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Abstract  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur högstadielärares förhållningssätt till sex och 
samlevnad i skolan formar deras undervisning samt hur normer för kön och sexualitet 
reproduceras eller utmanas i, eller i talet om, undervisningen. De teoretiska perspektiv från 
vilken denna undersökning utgår från är dels ett socialkonstruktivistiskt, queerteoretiskt, 
genusteoretiskt och ett normkritiskt perspektiv. Metod för studien är kvalitativa intervjuer och 
tematisk analys. Resultaten visar på att det bedrivs förändringsstrategier i form av en 
toleranspedagogik och en normkritisk pedagogik för att främja acceptans och jämlikhet samt 
motverka diskriminering och kränkningar i undervisningen. Här såg lärarna också mer eller 
mindre på sina elever som passiva lärande objekt eller aktiva lärande subjekt. Många av lärarna 
är till stor del normmedvetna, problematiserar normer och kopplar sex och samlevnad till 
värdegrundsarbetet. Några av lärarna tillämpar även ett genusperspektiv på sin undervisning. 
Normer i undervisningen utmanas genom lärarens språkanvändning, val av material och 
framförandet av alternativa narrativ. Existerande normer för kön och sexualitet förstärktes och 
reproduceras dock också i och med lärares språkanvändning där tal om det naturliga och normala 
är svårt att komma ifrån och där kategoriseringar och skillnadsskapande praktiker såsom att dela 
upp klassen efter kön förekommer. Resultatet tyder således på att lärares egna målsättning med 
undervisningen, syn på vad som är viktigt att ta upp och förståelsen av vad sex och samlevnad 
innefattar påverkar undervisningens utformning. Lärarnas strategier och tillämpning av 
pedagogiska praktiker samt synen på sina elever inverkar i stor grad på hur ett värdegrundsarbete 
och arbete med att utmana normer för kön och sexualitet fördes i undervisningen. Även lärarnas 
egna perspektiv på genus och sexualitet samt lärares normmedvetenhet hade betydelse för 
huruvida köns-och sexualitetsnormer förstärktes och reproduceras i undervisningen, eller i talet 
om denna. Den undervisning och kunskap eleverna i slutändan får ta del av är i huvudsak 
beroende av lärarnas kunskap, pedagogiska strategier samt synen på eleverna och sex och 
samlevnad som kunskapsområde.  
 

Nyckelord: Sex och samlevnadsundervisning, kön, sexualitet, normkritisk pedagogik, 

heteronormativitet 
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1. Inledning 

Skolan är en stor och grundläggande del av vårt samhälle som har till uppgift att förmedla och 

förankra de grundläggande värden som anges i skolans värdegrund. Läroplanen säger bland 

annat att skolan ska förmedla demokratiska värden som individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde samt tolerans för olikheter (Sahlström 2006). Skolan ska således fungera 

som en institution för att befästa och upprätthålla normer som vi som samhälle betraktar som 

viktiga grundläggande värderingar (Martinsson och Reimers 2008, 8). Dessa värden ska i sin tur 

genomsyra hela skolans verksamhet och all personal har till uppgift att förmedla och förankra 

skolans värdegrund hos eleverna. Samhället utvecklas ständigt och denna utveckling har idag lett 

till ett allt mer pluralistiskt och mångkulturellt samhälle vilket i sin tur ställer nya krav på skolan 

som värdeförmedlare. Det mångkulturella samhället rör inte enbart etnicitet eller kulturell 

bakgrund utan innefattar även genus, sexualitet och i ett mer omfattande perspektiv allt 

samhällsliv (Roth 1998). När samhällsfrågor såsom jämställdhet eller främlingsfientlighet 

diskuteras är det inte heller ovanligt att man vänder sig till skolan för att där ta tag i olika 

samhällsproblem.  

 

Efter hösten och vinterns våg av #Metoo-rörelsen har vi kunnat bevittna hur framförallt kvinnor 

har bidragit med sina berättelser om upplevda sexuella trakasserier, kränkningar eller övergrepp. 

Detta för att synliggöra det utbredda fenomenet samt motverka tabu- och skuldbeläggning av 

kvinnor eller andra som anmäler sexuella trakasserier. Många av dessa vittnesmål handlade om 

sexuella trakasserier på arbetsplatser men vi kunde även se hur detta tog plats i skolvärlden. 

Under hashtags som #tystiklassen och #räckupphanden vittnade elever om de sexuella 

kränkningar, trakasserier och nedsättande ord som de utsatts för av skolkamrater och lärare, i 

eller i anslutning till skolmiljön (Lärarnas Tidning, 2017). Efter dessa uppdagande var vi många 

som var överens om att sexuella trakasserier, övergrepp och kränkningar är ett samhällsproblem 

som det behövs göras något åt. I spåren av detta har regeringen tillsammans med Vänsterpartiet 

kommit överens om en satsning på åtgärder där mestadels av pengarna läggs på att förbättra sex 

och samlevnadsundervisningen i skolan. 50 av de 120 miljoner kronor som satsas ska gå till 

kompetensutveckling för lärarkåren (Marmorstein, 2018).  
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Skolan har således en viktig roll i att bedriva ett värdegrundsarbete med eleverna som motverkar 

kränkande behandling och diskriminering. I och med detta är sex och samlevnadsundervisningen 

en viktig del för att ge eleverna en möjlighet att diskutera och reflektera kring värderingar, 

samtycke, bemötande och sexualitet men också kring relationer, identitet och jämställdhet med 

mera. Sex och samlevnadsundervisningen ska ge unga goda kunskaper om sexuell och 

reproduktiv hälsa. Emellertid ska den sex och samlevnadsundervisning som vi har idag inte 

endast syfta till att motverka oönskade graviditeter och sjukdomar utan den ska även ha som mål 

att främja jämställdhet samt motverka diskriminering och kränkande behandling 

(Skolinspektionen 2018). Bristande jämställdhet eller fördomar och kränkningar på grund av 

sexuell läggning eller könsidentitet är samhällsproblem som skolan tack vare skolplikt och 

obligatorisk sex och samlevnadsundervisning har en stor möjlighet att påverka. Skolan har här 

inte bara en möjlighet att påverka våra ungdomars förhållningssätt till sig själva och andra utan 

också en möjlighet till att bidra till samhällets vidare utveckling. 

 

 En kvalitetsgranskning genomförd av Skolinspektionen (2018) på sex och 

samlevnadsundervisningen visade på att kvalitén på undervisningen skiljer sig stort inom och 

mellan skolor i landet. Detta tyder på att det till stor del är upp till rektorn men även till lärarna 

på skolan vilken sex och samlevnadsundervisning som eleverna får ta del av. Lärarens egna 

förhållningssätt, intresse och engagemang skulle i ett ämne som detta därför kunna ha en stor 

inverkan på den undervisning som ges och den kunskap som lärs ut. En lärares undervisning kan 

både påverka elevernas kunskapsutveckling och identitetsskapande samt utmana eller 

reproducerar normer kring kön och sexualitet. Genom att problematisera och diskutera kring 

normer för manligt och kvinnligt eller heteronormen, kan jämställdhet och jämlikhet främjas 

medan den snäva hierarkiserande heteronormativiteten, kränkningar och traditionella 

könsmönster kan motverkas. Regeringen har upprepade gånger påpekat att just en förbättrad sex 

och samlevnadsundervisning är ett viktigt medel för en ökad jämställdhet (Skolinspektionen 

2018). En förbättring av sex och samlevnadsundervisning får stöd och påtryckning från politiskt 

håll men hur ser det ut med de lärare som faktiskt jobbar som undervisare i sex och samlevnad? 

Här kommer vi in på denna rapports syfte och forskningsfrågor. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur högstadielärares förhållningssätt till sex och 

samlevnadsundervisning i skolan formar undervisningen samt hur köns-och sexualitetsnormer 

reproduceras eller utmanas i, eller i talet om, undervisningen. 

För att göra detta har jag använt mig av tre frågeställningar, dessa är som följer:  

1. Hur förhåller sig lärare till ett normkritiskt syn- och tillvägagångssätt i sin undervisning 

eller i talet om denna? 

2. Hur ser lärare på sina elever och deras roll i förhållande till sex och 

samlevnadsundervisningen?  

3. Hur kan lärares förhållningssätt till kunskapsområdet och eleverna bidra till att 

reproducera eller ifrågasätta normer i sex och samlevnadsundervisningen? 

 

1.2 Bakgrund 

Skolinspektionen (2018) har på uppdrag av regeringen genomfört en kvalitetsgranskning av sex 

och samlevnadsundervisningen på grund- och grundsärskolan samt gymnasie- och 

gymnasiesärskolan. Dessförinnan var den senaste större granskningen i Sverige 1999 och 

genomfördes av Skolverket. Denna granskning visade på stora skillnader på undervisningen både 

inom och mellan skolor. Det var sällan undervisningen gav en allsidig kunskap på området; den 

fokuserade på ett riskperspektiv och man såg till följd en avsaknad av ett friskperspektiv i 

undervisningen. Riskperspektivet innebär att undervisningen främst betonar problem såsom 

könssjukdomar, tonårsaborter eller våldtäkter. Friskperspektivet betonar istället det man är “för” 

såsom sexuell hälsa, jämlika relationer, självkänsla eller stärkt identitet. I granskningen framkom 

även att ett tydligt genusperspektiv och en bra nivå av elevmedverkan saknades i undervisningen. 

Dessutom visade granskningen brister i skolledningens styrning av sex och 

samlevnadsundervisningen samt lärares kompetens i ämnet och det var få lärare som fått 

kompetensutveckling i ämnet.  

 

En annan kartläggning av sex och samlevnadsundervisning på sju högstadieskolor som 

genomfördes 2005 identifierade liknande problem där sex och samlevnad främst lades inom 
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biologins ansvarsområde, där gemensamma mål för undervisningen saknades och att 

omfattningen på sex och samlevnadsundervisningen kunde variera stort mellan olika skolor. 

Omfattningen på den lärarledda undervisningen visade sig i dessa sju skolor i Stockholms län 

variera mellan sex och 160 timmar per läsår. Här kunde också inom en och samma skola ett 

arbetslag arbeta med sex och samlevnad under 20 timmar per läsår medan två andra arbetslag på 

samma skola endast la åtta timmar på undervisning i området (Juvall och ChuChu Petterson 

2005).  

 

Skolinspektionens senaste granskning under hösten 2017 visar att även om vissa områden idag 

har förbättrats så finns många av de tidigare påvisade bristerna i sex och 

samlevnadsundervisningen kvar. Granskningen visade bland annat på att undervisningen i sex 

och samlevnad i flera skolor sker oregelbundet, att undervisningen läggs i senare årskurser och 

begränsas till ett antal lektioner. I intervjuer av elever var de många som ville ha sex och 

samlevnad oftare och vid fler tillfällen. Granskningen visade också på att lärare är i behov av 

stöd och verktyg i sin undervisning då många lärare kände sig obekväma med området och 

tyckte det var svårt att undervisa i sex och samlevnad. De upplevde också en osäkerhet inför att 

hantera laddade diskussioner som strider mot värdegrunden samt saknade kunskap om HBTQ 

frågor (HBTQ är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer 

med queera uttryck och identiteter). Resultaten tyder på att det finns ett stort behov av 

kompetensutveckling i sex och samlevnad som kunskapsområde och i frågor om normer, HBTQ, 

hedersrelaterade frågor och hantering av kontroversiella frågor som rör kunskapsområdet. 

