots detta, att vi gjort det vi var ute efter att göra och trots vår brist på 

erfarenhet har arbetet förts framåt utan några större problem. De lärare som intervjuats har 

varit öppna och verkat genuina i sina svar.  De har också haft mycket att säga.  

När det kommer till möjligheterna att återupprepa studien och få ett likartat resultat 

anser vi att detta beror på vilken typ av respondenter som intervjuas. Svaren som ligger till 

grund för resultatet i denna studie är individuella.  
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7 Slutsats 

Undervisning kring sexualitet som ämne sker både i form av lärarnas förberedda och 

planerade undervisningssituationer samt som oförberedda inslag under lektioner som inte är 

tänkta att behandla sexualitet. Studien visar dock att det är den oplanerade som är den 

vanligaste formen av sexualitetsundervisning bland respondenterna. De ej av läraren i förväg 

inplanerade diskussionerna om sexualitet initieras främst av eleverna och utgår ifrån deras 

frågor och funderingar. Även lärarna kan dock initiera ämnet men inte i lika stor utsträckning.  

Oavsett om undervisningen sker planerat eller ej så ligger fokus på sexualitet som 

samhällsfråga. Det huvudsakliga innehållet innefattar bland annat frågor kring sexuell 

läggning, sexualitet i lag och rätt samt skydd mot könssjukdomar.  De huvudsakliga faktorer 

som enligt de intervjuade lärarna påverkar undervisningen innehåll är elevernas intresse och 

mognadsgrad. Ingen av lärarna i studien har någon utbildning kring sexualitetsfrågor så denna 

studie kan inte konstatera huruvida utbildning hade påverkat innehållet i undervisningen.  

Respondenter ger en bild av sexualitet naturlig del av livet inför vilken de inte känner 

obehag att tala med sina elever. Förvånande nog är det delar av elevgruppen som uppfattas 

känna obehag inför ämnet.  

 Avslutningsvis ska det påpekas att sexualitet är ett nödvändigt, men komplext, ämne 

att behandla i skolan. Det är viktigt att barn och ungdomar får en relation till sin egen 

sexualitet samtidigt som de lär sig att respektera andras. 
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      Bilaga 1  

 

Hej  

 

Vi är två studenter som för närvarande läser pedagogik med didaktisk inriktning C vid Örebro 

Universitet. I denna kurs ingår vårt examensarbete, en uppsats. Vi har båda läst vid 

universitetet under en längre tid och gör oss snart klara för arbetslivet. Under vår tid på 

lärarprogrammet har vi läst teckenspråk och religion respektive engelska och 

samhällskunskap.  

 

I detta arbete hade vi tänkt ha med intervjuer med lärare som är verksamma i grundskolans 

senare år samt gymnasiet och vi undrar nu om du skulle kunna vara intresserad av att ställa 

upp? Vi förstår att detta säkert inte är den enda förfrågan av denna typ som du fått men vi 

hoppas ändå att du ska ha tid och lust att bli intervjuad utav oss. 

 

Det ämne vi valt att skriva om hamnar inom ramen för kommunikation och lärande. Vi hade 

där tänkt rikta in oss på frågor kring sexualitet, det vill säga hur talar lärare med sina elever 

kring frågor om sexualitet/sex och samlevnad. Vi har inte varit intresserade av själva 

sexualundervisningen som förekommer inom ämnet biologi. Sex och samlevnad som det 

berörs i andra ämnen, vare sig planerat eller i mer spontana diskussioner.  

 

Vi har planerat att genomföra intervjuerna under vecka 43 och 44 (vi är medvetna om att 

vecka 44 är höstlov) men kan också göra intervjuer i början av vecka 45. Vi är flexibla med 

tider och med mötesplats. Vi kan ses på din arbetsplats eller annan plats som passar för 

samtal. 

 

Hoppas du får en bra dag och att vi snart hör från dig! 

/Marie Södergren och Kristina Montén  

 

 

 

 

 



   

 

 

      Bilaga 2 

Allmänt om läraren 

1. Hur många år har du jobbat som lärare?  

2. Vilka ämnen undervisar du i?  

3. Under din lärarutbildning togs det då upp någonting rörande sexualitet?  

Begreppet sexualitet  

4. Vad lägger du in i begreppet sexualitet? 

Sexualitet i den planerade undervisningen  

5. Tycker du att sexualitet är ett känsligt ämne att ta upp i klassrummet?  

6. Finns det ämnen rörande sexualitet som du upplever är lättare att tala om 

än andra? 

7. Brukar du planera in delar som berör sexualitet i din undervisning? Hur 

brukar denna inplanerade tid se ut, vad innehåller den?  Om du inte tar 

upp det varför gör du inte det?  

8. Hur mycket tid brukar du lägga uppskattningsvis på denna fråga?  

9. När ni pratar om ämnet sexualitet tar du då in extern hjälp, hade du velat 

göra det? 

10. Har det anordnats temadagar angående sexualitet eller liknade för dig och 

dina kollegor eller för eleverna? 

11. Diskuterar du och dina kollegor sexualitet i anslutning till undervisning, 

av vilken anledning, vad diskuterar ni då? 

 

Sexualitet i oplanerade klassrumssituationer 

 

12. Uppstår det frågor/samtal om sexualitet oplanerat i ditt klassrum? hur 

brukar sådana oplanerade frågor/samtal fortlöpa?  

13. Hur bemöter/hanterar du frågor kring sexualitet om de uppstår? 

(återkoppling till frågan om känsligt ämne, känner läraren att responsen 

påverkas av dennes känslighet för ämnet, handlar läraren annorlunda vid 

ett ämne som den tycker är jobbigt) 

14. När eleverna tar upp frågor eller diskussioner om sexualitet vad är de då 

intresserade av? 

15. Kan du ge exempel på en lektion där sexualitet togs upp oplanerat (av 

lärare eller elev) och vad som hände?  

16. Märker du någon skillnad i flickornas eller pojkarnas frågor om 

sexualitet? 

 



  Bilaga 2 

 

 

 

Eftertanke 

17. Funderar/tänker du på om du kan göra saker annorlunda angående 

undervisning om sexualitet, på vilket sätt du tar upp den eller varför du 

gör/inte gör de? 

18. Tror du att det spelar någon roll om man talar om det i skolan?  

 

 

 
 