Rapporten påvisade också vikten av att rektorer följer upp sina lärares kompetenser och erbjuder 

dem kompetensutveckling vid behov. Trots dessa brister visade granskningen på att vissa skolor 

bedrev en undervisning, som de bedömde vara, av en mycket god kvalité.  

 

I en undersökning som Rfsu genomförde 2004 visade det sig endast vara 6 procent av alla 

nyutexaminerade lärarstudenter som fått undervisning i sex och samlevnad under sin 

lärarutbildning. Av de 26 utbildningarna som studien undersökt erbjöds kurser i sex och 

samlevnad på nio och på endast tre av dessa nio utbildningar var kurserna obligatoriska. Utan ett 
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tydligt stöd från skolledningen gavs således enstaka kurser i sex och samlevnad utifrån 

lärarutbildares egna engagemang och intresse (Knöfel och Olsson 2005, 218).  

 

Idag ställer också lagstiftning krav på aktiva åtgärder för att motverka kränkande behandling, 

trakasserier och diskriminering. Utifrån olika förståelser och tolkningar av uppdraget kan denna 

lagstiftning dock få vitt skilda pedagogiska praktiker och det är därför viktigt att skolor gör 

medvetna och genomtänkta val kring hur de ska arbeta för likabehandling. I en rapport från 

Skolverket 2009 konstaterades det att det krävs normkritiska och intersektionella perspektiv i 

skolan då dessa samspelar för att motverka kränkningar och trakasserier. I denna 

rekommenderade också Skolverket att dessa perspektiv bör ingå som en del av examensmålen 

för lärarutbildningar (Bromseth och Darj 2010, 14-15).  

 

1.3 Sex och samlevnad i styrdokumenten 

Det finns ingen distinkt definition av kunskapsområdet för sex och samlevnad men ämnet ingår 

som en del i kurs- och ämnesplanerna för olika ämnen (Skolverket 2018). I läroplanen för 

grundskolans värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer framgår det att skolan ska arbeta med sex 

och samlevnad som ett ämnesövergripande kunskapsområde där sex och samlevnad ska 

integreras i ett flertal olika ämnen. Rektorn för varje skola har i sin tur ansvaret för att detta sker 

(SKOLFS 2010:37). Hur skolorna ska uppnå en ämnesövergripande sex och 

samlevnadsundervisning blir emellertid i stor utsträckning upp till enskilda rektorer och lärare på 

skolan. I läroplanen under skolans värdegrund och uppdrag står det också att skolan medvetet 

och aktivt ska främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter samt att skolan har ett ansvar 

för att motverka traditionella könsmönster. Det står även att skolan aktivt ska motverka 

diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper (SKOLFS 2010:37). Som ett 

ämnesövergripande kunskapsområde finns det inte heller specifika kunskapskrav för ämnet. 

Även om begrepp som relationer, identitet, kön, jämställdhet och normer återfinns i ett flertal av 

kurs-och ämnesplanerna är det främst i biologi som det tydligt framgår i kursplanen att området 

ska behandlas. Undervisningen i biologi för årskurs 7-9 ska följaktligen behandla:  
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Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek 

och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjuk domar och oönskade graviditeter 

på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv (SKOLFS 2011:19). 

 
Det kunskapskrav som finns för ett godkänt betyg i slutet av årskurs 9 inom detta område är att:  

 
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet 

och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad 

och funktion (SKOLFS 2011:19). 

 
Biologin ska således behandla en stor vidd av ämnet och ge en helhetsbild av vad en människas 

sexualitet och relationer kan innefatta. Det saknas dock en målbeskrivning i kursplanen för hur 

andra ämnen skulle kunna integreras i sex och samlevnadsundervisningen. 

 

2. Tidigare Forskning  

 Då skolan och sex och samlevnadsundervisning har framkommit som en viktig arena för ungas 

sexualitet och sexuella beteenden (Nordenmark, 2011) men också en plats för att undersöka kön 

och sexualitet har många studier utförs på området. En undersökning i USA har visat på att en 

tidig sex och samlevnadsundervisning tyder på ett minskat sexuellt risktagande som resulterar i 

färre sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter för unga tjejer (Ancheta, Hynes, 

och Lydia, 2005). Även andra studier har kunnat visa på ett samband mellan en tidig sex och 

samlevnadsundervisning och en positiv attityd till, och en ökad användning av, preventivmedel 

(Mueller et al. 2008, Donati et al. 2000). 

 

2.1 Brister i sex och samlevnadsundervisningen 

Tidigare studier har visat på att sex och samlevnad främst har förekommit i 

biologiundervisningen men skolinspektionens granskning visar att sex och 

samlevnadsundervisningen på de flesta skolorna är ämnesintegrerad. Ändock finns det 

fortfarande en osäkerhet kvar bland många lärare över hur kunskapsområdet berör dem och deras 

ämne. En anledning till detta kan vara avsaknaden av ett systematiskt utvecklingsarbete i sex och 

samlevnadsundervisningen där det saknades en samstämmighet över vem som undervisar om sex 
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och samlevnad i de olika ämnena (Skolinspektionen 2018). Det var också få skolor som 

kopplade sex och samlevnad till skolans värdegrundsarbete där frågor kring normer, könsroller, 

sexualitet, identitet och relationer ska ingå som en del. Endast en tredjedel av lärarna angav att de 

tog upp HBTQ-frågor i sin undervisning och undervisningen begränsades på en majoritet av 

skolorna till ett lärande om rådande sex och samlevnadsnormer utan att eleverna fått möjlighet 

till att reflektera kring hur normer kan påverka och begränsa människor (Skolinspektionen 2018).  

 

En enkätstudie från Folkhälsomyndigheten (2017) visade också på en del brister på sex och 

samlevnadsundervisningen från ungas perspektiv där många ungdomar ansåg att de fick för lite 

kunskap om relationer, genus, jämställdhet, och HBT perspektiv från deras skolas undervisning. 

De eftersökte även mer kunskaper som rör samlevnad och relationer i undervisningen medan 

många ansåg att de fick tillräckligt med kunskap om kroppen, graviditet och kondomanvändning. 

En annan enkätundersökning med unga tjejer i Sverige visade på liknande resultat där 80% eller 

mer av de 218 deltagarna ansåg att ämnen som sexuella övergrepp, sexuella trakasserier, porr, 

abort och akutpreventivmedel var otillräckligt täckta i sex och samlevnadsundervisningen 

(Ekstrand et al. 2011). 

 

2.2 Kön och sex och samlevnadsundervisning  

Då sex och samlevnadsundervisningen ofta förläggs inom biologiundervisningen finns det 

anledning att undersöka hur biologin som naturvetenskapligt ämne förhåller sig både till anatomi 

och människokroppen men även de mer samhällsorienterade frågorna som ingår i sex och 

samlevnad. Forskaren och utbildaren Auli Arvola Orlander har genomfört en rad olika studier 

som hon behandlar i sin avhandling Med kroppen som insats: Diskursiva spänningsfält i 

biologiundervisningen på högstadiet  (2011). I denna poängterar hon att biologiundervisningen 

tydligt formar elevernas normer och värderingar, ibland mer än lärarna är medvetna om. Hon har 

visat på att diskursiva vanor i undervisningen innehåller värderingar som kan få betydelse, inte 

minst för när det kommer till att undervisa om människokroppen. De förkroppsligande 

värderingarna kan således ha en effekt på elevernas förståelse av människokroppen samt på deras 

meningsskapande om sig själva och olika sätt att agera på. Detta innebär att diskursiva 
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värderingar i biologiundervisningen strukturerar uppfattningar om människokroppen, kön, 

kvinnor och män samt femininitet och maskulinitet. En av studierna tydde också på att 

skildringar av tjejer, homosexuella eller andra som inte passar in i den maskulina normen 

presenterades som ofullständiga i biologiundervisningen i jämförelse med karaktäriseringen av 

heterosexuella killar. De bilder och narrativ som presenterades var i huvudsak en återspegling av 

pojkars känslor och handlingar (Arvola Orlander 2011).  

 

På liknande sätt har Harrison i en studie visat på att sex och samlevnadsundervisningen på skolor 

i Australien inte endast reproducerar heteronormativitet utan också stärker ett perspektiv 

centrerat på manlig sexualitet. Endast i undervisningen om menstruation fick samtalet här förbli 

tjej-centrerat (Harrison 2000). Centerwall beskriver också att killars sexualitet i sex och 

samlevnadsundervisning sällan beskrivs med begrepp som oro eller en oförmåga att säga nej som 

det ofta gör i samtal om kvinnlig sexualitet. Tjejer förväntas ofta också att kontrollera sin 

sexualitet och agera respektabelt i förhållande till den på ett sätt som killar inte förväntas göra 

(Centerwall 2005). Bäckman har också studerat sex och samlevnadsundervisningen i förhållande 

till kön och kom fram till att killars sexualitet har ett betydlig större sexuellt handlingsutrymme i 

jämförelse med tjejer. Killars sexualitet sågs också som lustfylld, medan tjejernas sexualitet sågs 

som mer romantisk och känslosam (Bäckman 2003). Vi kan här se att killar och tjejer ofta ses 

och beskrivs som olika i sex och samlevnadsundervisningen i skolan.  

 

2.3 Sexualitet och sex och samlevnadsundervisning    

Tidigare studier har även visat på hur man inkluderar och talar om främst homosexualitet i 

undervisningen i sex och samlevnad. Rapporten En utmaning för heteronormen visar bland annat 

på att sexuell läggning och homofobi i liten grad görs aktuell i skolans verksamhet eller i 

lärarutbildningar. Lärare i årskurserna 7-9 var de som i störst utsträckning tog upp sexuell 

läggning i sin undervisning ändock var det 10% av dessa som uppgav att de aldrig berörde 

sexuell läggning medan 46% tog upp sexuell läggning någon enstaka gång i sin undervisning. 

Resultaten i rapporten tyder på att det finns behov av mer kunskap när det kommer till hur 

sexuell läggning och homofobi kan appliceras i undervisningen (Sahlström 2006). Lundgren och 
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Sörensdotter (2004) har också visat på att homosexualitet i undervisningen främst framställs som 

ett avvikande fenomen där fokus läggs på att eleverna ska känna till och acceptera läggningen. I 

och med detta ges ingen information om till exempel skyddat sex för andra sexuella praktiker än 

det heterosexuella samlaget. Till skillnad från Lundgren och Sörensdotters (2004) resultat har 

Bäckman (2003) kunnat konstatera att även om sex och samlevnadsundervisningen i regel 

besitter ett dominerande heterosexuellt perspektiv, användes också normen för heterosexualitet 

för att utmana och rucka på olika fördomar om homosexualitet. Hon såg också att 

undervisningen inte utgick ifrån att homo-och heterosexualitet var avgränsade kategorier eller 

något man föds med. Istället talade man om sexuell läggning som en del av människans identitet. 

Den nyare granskningen från Skolinspektionen (2018) tyder på att det fortfarande finns brister i 

undervisningen när det kommer till HBTQ frågor. Nordenmark (2011) kan också bekräfta en 

heteronormativ utgångspunkt i läromedel för undervisningen i sex och samlevnad där flera 

granskningar visar att normen i dessa är vithyade, heterosexuella familjer ur medelklassen. Att 

läromedlen är heteronormativa kan resultera i att den normativa heterosexualiteten i skolan känns 

påtvingad för de elever som inte identifierar sig som heterosexuella. Det finns däremot färre 

studier som har undersökt hur andra sexualiteter och identiteter som inte faller inom 

heteronormen eller homosexualiteten, såsom bisexualitet, transsexualitet eller könsöverskridande 

identiteter belyses i sex och samlevnadsundervisningen.  

 

3. Teoretiska perspektiv och centrala begrepp  

Studien har sin utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Inom denna hållning ses 

inte verkligheten som något fast eller statiskt. Utan det som samhället och individer uppfattar 

som ’’verkligheten’’ formas i själva verket kontinuerligt utifrån våra beslut, handlingar och 

genom det sociala samspel som äger rum mellan individer och grupper (Giddens 2007). 

Socialkonstruktivismen är således också kritisk till att försöka hitta sanningar eller självklar 

kunskap om vår verklighet och omvärld. Våra perspektiv på kunskap är istället kulturellt och 

historiskt betingat vilket innebär att vårt sätt att uppfatta världen och kunskap på är föränderliga. 

Detta perspektiv innehar också en antiessentialistisk hållning, den sociala världen är således inte 

given på förhand. De vanor som människor skapar, kallat institutioner kan dock ofta vara rigida 
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och begränsande. Nya generationer föds in i ett samhälle med flera institutioner som språk och 

normer som i sin tur måste införlivas för att de ska bli accepterade individer i samhället, detta 

utan att de själva har varit delaktiga i skapandet av dessa institutioner (Wennberg 2000).  

 

3.1 Konstruktioner av kön och sexualitet  

Genom detta perspektiv ser jag sexualitet, liksom Fanny Ambjörnsson med flera, som en social 

organisering vilken är socialt, kulturellt och historiskt skapad (2016). I och med 

sexualitetsbegreppet inkluderar jag både sexuella praktiker, handlingar och föreställningar om 

sexualitet. Jag ser inte sexualitet som något statiskt utan som föränderligt över tid både historiskt 

men även över varje individs livstid. Individers tolkningar av sexuella praktiker, begär och 

livsval formas ständigt av samtida diskurser om sexualitet (Bromseth 2010, 40). Med denna 

socialkonstuktivitiska hållning anser jag även kön vara konstruerade föreställningar om och 

beteendemönster för kvinnor och män som samhället skapar. Dessa föreställningar och 

beteendemönster är på samma sätt inte fasta utan föränderliga till sin karaktär. Hirdman (2001) 

benämner ett sådant skapat kön för genus. Hon talar också om ett genuskontrakt som är en 

nedärvd kulturell överenskommelse där mannen utgör normen och kvinnan därför blir 

underordnad. Detta begrepp beskriver hur könsnormer existerar i vårt samhälle som oskrivna 

regler vi alla går med på att följa. Genuskontraktet utgörs också av att mannen och kvinnan 

isärhålls i en dikotomi, där de gemensamt skapar och återskapar varandras tillskrivna 

egenskaper, rättigheter, skyldigheter och beteenden (Hirdman 2001). 

 

Yance Martin har i sin artikel “Said and done”Vs.“Saying and doing” (2003) utforskat hur vi 

upprätthåller eller utmanar existerande könsföreställningar för män och kvinnor på arbetsplatser. 

Hon använder sig av de två begreppen, ”practising gender” och ”gender practices” för att 

förklara hur detta görs. Practising gender innebär hur vi agerar, gör och iscensätter kön. Detta 

sker ofta snabbt, direkt, utan reflektion och görs i relationella processer i samförstånd med andra. 

Gender practices betyder istället hur vi tolkar och uppfattar något som feminint eller maskulint. 

Vi alla gör båda dessa i vår vardag ofta utan reflektion, som i sin tur reproducerar samma normer 

och genusordningar. Emellertid kan practising gender och gender practices också användas för 
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att förändra dessa normer genom att vidga de gamla normerna eller skapa nya. För att verkligen 

ta itu med traditionella könsmönster och förändring måste vi därför vara medvetna om vad vi ser 

som manligt eller kvinnligt och hur vi agerar i enlighet med denna uppfattning. Detta för att inte 

själva reproducera och uppfylla samma gamla idéer och föreställningar om kön eller sexualitet 

till nästkommande generationer. Med detta synsätt blir skolan en viktig arena där man genom 

undervisningen erbjuder olika sätt att se och förstå genus och sexualitet på (Bromseth 2010, 40).  

 

3.2 Normer och heteronormativitet 

Begreppet norm är ofta förekommande i denna uppsats. Norm är ett vardagligt ord som påvisar 

om vad som anses som “normalt”. Med denna föreställning i hand så pekar dock också normen 

ut sin motsats det vill säga det som anses var “onormalt”. Det bildas hela tiden två skiljaktiga 

sidor där något eller några ses som avvikande eller märkliga. Normer talar alltså om hierarkier 

inte bara för det normala eller naturliga men även för det önskvärda och icke önskvärda. 

Begreppet norm fångar således upp teoretiska aspekter som möjliggör makt och ett kontinuerligt 

skapande av över-och underordning. (Martinsson, och Reimers 2008, 8). En elevs sätt att förstå 

sig själv i relation till andra och hens sätt att agera både möjliggörs och begränsas av de normer 

som produceras och här blir skolmiljön en viktig faktor (Martinsson, och Reimers 2008, 11).  

Normbegreppet möjliggör också för intersektionella konstruktioner och analyser (Martinsson, 

och Reimers 2008, 12).  Normer för sexualitet, kön, etnicitet/ras, klass, ålder och 

funktionsförmåga besitter maktrelationer som samspelar i skapandet av norm och avvikelse 

(Bromseth 2010, 30). Då jag på grund av omfånget av denna studie fokuserar på hierarkiserande 

normer för genus och sexualitet blir andra skillnadsskapande kategorier som de ovan nämnda 

dessvärre inte lyfta.  

 

Här kan vi också tala om heteronormen. Forskning om heteronormativiteten har sin 

utgångspunkt i feministisk forskning och queerteoretiska perspektiv. Sedan 2000-talet har 

forskning kring detta behandlats i svenskt sammanhang där konsensus har varit att utbildning 

och skolan setts som viktiga arenor för producering och reproducering av en heteronormativ 

ordning och normer i allmänhet (Bromseth 2010, 29). Med heteronormativitet menas att det finns 
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hierarkiska skillnader där vissa kroppar och livsstilar systematiskt framstår som avvikande och 

mindre värdefulla medan andra privilegieras och ses som naturliga och önskvärda (Butler 

2007/1990). Heteronormativiteten innefattar de strukturer, lagar, institutioner, relationer och 

handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som universell och naturlig, och på så vis 

understödjer att en viss sorts heterosexuellt liv presenteras som det mest eftersträvansvärda 

formen av samlevnad i vårt samhälle. Istället för att tala om heterosexualitet och enskilda 

människors sexuella handlingar innefattar heteronormativiteten det system som stödjer och 

belönar en viss livsstil eller ett visst sätt att organisera livet på (Ambjörnsson 2016, 47). 

Heteronormativiteten utpekar och upprätthåller alltså dels gränsdragningen mellan den 

normgivande heterosexualiteten och de som faller utanför denna, samt skapar en hierarkisk 

ordning mellan dem (Ambjörnsson 2016, 55). Sexualitet har länge kopplats ihop med 

människans biologiska krafter och har därför under lång tid förblivit oproblematiserad 

(Ambjörnsson 2016, 48). Inom heteronormativiteten finns det dels en gränsdragning mellan 

hetero- och homosexualitet och i och med detta också ett särskiljande mellan man och kvinna 

(Ambjörnsson 2016, 53).  

 

Butler (2007/1990) beskriver i Genustrubbel den heterosexuella matrisen där människor med ett 

visst kön också förväntas ha en viss sexualitet. Denna matris kräver en genusordning med två 

identifierbara kön som därmed definieras genom den “obligatoriska” heterosexualiteten. Kvinnan 

och mannen ställs både kroppsligt och beteendemässigt mot varandra där båda könen förväntas 

åtrå varandra. Denna matris menar Butler blir på olika sätt både tvingande och begränsande. 

Dikotomin av homo- eller heterosexualitet innefattande av två kön och en förväntning på åtrå av 

de motsatta eller samma kön kan ofta också innebära att personer som på något vis går emot den 

strikta ramen för det ena eller andra, så som bisexuella, asexuella, polyamorösa, intergender- och 

transpersoner, kan känna sig osynliggjorda. Den normerande heterosexualiteten osynliggör på så 

sätt en ofantlig mångfald av sexuella uttryck som existerar i samhället (Ambjörnsson 2016, 54). 

Heteronormen producerar en snäv ram inom vilken ett visst sätt att leva på ses som det mest 

önskvärda och andra sätt att organisera livet på begränsas bland annat genom sociala sanktioner 

eller hur lagar och institutioner är organiserade. Vilka värderingar, praktiker och kroppar som 
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hamnar inom och utanför gränsdragningarna är ett resultat av aktiva processer som är socialt och 

kulturellt betingade (Bromseth 2010, 30).  

 

3.3 Normkritisk pedagogik 

Skolan är en plats där en hel del olika normer verkar, förstärker och undergräver varandra men 

skolan är också en plats där normer görs, en plats där lärare och elever befäster, utmanar och 

förändrar normer (Martinsson och Reimers 2008, 29-30). Begreppet normkritisk pedagogik 

fungerar som ett verktyg för att synliggöra hur normer skapar maktobalanser i olika pedagogiska 

praktiker och hur dessa normer kan utmanas (Bromseth och Darj 2010,13).  Det är således en 

pedagogisk metod för att skapa ett mer jämlikt samhälle där fokus flyttas från individer och 

grupper som anses bryta mot existerande normer till att rikta sig mot strukturer och ifrågasätta 

det som anses vara de “normala”. Att vara normkritisk innebär att man först och främst synliggör 

och ifrågasätter existerande normer. Andra steget i att vara normkritisk innebär att man även 

synliggör de fördelar den som följer normen erhåller. Det tredje steget innebär att man granskar 

sin egen position i denna normering (Bromseth och Darj 2010). Jag använder mig också av 

normkritik som en metod för att analysera mitt intervjumaterial.  

 

Vi kan också här tala om ett vanligt mål där man genom lärande och utbildning vill åstadkomma 

social förändring (Bromseth och Darj 2010, 14). Det finns dock en del olika strategier för att 

åstadkomma förändring, främja jämlikhet och motverka diskriminering och kränkande 

behandling. Dessa strategier i utbildningssammanhang är något som Kevin Kumashiro (2002) 

har undersökt. Då han tittat på förändringsstrategiers teoretiska och ideologiska grund har 

Kumashiro urskiljt fyra olika ansatser till förändring, dessa är utbildning för den Andra, 

utbildning om den Andra (toleranspedagogik), utbildning som är kritisk till privilegiering och 

andragörande (normkritisk pedagogik) samt utbildning som förändrar studenter och samhället. 

Med den Andra menas de som traditionellt blivit förtryckta och marginaliserade på grund av kön, 

sexualitet, etnicitet/ras eller klass. Den förändringsstrategi som Kumashiro kallar utbildning som 

är kritisk till privilegiering och andragörande kommer jag utifrån Bromseth (2010) benämna som 

normkritisk pedagogik. Denna pedagogisk ansats har som målsättning att ge eleverna kunskap 
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om vilka maktstrukturer som finns och förmågan att kunna ifrågasätta dessa. I en normkritisk 

förändringsstrategi sker arbetet tillsammans med alla elever, i vilken elevernas delaktighet blir 

central (Kumashiro 2002). I utbildning som förändrar studenter och samhälle återfinns den ansats 

att en normmedvetenhet måste genomsyra hela undervisningen. Målet är här att skapa en 

förståelse för hur hela samhällsapparaten upprätthåller normer som privilegierar några och 

trycker ner andra. Först genom denna medvetenhet och förtåelse kan en samhällsförändring 

utanför individen på sikt ske (Kumashiro 2002). Den normkritiska och samhällsförändrande 

ansatserna menar båda på att för att kunna uppnå förändring krävs det att en medvetenhet kring 

de maktstrukturer som skapar förtryck, skapas tillsammans med de förtryckta. Detta kräver i 

synnerhet ett normmedvetet men också ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. 

Queerpedagogiska forskare har bland annat visat på att man genom att ifrågasätta hegemoniskt 

berättande och istället skapa alternativa narrativ, kan utmana, förändra och bryta normativa 

kunskapsskapande. Språkanvändning blir viktig för hur lärare sätter ramar i utbildningsrummet 

för vilka människor och erfarenheter som får finnas där (Bromseth 2010). Lärare bör enligt 

Bromseth således aktivt försöka störa elevers förståelse, kunskap och identitetsuppfattning. Det 

blir här också viktigt som lärare att bedriva ett kontinuerligt reflexivt arbete för att få syn på sig 

själv, sina egna värderingar, attityder, praktiker och vilka normer hen själv förmedlar (Bromseth 

2010).  

 

Till skillnad från den normkritiska och samhällsförändrande pedagogikernas ansats har Andra 

fokuserade pedagogiker andra ansatser. I utbildning för den Andra anses den Andra gynnas då 

undervisningen anpassas efter dennes specifika behov (Kumashiro 2002). Detta kan till exempel 

ta sig uttryck när killar och tjejer delas in i separata grupper under skolidrotten då tjejerna i detta 

sammanhang kan anses vara en svagare eller mer utsatt grupp och därför gynnas av 

uppdelningen (Bromseth 2010). I utbildning om den Andra fokuserar man uttryckligen på en 

avvikande grupp i syfte att i klassrummet skapa empati för, eller ökad kunskap om, den Andre 

och på så sätt skapa tolerans och förebygga diskriminering (Kumashiro 2002). Denna 

förändringsstrategi kommer jag i uppsatsen utifrån Rósen (2010) benämna som en 

toleranspedagogik. Förespråkare för den normkritiska pedagogiken har riktat kritik mot båda 
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dessa förändringsstrategier, utbildning om och för den Andra. Kritiken består av att dessa Andra 

fokuserade praktiker inte synliggör eller problematiserar de normer som skapar ett andragörande 

eller avvikare och detta menar de får problematiska konsekvenser i form av att en hierarkisk 

relation återskapas med ett tydligt “vi” och “de” (Bromseth 2010). I en studie av Friends 2007 

där skolor som aktivt arbetade med jämlikhets-och jämställdhetsfrågor undersöktes framgick det 

att homosexualitet användes i undervisningen för att visa på en tolerans och acceptans men att 

förtryckande normer inte diskuterades i undervisningen. När icke-heterosexualitet väl berördes i 

undervisningen så var det under premisserna för heteronormen (Bromseth 2010, 28). På liknande 

sätt menar Tiina Rosenberg (2002) att den ökade acceptansen för HBTQ- personer fungerar som 

en inkludering i normen som inte nödvändigtvis är positivt. En inkludering där det avvikande 

inte bereds utrymme eller plats utan endast handlar om ett slags erkännande på 

heteronormativitetens villkor kan enligt Rosenberg ses som en annan aspekt av hur 

heteronormativiteten fungerar. Bromseth (2010, 32) menar på samma sätt att genom att lyfta upp 

icke-heterosexulitet som något problematiskt i behov av samhällets tolerans upprätthålls istället 

gränsen mellan det avvikande och det normala. En toleranspedagogik i skolan försöker således 

enbart mildra konsekvenserna av maktojämlikheter snarare än att ifrågasätta dem (Rosén 2010, 

61). I diskursen om tolerans menar Rósen att det även är viktigt att man som vuxen eller lärare 

inte ser sig själv som en överförare av bra eller rätt normer och eleverna som passiva objekt för 

att ta emot denna lärdom. Detta perspektiv att eleverna skulle befinna sig utanför samhället och 

normativa meningsstrider menar hon osynliggör elevernas egna utmaningar av normer (Rósen 

2010).  

 

4. Metod 

 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

Den efterfrågade kunskapen i och med mitt syfte och frågeställningar kan nås genom en 

kvalitativ metodansats där jag har tillämpat kvalitativa intervjuer. Denna metod är lämplig för 

studiens syfte och forskningsfrågor, då jag vill beskriva och analysera hur lärares förhållningssätt 

till sex och samlevnadsundervisningen kan forma den undervisning som eleverna får tar del av. 
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Den valda datainsamlingsmetoden kan generera data, tolkningar och beskrivningar av fenomenet 

sex och samlevnadsundervisning i högstadiet, som grund för en kvalitativ analys (Justesen och 

Mik-Meyer 2011, 13-14). Genom intervjuer kan ett brett material med den intervjuades egna 

reflektioner, upplevelser och erfarenheter inhämtas. Genom intervjuer är det dessutom möjligt att 

inhämta något av den intervjuades språkbruk, normer och känslor (Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne 2015, 53). I denna ansats dras generella slutsatser från enskilda fall och erfarenheter 

såsom från en intervjudeltagare. Dessa slutledningar blir således aldrig bindande då nya 

observationer kan göras som innehåller undantag från denna studie (Fejes och Thornberg 2015, 

23-24). Då tolkning används som den huvudsakliga forskningsmetoden blir min egen 

förförståelse viktig att ta hänsyn till då denna utgör grunden för de tolkningar som gjorts. Vidare 

har min förförståelse för genus och sexualitet men också min inlästa kunskap över vad som står i 

styrdokument och riktlinjer för sex och samlevnadsundervisning från Skolverket påverkat 

studiens frågeställningar, hur intervjufrågorna formulerades, och därmed också samtalsämnen 

och den data som inhämtats. Framförallt har dock förförståelsen och de tidigare nämnda 

teoretiska perspektiven påverkat tolkningen och analysen av det insamlade datamaterialet. En 

begränsning med den valda metoden om kvalitativa intervjuer är att dessa ger en begränsad bild 

av lärarnas förhållningssätt och utbildningens utformning. På grund av att intervjuerna är ett 

resultat av ett samtal som är kontextbundet kan det som sagts ha andra syften än de tolkningar 

som jag som intervjuare har gjort (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015, 54).  

 

4.2 Urval  

Som datainsamlingsmetod valde jag att intervjua fem verksamma lärare på högstadier i 

Umeåregionen. Urvalskriterier för informanterna var att de skulle vara verksamma lärare som 

undervisar i sex och samlevnad i någon form för elever i årskurs 7-9. Varför jag valde att 

fokusera på lärare i högstadiet är dels på grund av studiens omfång och dels att jag tänker att 

undervisningen i sex och samlevnad befinner sig på en mer grundlig nivå i mellanstadiet. 

Identitetsskapande och kunskapsutveckling i relation till sex och samlevnad blir kanske också 

särskilt viktigt för ungdomar i åldrarna 13-16 då detta är tiden innan eller då sex och relationer 

blir aktuellt för många. Enligt en rapport från Folkhälsoinstitutet 2000 är den genomsnittliga 
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åldern för sexdebuten bland svenskar 16-17 år (Sundström 2000). Då jag redan innan jag började 

kontakta lärare var medveten om att det kunde vara svårt att få tag på lärare som skulle ställa upp 

på en intervju valde jag att tillämpa ett bekvämlighetsurval. Jag kontaktade systematiskt skolor 

via Umeå kommuns lista över grundskolor som låg relativt centralt i Umeå. Detta gjorde jag 

genom telefonsamtal eller mejl, ibland först till skolans rektor eller till lärare direkt, tills dess att 

jag hade fem informanter att intervjua. Då jag kontaktade skolans rektor efterfrågade jag 

kontaktuppgifter till de lärare som i någon form undervisade i sex och samlevnad på högstadiet 

och förklarade kort mitt syfte. Här fick jag främst kontaktuppgifter till skolans lärare i 

naturorienterande ämnen men även några lärare i samhällsorienterade ämnen. I de fall då lärares 

kontaktuppgifter fanns tillgängliga direkt på webbsidan kontaktade jag samtliga NO och SO 

lärare på skolan där jag även här kortfattat förklarade syftet med intervjun. Samtliga av de fem 

informanter som tackade ja till att delta i undersökningen var NO lärare. Detta kan vara ett 

resultat av, som tidigare forskning visat, att det främst är inom biologin som sex och samlevnad 

undervisas i. Av de 19 skolor som jag kontaktade fick jag få svar då endast fem lärare tackade ja 

till en intervju. Varför en så stor andel tackade nej eller inte svarade kan det finnas olika 

förklaringar till. Dels fick jag som svar tillbaka från några lärare att de ej hade tid på grund av en 

hög arbetsbelastning, två rektorer valde också att inte ge ut kontaktuppgifter till sina lärare då de 

fått väldigt många liknande förfrågningar och detta blev ett för tidskrävande och störande 

moment i lärarnas arbetsmiljö. 

 

Beroende på den inställning en har till forskaren, kan denne antingen ses som ett språkrör eller 

hjälpare eller som en typ av spion eller motståndare (Pripp 1999). Denna inställning skulle också 

kunna ha påverkat valet av att delta eller inte i studien. På liknande sätt kan en selektionseffekt 

vara att de lärare som deltog var särskilt engagerade och säker på området och sin undervisning. 

Detta kan i sin tur ha resulterat i att lärare som kände sig osäkra eller la ner mindre tid och energi 

på kunskapsområdet inte blivit representerade i datamaterialet. Av dessa fem informanter var 

fyra lärare på friskolor och en på en kommunal skola. Jag hade hellre sett en jämnare fördelning 

eller fler kommunala skolor då friskolor kan ha en särskild profil som skulle kunna påverka hur 

sex och samlevnadsundervisningen på skolan ser ut. I och med att alla skolor likväl ska följa 
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samma mål och riktlinjer för sex och samlevnadsundervisningen är samtliga skolor likvärdiga 

källor. Fyra av informanterna var män och en kvinna i ett åldersspann mellan 25-60 år och deras 

erfarenhet som verksam lärare varierade mellan 1-20 år. Jag har i min analys inte vidare 

analyserat informanternas svar i förhållande till deras kön, ålder eller etnicitet.  

 

 4.3 Datainsamling    

 Denna typ av kvalitativ datainsamlingsmetod lämpar sig väl då jag med studien vill fånga 

lärares subjektiva upplevelser och synsätt för att få en djupare förståelse kring lärares 

förhållningssätt och arbete i sex och samlevnadsundervisning i skolan. Intervjuerna är 

semistrukturerade med öppna men riktade frågor. Sex och samlevnadsundervisningen förutsätts 

här vara meningsfull för informanten och sammanhanget för intervjun är till vissa delar redan 

bestämda (Lantz 2013, 68). Genom att intervjuerna är semistrukturerade får informanterna 

utrymme att själva utveckla sina upplevelser och uppfattningar kring ämnet utan att frågorna 

begränsar samtalet för mycket (Westlund 2015, 73). På så sätt kan nyanserat och nytt innehåll 

som inte är väntat komma fram samtidigt som de områden studien vill undersöka utgör ramen för 

samtalet. Samtliga intervjuer tog plats på skolorna där lärarna valde att sitta i ett konferensrum 

eller i ett tomt klassrum eller personalrum. Att genomföra intervjuerna på deltagarnas arbetsplats 

är lämpligt då denna är naturligt anknuten till intervjuämnet och deltagarna talar i erfarenhet av 

sin lärarroll. Att befinna sig på sin arbetsplats kan dock innebära att man vill framstå på ett visst 

sätt, så som en god lärare, vilket kan ha påverkat att lärarna i intervjun velat framställa sin 

undervisning i bättre lager (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015, 42).  

 

Väl på plats fick jag samtligas godkännande om att spela in intervjuerna då jag förklarade varför 

jag ville spela in dem och hur materialet skulle hanteras. Det är inte ovanligt att man kan känna 

sig nervös inför en intervju eller en olust över att bli inspelad (Lantz 2013). Jag upplevde dock 

att detta inte vara ett problem för mina informanter och i det enstaka fall där det var en stel 

stämning i början av intervjun flöt samtalet på efter ett tag. Samspelet under intervjuerna 

upplevde jag var mer avslappnad än formell även om jag som intervjuare försökte behålla en 

neutralitet och professionalitet i de frågor jag ställde och de instick jag gjorde. Då jag hade 
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genomfört en eller två intervjuer och gjort en första analys av materialet uppkom nya vinklar på 

ämnet som jag inte tänkt på innan. Detta har i sin tur påverkat hur de resterande intervjuerna 

utspelade sig. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, 43) menar på att det kan vara riskabelt att 

ange en viss tid för intervjun; jag upplevde dock att den ungefärliga tiden på intervjun som jag 

och deltagarna kommit överens om gjorde så att det fanns gott om tid till att utömma ämnet utan 

tidspress. Intervjuerna varade generellt från 40-60 minuter.  

 

Inför intervjuerna, i bearbetning av datamaterialet och slutförandet av rapporten har jag tänkt på 

och följt Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. Dessa är dels 

informationskravet som innebar att jag informerade deltagarana om studien och deras uppgift i 

den samt om att deltagandet var frivilligt och att deltagarna hade rätt av avbryta sin medverkan 

under undersökningens gång. Samtyckeskravet innebar att jag inhämtade infomanternas 

samtycke samt att de själva fick bestämma hur länge och på vilka villkor de ville medverka. 

Vidare innebar konfidentialitetsprincipen att de medverkande förblev anonyma, och att all 

information lagrades och avrapporterades på ett sådant sätt att enskilda individer inte ska kunna 

identifieras av utomstående. Namnen som används i analysen är därmed fingerade. Slutligen 

innebar nyttjandekravet att de uppgifter som samlats in inte kommer användas för ett 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften utan endast till denna uppsats 

(Vetenskapsrådet 2002). Då intervjuämnet sex och samlevnad kan upplevas som något känsligt 

eller privat var jag också noggrann med hur jag formulerade mina intervjufrågor. Alla frågor som 

ställdes var formulerade i relation till informanternas yrkesroll som lärare och ej som 

privatpersoner.  

  

4.4 Dataanalys  

För att analysera datamaterialet använde jag mig av tematisk analys då denna analysmetod är bra 

för att identifiera, analysera och rapportera mönster och plocka fram teman i datamaterialet. Den 

är också lämplig för att analysera subjektiva upplevelser för att sedan kunna presentera hur 

lärares förhållningssätt till sina elever och kunskapsområdet påverkar deras pedagogiska 

tillvägagångssätt och formar deras undervisning. Genom tematisk analys kunde jag organisera 
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och beskriva datan i detalj, markera likheter och skillnader i materialet, generera oförutsedda 

insikter samt tolka olika aspekter av datan (Braun och Clarke 2011, 79). Tematisk analys är 

också förenlig med en konstruktivistisk ansats där verkligheter och erfarenheter undersöks 

utefter det utbud av diskurser som finns i samhället snarare än att endast antas spegla deltagarnas 

verklighet (Braun och Clarke 2011, 81).  

 

I bearbetning och analys av materialet har jag använt mig av ett teoridriven tillvägagångssätt där 

jag har använt mig av litteratur som utgångspunkt för min analys. Samtidigt har jag varit öppen 

och flexibel för andra eller oväntade aspekter i datamaterialet. Analysprocessen började redan då 

jag transkriberade mina intervjuer och skrev ned initiala intressanta ideér om materialet som dök 

upp. Vissa forskare argumenterar för att transkribering borde ses som en viktig fas i dataanalys 

inom kvalitativ tolkningsmetodik då detta är en aktiv tolkningsakt där meningar skapas snarare 

än bara ett mekaniskt arbete för att få ner talande på papper (Braun och Clarke 2011, 86). 

Därefter kodade jag systematiskt hela datamaterialet men även här använde jag mig av 

anteckningar för att notera aspekter ur materialet som jag ansåg vara intressant utifrån teorin och 

mitt syfte. Sedan jämförde jag de olika koderna med varandra och kategoriserade dessa under 

teman eller underkategorier. Jag såg sedan över att mina teman stämde överens med 

datamaterialets initiala koder och de utdrag ur intervjuerna som tagits ut, och arbetade sedan 

fram tydligare definitioner och namn på teman och subkategorier. I kodning och analys av 

materialet tillämpade jag inte ett semantiskt tillvägagångssätt utan jag försökte analysera 

aspekter i materialet på en latent nivå. Detta innebär att jag istället för att identifiera teman för 

datamaterialets uttryckliga eller yttre betydelse har försökt identifiera och undersöka 

underliggande ideér och antaganden som har format det semantiska innehållet i datan (Braun och 

Clarke 2011, 84). Detta tillvägagångssätt har jag haft i syfte att identifiera vissa aspekter av 

materialet snarare än att beskriva hela datamaterialet. I och med detta har jag i analysen tagit 

fram fem teman och några underkategorier i materialet som jag valt att fokusera på. Dessa teman 

är Personliga mål och pedagogiskt tillvägagångssätt, Synliggörande och ifrågasättande av 

normer, Befästande av normer och skillnadsskapande, Tillämpning av genusperspektiv och Att ta 

det där och då. 
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5. Analys  

Nedan beskriver och analysera jag mitt datamaterial där jag lägger fokus på teman som varit 

återkommande i mina intervjuer med lärare. Analysen består av fem teman. I första temat 

Personliga mål och pedagogiskt tillvägagångssätt, tar jag upp lärares skilda och gemensamma 

mål med sex och samlevnadsundervisningen samt hur olika pedagogiska praktiker och synen på 

eleverna påverkar undervisningen och de utsatta målen. I den andra delen Synliggörande och 

ifrågasättande av normer, ger jag exempel på hur lärare genom material och språkanvändning 

utmanar normer för kön och sexualitet i sin undervisning. I tredje temat Befästande av normer 

och skillnadsskapande, ger jag istället exempel på hur normer reproduceras i undervisningen 

genom tal och praktik. I tema fyra Tillämpning av genusperspektiv, analyserar jag lärares 

perspektiv på genus i undervisningen och hur ett genusperspektiv tillämpas. Tema fem Att ta det 

där och då, är en mindre del där jag avslutar med att diskutera lärares perspektiv på att hantera, 

intolerans, kräkningar eller attityder som strider mot värdegrunden. 

 

5.1 Personliga mål och pedagogiskt tillvägagångssätt  

Av intervjuerna framkom det att lärarna hade både skilda men också gemensamma mål för sin 

undervisning i sex och samlevnad som de lade särskilt fokus på. Lucas säger så här om sitt mål 

med undervisningen: 

 
Jag har sagt till mina elever någon gång att jag skulle bli stolt om någon tog ett nobelpris eller 

något sånt i någon av mina ämnen, men ännu viktigare att de på något sätt aldrig är med i en 

våldtäkt. Så att det är på något sätt mitt slutgiltiga, viktigaste mål som NO lärare. 

 
 Likt exemplet ovan från Lucas som la mycket fokus på att diskutera samtycke, problematisera 

våldtäkt och den traditionella “våldtäktsmannen” ur ett genusperspektiv i sin undervisning så la 

en annan lärare Johan mycket vikt vid att stärka elevernas självkänsla och få dem att känna sig 

trygga i sig själv. En tredje lärare Peter hade istället ett övergripande mål att få eleverna att förstå 

värdet i relationer och inte se sex som något betydelselöst eller frikopplat från relationer. Alla 

dessa tre personliga målsättningar är exempel på hur lärares egen inställning till vad som är 

viktigt i och med sex och samlevnadsundervisningen påverkar vilket perspektiv undervisningen 
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har i förhållande till ett risk- eller friskperspektiv samt vad som tas upp, diskuteras och förmedlas 

till eleverna. Nedan har jag istället identifierat ett gemensamt mål med undervisningen för alla 

lärarna. David säger kring detta mål: 

 
Det blir mycket med det här att komma in på att man inte ska mobbas som sagt så, satt det blir väl 

en stor del som man ändå jobbar med annars med klasser hela tiden på sätt och vis men, ja att 

man ska va en bra medmänniska egentligen så och bemöta andra med respekt är en stor grej också 

som de kommer få med sig tror jag eller jag hoppas då det, det är ju det som är det som vi vill att 

de ska lära sig. Sen ja nä men det tror jag dem kommer ganska långt med.  

 
 Den dominerende tonvikten för lärarnas gemensamma mål med sex och 

samlevnadsundervisningen som vi delvis kan se i citatet ovan är en önskan om att eleverna ska 

lära sig att respektera varandra, varandras åsikter och värderingar. Detta framkommer dels när 

lärarna pratar om vad de själva vill förmedla i sin undervisning och på den vikt som lades på 

diskussion kring respektfullt bemötande, mobbning och kränkningar. Detta mål framgår också 

när lärarna pratar om vilken nytta de tror att sex och samlevnad i skolan kan ha där samtliga 

lärare är överens om att undervisningen hoppas kunna bidra till respektfulla medmänniskor, 

skapa tolerans, acceptans och förståelse för andra och det faktum att man kan ha olika synsätt.  

 

5.1.1 Toleranspedagogik och normkritisk pedagogik  

I och med lärarnas mål att öka en tolerans eller respekt för varandras olikheter kan dock två olika 

utgångspunkter och tillvägagångssätt för att göra detta urskiljas. En första utgångspunkt som tar 

sig uttryck i några av lärarnas förhållningssätt till detta mål, är enligt Rósen (2010) med flera 

(Bromseth 2010, Rosenberg 2002) den så kallade toleranspedagogiken. Denna typ av 

förändringsstrategi visar sig genom att lärare just talar om att eleverna behöver lära sig att inte 

mobbas och tolerera att andra människor som David säger “kanske är annorlunda eller olika dem 

själva”. Denna typ av uttalande kan med andra ord tolkas som att eleverna, som en del av 

majoritetssamhället som tillhör normen, ska lära sig att tolerera de människor som avviker mot 

den (Rósen 2010). Tolerans eller empatiträning menar Rósen visserligen är bättre än en 

kvarblivande intolerans och kan fungera som ett första steg för att öka kunskapen om avvikande 

grupper. Då den toleranspedagogik emellertid varken synliggör eller ifrågasätter 
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maktojämlikheters existens som skapar ett andragörande och avvikare, kan denna strategi snarare 

upprätthålla en idé om skillnaden mellan “vi”, den självklara normen, och “den andre” (Rósen 

2010, Bromseth 2010). Utifrån Rósens (2010) resonemang kan även formuleringarna i 

läroplanen kring skolans ansvar och möjlighet att bryta traditionella könsmönster indikera på ett 

synsätt där eleverna är passiva mottagare. I denna formulering framställs det först och främst 

vara de vuxnas krav och förväntningar som skapar elevernas uppfattningar kring kvinnlighet och 

manlighet. I och med formuleringar i skolans uppdrag och mål som framställer elever som 

passiva är det kanske inte heller förvånande att läraren David har samma utgångspunkt då han 

uttrycker att det är viktigt att tala om för eleverna att man ska tolerera och inte mobba eller 

kränka varandra. Detta pedagogiska tillvägagångssätt kan enligt Rósens resonemang om tolerans 

på normens villkor, tolkas som att eleverna ses mer som passiva objekt där det som lärare gäller 

att lära ut vilka värderingar som är “rätt” och “bra” enligt samhället.  

 

Utifrån Bromseths (2010) begrepp för normkritisk pedagogik kan dock även en andra strategi för 

att öka elevernas förståelse av andra människor utmärkas i lärarnas förhållningssätt och arbete 

med undervisningen. Vi kan här se ett förhållningssätt där eleverna ses mer som aktiva lärande 

subjekt, förmögna att själva få syn på normer och reflektera kring dessa. Ett exempel på detta är 

när Åsa pratar om värdegrundsarbete i sex och samlevnad; hon säger:  

 
Just det här att jobba med sina egna värderingar och se hur du hänger ihop med samhällets 

värderingar, sen vad säger lagen och hur såg det ut för ja inte så länge sedan och att det är 

någonting som förändras hela tiden och att det faktiskt är någonting som vi alla bidrar till och de 

åsikter man har att man kan då förklara varför (...) det är så viktigt med mer aktivt deltagande och 

de kan själva om vi tittar på någon film eller någonting och komma med jamen varför tänkte dem 

så, varför sa dem så och den där personen jamen det där kändes inte okej (...) det man vill är ju att 

de själv ska vara med och frågar och svarar, man kommer in också det här vill jag veta, det här 

undrar jag över och varför gjorde dem så. 

 
Åsa visar i detta citat ett synsätt på eleverna som förmögna att reflektera kring sina egna och 

andras värderingar och lägger också vikt i att detta är en viktig del i undervisningen och 

inlärningen. Detta resonemang visar att hon inte bara ser sig själv som en överförare av “bra” 
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eller “rätt” normer, eller ser eleverna som passiva objekt för att ta emot denna lärdom. Rósen 

(2010, 64) menar just att detta synsätt på eleverna är en viktig del av värdegrundsarbetet. Åsa 

menar istället som hon säger i citatet att vi alla bidrar till samhällets ständiga förändring. Detta 

perspektiv där även eleverna befinner sig inom samhället och normativa meningsstrider, menar 

Rósen synliggör elevernas egna utmaningar av normer. Lärarens roll bör således enligt Rósen 

inte vara att bara försöka överföra ''bra'' normer.  David påvisade mer på det senare perspektivet 

där eleverna ses som passiva, genom att tala om för eleverna hur man ska behandla andra eller att 

det är okej att det finns de som är olika. Utifrån Rósen (2010, 64) bör lärarrollen vara att visa på 

möjligheter att bråka med, eller måna om normer, och på så vis öppna upp för fler möjligheter att 

vara en människa på. Detta tillvägagångssätt påvisade Åsa genom att problematisera värderingar, 

varför eleverna tycker som de gör och varför andra kan tycka annorlunda. Detta perspektiv hade 

även Johan som i sin undervisning brukade göra värderingsövningar och diskutera varför olika 

saker ser ut och framställs som de gör. Den utgångspunkt som Åsa och Johan har, att eleverna är 

lärande subjekt och att lärarna arbetar utefter en normkritisk pedagogik där begränsande normer 

utmanas, kan enligt Rósen (2010) och Bromseth (2010) inte bara minska kränkningar och 

intolerans utan även öka en respekt och inkludering av alla olika typer av människor i skolan och 

i samhället.  

 

5.1.2 Faktakunskap vs. Diskussion och reflektion  

Av Intervjuerna framkommer det också att sex och samlevnad syftar till mycket mer än att 

behandla fakta och ren biologi för lärarna. Ämnet ses som annorlunda än andra ämnen just för att 

det handlar mycket mer om diskussioner av olika frågor än inlärning av fakta. Läraren Johan 

säger:  

Kolla av att de lärt sig olika könsorgan och delarna där, det är som att kolla kan de ögats delar 

alltså det är som samma det spelar som ingen roll (...) men att det ändå finns just det att jamen det 

kan vara bra att tänka till innan man hamnar där och det kommer att involvera massa känslor efter 

sex oavsett om man tyckte att det var bra eller dåligt sådär så kan det lätt vara massa känslor 

efteråt oavsett om man tycker om personen man.. va tillsammans med eller inte så att de får 

reflektera kring relationer och sånt i allmänhet och inte bara kring det här biologiska. 
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Även om kroppsliga funktioner, anatomi, fortplantning och sjukdomar framkommer som en 

central och självklar del av sex och samlevnadsundervisningen och något som lärarna anser vara 

en viktig kunskap för eleverna att erhålla så lades inte tonvikten på detta som den mest 

nödvändiga eller viktigaste kunskapen att förmedla i sex och samlevnadsundervisningen. De 

flesta av lärarna anser inte att prov eller förhör i sex och samlevnadsundervisningen är en viktig 

del i pedagogiken. Även då prov användes för att examinera eleverna så innehöll provet mer än 

faktakunskap, Lucas beskriver till exempel att “de fick problematisera vad heteronormen kan 

göra för olika personer”. Målet med sex och samlevnad är inte att eleverna skulle som Åsa 

beskriver “klara ett prov jättebra”, “få jättebra betyg”, eller som Lucas säger i ett prov skriva ner 

det som “man ska tycka, det som är politiskt korrekt och det som läraren förväntar sig att de ska 

tycka”. Viktigare anses det istället vara att eleverna genom diskussioner och reflektioner kring 

olika frågor själv men med guidning av läraren kommer fram till svar, att de får med sig en 

kunskap och förståelse om relationer, samhället, olika sammanhang och perspektiv och kan 

applicera denna kunskap i deras egna liv. Lärarna vill således att eleverna ska internalisera 

kunskapen de erhållit från undervisningen för att kunna dra nytta av den i sina egna liv. Läraren 

Åsa säger bland annat så här:   

 
Jag tror att förut var det väl ganska mycket fokus på anatomin men det är ju bra det också alltså 

att du har den kunskapen men vad ska du använda den till, för att kunna förstå lagstiftning vi har 

inom precis allt, abortlagstiftning och så kunna delta i såna diskussioner, inom genetik, det krävs 

mycket kunskap för att kunna vara med och diskutera och det är ju sånt som kommer att beröra 

dem och som redan berör dem så jag tycker att det viktigaste att lära det är att de kan mycket och 

många olika infallsvinklar så att de faktiskt kan följa med i diskussioner och i samhällsdebatt. 

 
Att bidra till en mångfacetterad kunskap, ta upp olika synsätt eller olika frågor från olika 

perspektiv och ta upp perspektiv som blir frånvarande i diskussioner var något som lärarna 

tryckte på. Här var ett mål också att träna eleverna i att tänka själva, låta dem bilda sina egna 

uppfattningar samt skapa reflektion hos eleverna över deras egna ställningstaganden och 

värderingar. Flera av lärarna ansåg att eleverna redan hade mycket kunskap om kroppen och sex 

och att det viktigaste med undervisningen blev just att skapa ett bra diskussionsklimat där 

ungdomarna får reflektera över viktiga frågor. Till skillnad från tidigare undersökningar som 
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visat på att biologilärare traditionellt haft ett fokus på sexualkunskap i sex och 

samlevnadsundervisningen (Skolverket 2013) tyder mina resultat på att fokus istället ligger på att 

behandla olika förhållningssätt till samlevnad, relationer och samhället i undervisningen. Lärarna 

ser således på området och behandlar det som ett socialt fenomen. Detta synsätt överensstämmer 

väl med mitt teoretiska perspektiv om kön och sexualitet som socialt konstruerade (Hirdman 200, 

Ambjörnsson 2016). Majoriteten av lärarna verkar se på sexualitet som en del av människors 

identitet snarare än att bara se en sexuell läggning och till biologisk fakta. Lärarnas förståelse av 

sex och samlevnad innefattar således sociala processer där reflektion och diskussion blir centrala 

i elevernas inlärning, kunskapsutveckling och identitetsskapande. Detta perspektiv och reflexiva 

praktik som de flesta lärarna hade blir således utifrån Bromseth (2010) en bra förutsättning för 

att bedriva en normkritisk pedagogik. Med detta perspektiv kan lärarna således synliggöra och 

utmana befintliga köns och sexualitetsnormer genom att diskutera och problematisera frågor 

kring vad normalitet, identitet, manligt och kvinnligt och relationer är samt hur vi ser på och 

praktiserar dem.  

 

5.2 Synliggörande och ifrågasättande av normer 

Mina intervjuer har visat på att det finns de lärare som medvetet arbetar med att utmana 

heteronormen och normer för kön i sin undervisning.  Det finns dock även de lärare som inte har 

någon särskild strategi eller planering för att synliggöra befintliga normer eller inkludera olika 

typer av identiteter eller sexualiteter. En av dessa lärare var David som på frågan om de berör 

HBTQ-frågor i undervisningen resonerar att homosexualitet inte direkt är något man behöver 

beröra i sex och samlevnadsundervisningen då han säger att “jag tror att eleverna redan vet att 

jamen att en kille kan bli förälskad i en annan kille”. Av den ställda frågan om HBTQ frågor är 

det då tydligt att David kopplar detta dels till att handla om sexuell läggning, och i och med detta 

om homosexualitet. Denna dikotomisering som Ambjörnsson (2016) beskriver, där människor 

kategoriseras antingen som som hetero-eller homosexuell menar hon är problematisk då en 

mångfald av andra sexualiteter och identiteter genom detta kategoriserande osynliggörs. Som 

David beskriver tas inte homosexualitet särskilt upp varken i syfte att gå igenom olika sexuella 

läggningar eller som en avvikande grupp. Då David i denna fråga om HBTQ frågor inte har 
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någon medveten strategi eller planering för hur olika sexualiteter eller identiteter kan inkluderas i 

undervisningen, kommer sannolikt som mycket av tidigare forskning har visat på (Nordenmark 

2011, Sahlström 2006, Lundgren och Sörensdotter 2004, Harrison 2000), innebära att 

undervisningen uteslutande har ett heteronormativt perspektiv då läraren men även läromedel för 

sex och samlevnadsundervisning oftast har denna utgångspunkt.  

 

Majoriteten av lärarna visade dock på exempel där de diskuterar kring normalitet, olika 

könsidentiteter, sexualiteter och värderingar. I och med detta arbete förs också en normkritisk 

pedagogik då normer för dessa synliggörs och utmanas då eleverna får fundera över varför saker 

är på ett visst sätt och varför de framställs på ett visst sätt (Bromseth 2010). Ett annat exempel på 

hur lärarna arbetar för att utmana dominerande normer är då Åsa väljer material, exempel och 

narrativ i sin undervisning som inte följer den heteronormativa hegemoniska ordningen; hon 

beskriver:    

   
Men den [filmen] startar då med jamen hon och han som blir kära i varandra och gifter sig och det 

finns ju många elever som jamen de kanske lever med två mammor eller och har liksom helt 

andra familjeförhållanden satt jag tänker att man hela tiden måste tänka efter vad man väljer för 

någonting (...) så inte bärga där för att använda någonting som kanske inte ses som 100% normalt 

utan man använder då och diskuterar då det här begreppet normalitet, vad är normalt och det 

tycker jag är jätteroligt för det är många elever som de hakar verkligen på men sen kan det ju 

ibland vara någon grupp eller en klass där det tycker att allting är bara jättekonstigt och då är det 

ju extra viktigt att man faktiskt tar upp det. 

 

När Åsa här talar om att det är viktigt att välja material som inte bara presenterar ett 

heteronormativt par som är heterosexuella, blir kära i varandra och gifter sig, utmanar hon 

således denna heteronorm och öppnar upp för att andra sätt att organisera sina liv på är möjliga 

(Butler 2007/1990). I och med detta citat talar hon också om att eleverna kan ha föräldrar som är 

homosexuella eller familjer som ser annorlunda ut än den “traditionella”. Hon nämner dock inte i 

detta citat eller under intervjuns gång att eleverna skulle kunna vara någonting annat än 

heterosexuella eller vara intresserade av andra typer av förhållanden än den heteronormativa. 

Detta är ett exempel på hur man ofta pratar om HBTQ personer dels som vuxna och dels som 
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människor som befinner sig utanför klassrummet och skolan (Bromseth 2010). Då Åsa i citatet 

ovan utmanar heteronormen för hur en familj kan se ut reproducerar hon samtidigt normen för 

heterosexualitet genom sitt implicita antagande att hennes elever inte är icke-heterosexuella 

(Ambjörnsson 2016).  

 

5.2.1  Språkanvändning  

Det framkommer också att förutom val av material och läromedel att språket är en viktig del i 

lärares arbete för att utmana föreställningar och normer för kön och sexualitet i sin undervisning. 

Ett exempel på detta är då Lucas, efter ett normkritiskt projekt från en tidigare skola han jobbat 

på, försöker att helt avkoda språket han använder. Detta gör han till exempel genom att säga 

partner istället för man eller fru, använda pronomen hen eller använda uttryck som 

vetenskapsperson istället för vetenskapsman. Han säger:  

 
Språket tänker jag är en jätteviktig del och i sex och samlevnad blir det också ja där blir det 

väldigt tydligt då om jag alltid pratar om att, vilket jag skulle aldrig någonsin säga till en elev att 

‘sen om du någon gång skaffar en fru eller en tjej’, det ligger ju nära till hands men partner har 

satt sig, ‘en sexuell partner kanske du nån gång har’... ja att aldrig förutsätta (...) det är en 

självklar grej och där jag också tror att vi aldrig någonsin får tro att vad bra att jag har gått den där 

lilla kursen att nu är jag färdig, utan jag är förstås en normbärare på så många sätt och kan alltid ta 

ett steg till. 
 

Det Lucas beskriver i citatet är ett exempel på hur man som lärare medvetet och aktivt kan arbeta 

med sitt eget språk i undervisningen för att bryta mot invanda normer för kön och sexualitet. 

Genom att tala om partner gör han inte ett antagande om sexualitet och genom att använda 

pronomen hen gör han inte ett antagande om könsidentitet. Genom att inte, efter Butlers 

(2007/1990) begrepp den heterosexuella matrisen, förutsätta att folk i vidare mening eller 

eleverna i klassen, definierar sig som kille eller tjej eller åtrår det motsatta könet, kan han således 

förmedla och öppna upp för fler sätt att vara människa på till sina elever (Rósen 2010). 

Språkanvändning blir enligt Bromseth (2010) även viktig för hur lärare kontinuerligt formar och 

sätter ramar i utbildningsrummet för vilka erfarenheter och människor som får finnas och på 

vilka sätt de får det.  
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Lucas vänder också blicken på han själv, sina värderingar och sitt handlande när han i citatet 

ovan säger att han själv är en normbärare på så många sätt. Att vara medveten om hur man själv 

tolkar och skapar mening i undervisningen är nödvändigt för att kunna bedriva en normkritisk 

pedagogik menar Bromseth (2010, 41). Lucas uttrycker även en upplevd svårighet i att ständigt 

vara medveten om vilka ord man väljer; som han säger i citatet ovan “ligger det ju nära till 

hands” att använda invanda benämningar, men efter att endast ha talat i termer av till exempel 

partner så sätter det sig menar han. Utifrån Martins (2003) begrepp gender practices blir det 

också viktig att vara medveten om hur vi själva tolkar vår omgivning, vad vi tolkar som feminint 

eller maskulint, då vi ofta annars oreflekterat reproducerar samma normer och genusordningar. 

En normmedveten undervisning kräver en konstant medvetenhet, som Lucas här försöker ha, om 

vad och vem som görs till norm både i exempel, i val av kurslitteratur, bilder och i tillämpning av 

övningar (Bromseth 2010, 43). Denna typ av normmedvetenhet har Åsa och Lucas visat på 

genom att välja material och exempel eller använda språket för utmana den självklara 

heteronormativiteten. När Åsa och Lucas talar om dessa strategier verkar de däremot inte i 

undervisningen uppmärksamma eller diskutera kring de fördelar som den som följer normen 

erhåller. Det vill säga genom de strategier Lucas och Åsa tillämpar synliggör de inte vilka 

privilegier till exempel en heterosexuell cis man har i samhället då han passar in i heteronormen, 

eller då han enligt Hirdmans (2001) genuskontrakt är överordnad kvinnan då han som man utgör 

normen. Att synliggöra och ifrågasätta normer skulle enligt Bromseth (2010) vara första steget i 

en normkritisk pedagogik. Andra steget innebär sedan att man också synliggör de fördelar som 

finns för den som följer normen, vilket jag i mina intervjuer inte har sett tecken på att lärarna 

tydligt gör. Det tredje steget blir att granska sin egen position vilket Lucas ovan visar ett exempel 

på genom att reflektera över sin egen roll i skapandet av normer. Utöver Lucas var detta tredje 

steg inte tydligt framträdande hos någon av de andra lärarna.  

skrivet  

för mellanrummet jhdbdkjbdjbdjbjbbbnbnmbnbmnbnmmbmbmmmbjjkjkkkkkkkkkkkkkkdbjdbd 
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5.3  Befästande av normer och skillnadsskapande  

Jag har tagit upp exempel på hur normer för kön och sexualitet kan synliggöras och ifrågasättas i 

undervisningen i sex och samlevnad och kommer nu visa på exempel och analysera praktiker där 

normer istället reproduceras och upprätthålls. 

 

5.3.1 Tal om normalt och naturligt   

På samma sätt som språket kan utmana normer för kön och sexualitet kan lärares 

språkanvändning också reproducera existerande normer. När läraren Åsa talar om pornografi 

säger hon också så här:   

 
Alltså att de har en känsla för att vara intresserade av sex det brukar jag säga är fullkomligt 

normalt det är liksom inbyggt i oss, sen finns det ju i och för sig sånt som jag har tagit upp också 

man kan ju vara asexuell också.  

 
Åsa börjar här tala om hur fullkomligt normalt det är att vara intresserade av sex. Lärarens 

förhållningssätt speglar här ett essentialistiskt synsätt på sexualitet som något vi människor har 

inbyggt i oss, som är biologiskt förankrad och medfött. När Åsa fortsätter är det som att hon 

kommer på sig själv i sitt antagande och tillägger att hon också brukar ta upp att man kan ju vara 

asexuell också. Detta är ett exempel på svårigheten att komma ifrån sina egna föreställningar 

även om man aktivt jobbar för att vara normkritisk. De personer som är asexuella är visserligen 

en liten procentuell del av hela befolkningen, men detta citat talar inte endast för att asexuella 

utesluts och ses som avvikande i antagandet att det naturliga och normala är att man är 

intresserad av sex. Utan det essentialistiska synsättet som framkommer i citatet talar också om att 

sexualiteter som sådana är något naturligt essentialistiskt och har således också en ram för hur de 

ska se ut och vara, att de är fasta och bestämda. Ett sådant antagande om sexualitet skulle enligt 

Ambjörnsson (2016) inte bara innefatta att människan i grunden bör ha ett sexuellt begär utan 

innefattar också hela organisationen av hur sexuella begär, handlingar och praktiker bör se ut. 

Samma grundantagande återkommer, då Åsa förklarar att “detta är bra kunskap att ha om man 

blir förälder någon dag och helt 100% så kommer de (eleverna) säkert bli kär i någon eller 
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några”. Att tala om det normala och naturliga och på så sätt naturalisera skillnader mellan 

sexualiteter skulle enligt Bromseth (2010, 40) legitimera den särbehandlande processen av det 

som uppfattas som avvikande. 

 

5.3.2  Könsuppdelade grupper  

Ett klassiskt tillvägagångssätt för att diskutera och låta eleverna ställa egna frågor de funderar 

över i sex och samlevnad kan vara att dela in klassen i två grupper, en med killarna och en med 

tjejerna. Detta är vad de brukar göra på Davids skola då han förklarar att  “Det känns som att de 

kanske är tryggast med det (...) för att det är kanske känsligt att ha alla i samma klassrum när 

man ska diskutera sånt, då kanske det blir lättare om man har mer könsuppdelade grupper”. Att 

dela in i grupper på detta vis efter kön bygger på den tanke att killar och tjejer i grunden är olika. 

De båda könen förväntas således ha olika erfarenheter beroende på vilket kön de har och man 

förutsätter också att det finns en likhet och samhörighet inom grupperna (Lundgren 2000,121). 

Rósen menar på att skillnadsskapande praktiker, som att David här grupperar klassen efter kön, 

bidrar till att befästa vissa kategorier och göra dem betydelsefulla, vilket också påverkar 

elevernas subjektskapande (Rósen 2010, 70). Genom att dela in klassen i könsuppdelade grupper 

återskapar lärarna då enligt Hirdmans (2001) genussystem föreställningar om killar och tjejers 

olikheter. Genom detta isärhållande av de båda könen särhålls också det som är manligt 

respektive kvinnligt. Då man och kvinna samt manligt och kvinnligt ställs som varandras 

motsatser, där det ena definierar vad det andra inte är, medför detta en genusordning som skapar 

ett åtskiljande av män och kvinnor i en vidare bemärkelse. Detta menar Hirdman är varför 

kvinnor och män återfinns på olika arenor i samhället, såsom på arbetsmarknaden (Hirdman 

2001). Uppdelningen i kill och tjejgrupper kan också förstärka den heteronormativa ordningen 

genom att denna uppdelning också ofta består av ett implicit antagande om att man attraheras av 

det motsatta könet. Utifrån Butlers (2007/1990) begrepp den heterosexuella matrisen utgör detta 

antagande om tjejerna och killarnas sexualitet den “obligatoriska heterosexualiteten”. Detta 

antagande osynliggör i sin tur andra sexualiteter.  
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Tillvägagångssättet att dela upp grupper utefter kön kan också vara ett exempel på Kumashiros 

(2002) förändringsstrategi, utbildning för den Andra. Detta då man i undervisningssammanhang 

som i sex och samlevnad ofta delar in klassen i tjej- och killgrupper i syfte att stärka eller ge 

plats och utrymme åt tjejerna, som då anses vara dels olika killarna och en mer utsatt grupp 

(Bromseth 2010). Det framgår dock inte i denna situation om en del av anledningen för 

uppdelning skulle vara att lämna mer utrymme till tjejerna eller liknande, utan endast att det 

kunde vara känsligt för tjejerna att prata om frågor som de ville ha svar på inför killarna och vice 

versa. 

 

 David fortsätter angående upplägget med könsuppdelade grupper: 

 
När vi har en lektion klar så kan vi släppa dem några i taget, men då får vi inte säga att killarna 

kan gå först och tjejerna kan gå sen just för att det var någon tidigare som gick på högstadiet som 

inte kände sig som en kille eller en tjej liksom, men jag tror inte det kommer vara något problem i 

den här klassen att det skulle vara någon som inte identifierar sig med något av könen ungefär så 

det ska nog gå bra även om det kanske hade kunnat vara ett problem så klart annars. 

 

Även om detta uttalande medvetandegör att det kan finnas elever med könsöverskridande 

identiteter eller som är intergender, så pratar David om intergender personer i en kontext av att 

detta skulle innebära problem. Då han också säger att de som lärare i tal inte får bunta ihop 

eleverna efter kön på grund av att det var en elev som inte identifierade sig som tjej eller kille så 

uttrycker han att denna handling eller eftertänksamhet inte är mer än en anpassning till eventuella 

elever som avviker från normen. Att inte identifiera sig som antingen man eller kvinna ses då 

som ovanligt och utifrån den heterosexuella matrisen som något grovt avvikande (Butler 

2007/1990). Även om läraren i denna situation endast syftade till att detta skulle innebära ett 

problem för det planerade upplägget och tillvägagångssättet för lektionen reproducerar denna typ 

av uppdelning föreställningar om ett givet binärt könssystem (Butler 2007/1990). Dessutom 

förstärker uppdelningen en dikotomisering av könen. Utifrån Hirdmans (2001) teori om köns 

dikotomisering skapar och återskapar också denna dikotomi ett åtskiljande av tillskrivna manliga 

eller kvinnliga egenskaper. Ständiga uppdelningar efter kön skulle således kunna stärka 
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föreställningar och normer för kvinnlighet eller manlighet och för eleverna osynliggöra 

möjligheten till andra identiteter. Det fanns dock andra lärare som Lucas som beskriver att han 

medvetet inte buntar ihop tjejerna mot killarna eller delar upp i kill och tjejgrupper i sex och 

samlevnadsundervisningen just för att inte förstärka ett skillnadsskapande. En annan lärare, Åsa, 

menar också på att det är viktigt för både killar och tjejer att ha kunskap om det som traditionellt 

kan anses “tillhöra” de olika könen såsom hur menstruationscykeln fungerar.  

 

5. 4 Tillämpning av genusperspektiv  

I analysen av datamaterialet har jag även urskilt hur lärarna applicerat ett genusperspektiv eller ej 

på sin undervisning. Här har det visat sig att det skiljer sig en del från lärare till lärare. Samtliga 

lärare skiljer generellt inte på eleverna utifrån kön i talet om sex och samlevnadsundervisning 

utan de talar främst om “eleverna” som könlösa. I tidigare forskning på sex och 

samlevnadsundervisning har man kunnat se att budskap kring sex och sexualitet har skiljt sig för 

killar och tjejer där ansvaret att vara försiktiga, rädda om sig och inte låta sig utnyttjas läggs på 

tjejer medan killarna har ansvar i att förstå att ett nej är ett nej (Centerwall 2005). I motsats till 

detta talar mina intervjuer för att samma budskap inom sex och samlevnadsundervisningen 

förmedlas och riktas till alla elever. Ett exempel på ett sådant budskap är från Johan som säger:  

 
Kanske när de ska ha sex med någon, att de ändå känner att jamen de har någonting att grunda det 

på så att de inte är beroende av kanske sin partners åsikter eller tankar utan de vet med sig att 

jamen det här har jag faktiskt fått lära mig att jag måste faktiskt lyssna på mig själv och vad jag 

vill i den här situationen.  

 

 

Lärarna resonerade däremot olika kring frågan om det som står i läroplanen om skolans uppdrag 

att främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter och motverka traditionella könsmönster 

kan relaterar till sex och samlevnadsundervisningen. David svarar på denna fråga:  

 
Där känns det ändå som att jamen i samhället så har vi kommit långt i det, att det är inte de här 

könsrollerna som var för flera decennier sen lägre eh så att..[funderar] mm det lär kanske dyka 

upp som en diskussion också, hur det kan se olika ut och så även på den fronten så där tror jag.  
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Här är ett exempel på att det inte är en självklarhet att tillämpa ett genusperspektiv eller att 

planera in övningar eller diskussioner kring normer eller könsföreställningar för män och kvinnor 

i sex och samlevnadsundervisningen. David verkar ha den inställning att vi redan har ett väldigt 

jämställt samhälle och eftersom vi har det så behövs kanske inte lika mycket fokus läggas på den 

typen av arbete med unga i skolan idag. En annan lärare Peter menar på att man kan minimera 

konflikter och positioneringar för könen men att man inte kan eliminera könsföreställningar då 

könsskillnader dels är biologiskt förankrade men också en del av elevernas identitetsskapande. 

Dessa resonemang skiljer sig stort från Lucas som menar på att “En lärares grunduppgift är för 

att utjämna skillnader av etnicitet, av kön, eller av klass, därför tänker jag att jag ska då på alla 

medel försöka få kön och etnicitet och religion och sånt att spela så himla liten roll som det bara 

kan”. Han talar här om att arbetet med att främja allas lika rätt och möjligheter är ett ständigt 

arbete som genomsyrar all undervisning. En annan lärare Johan resonerade kring detta arbete så 

här: 

   
Jag hade väl någon övning där de fick fundera över jamen när i samhället kan ni se att det är olika 

liksom villkor eller förhållande för män och kvinnor, (...) jag tror inte att de kanske är i banorna 

att tänka kring jamen lön och vilka som har vilka befattningar och jobb och vilka som sitter mest 

på chefsjobb och så där utan de tänker mer så här att jamen det är olika att om man ska gå på 

kvinnoavdelningar eller mansavdelningar och varför det blir så får de då fundera över och liksom 

jamen är det då företaget som säljer kläderna är det deras fel att det blev den här normen eller 

ligger det djupare än det liksom, val och ja, satt de får fundera lite grann kring varför det har blivit 

som det blivit eller varför det är som det är och det kan ju vara svårt att svara på exakt men att 

liksom ändå kan väcka tankar kring det.  

 

Att som Johan säger låta eleverna reflektera kring varför det ser olika ut på kvinno-och 

mansavdelningar och fundera över hur denna normen uppkommit eller ser ut som den gör, är ett 

bra exempel på en normkritisk pedagogik där läraren tillsammans med eleverna synliggör 

könsnormer och problematisera dessa (Bromseth 2010). I övningen där eleverna fick reflektera 

kring hur olika förhållanden sett ut för män och kvinnor fick eleverna både synliggöra 

könsnormer och reflektera kring makt ojämlikheter mellan könen, vilket kan sägas vara det andra 
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steget i en normkritisk pedagogik (Bromseth 2010). Det som förvånar mig är dock att ingen av 

lärarna verkar koppla ett genusperspektiv till sexualitets normer. Här skulle lärarna kunna ta upp 

och diskutera vilka normer och förväntningar som finns för manlig eller kvinnlig sexualitet. 

Enligt tidigare forskning är förväntningar på killar eller tjejers sexualitet, begär, handlingar och 

praktiker både många och olika (Centerwall 2005).  

 

Istället för att diskutera och utmana normer för kön i relation till sexualitet kopplas jämställdhet 

som i Johans citat ovan till arbetsmarknaden. Peter är också inne på samma spår och säger att 

skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster “touchar ämnet” men att det “känns som 

att det hör ihop med helt andra frågor, som teknikämnet till exempel”. Han talar vidare om hur 

man kan utmana föreställningar om vad tjejer och killar bör vara intresserade av. Detta gör han 

genom att på subtila sätt visa upp killar och tjejer som bryter mot mönstren och samtidigt visa på 

att dessa tjejer och killar är en tillgång inom de respektive områdena. Ett sådant subtilt sätt var 

till exempel att ta med en bild på en framgångsrik kvinnlig programmerare när klassen arbetade 

med programmering. Peter resonerar här att “om man väcker frågan kan det bli så att jaha är det 

här en grej”. Han vill således inte ta upp frågor om könsföreställningar för att inte befästa dem 

och få någon elev att “upptäcka” att det var visst konstigt för tjejer att vara programmerare ändå. 

På liknande sätt resonerar läraren Lucas när han förklarar att hans “utgångspunkt är mest att 

låtsas som att kvinnlighet och manlighet inte finns [skrattar] på ett nästan överdrivet sätt i all min 

undervisning”. Han lägger här tonvikt på att som lärare behandla, bemöta och sätta samma krav 

och förväntningar på båda könen. Detta vill han göra utan att nödvändigtvis synliggöra de 

normer, föreställningar eller förväntningar som finns för tjejer eller killar. Peter och Lucas är inte 

ensamma om att ta den här typen av angreppssätt, precis som kritikerna av toleransdiskursen 

påpekar kan ett synliggörande av olikheter mellan könen också förstärka och befästa fördomar 

kring olikheter mellan könen (Bromseth 2010). Centerwall (1996, 115) menar på liknande sätt att 

en risk med alla typer av värderingsövningar är att de kan sätta ord på fördomar som eleverna 

sedan innan inte haft eller kan fungera som ett tillåtande av fördomarna istället för att motverka 

dem. Läraren måste därför enligt Bromseth (2010) i diskussioner kring normer för kön, sexualitet 

eller heteronormen ha en förmåga att visa på olika aspekter och nyansera diskussionen så att 
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befintliga fördomar inte förstärks eller legitimeras. Samtidigt skulle queerteori eller ett 

normkritiskt perspektiv trycka på att för att kunna förändra betydelser av normalitet- avvikelse så 

krävs det att befintliga normer kring heterosexualitet eller genus både synliggörs och utmanas i 

undervisningen (Bromseth 2010).  

 

5.5 Att ta det där och då 

I intervjuerna framkom det även att vissa av lärarna hade en inställning att bemöta icke toleranta 

attityder eller kränkningar när en kränkning väl har skett eller när det uppdagar sig att en elev 

eller en elevgrupp har föreställningar, attityder eller värderingar som strider mot skolans 

värdegrund. David för ett resonemang om att eftersom de har stränga regler om hur man får prata 

på skolan, att man inte får svära till exempel, förekommer det sällan att eleverna använder grovt 

språkbruk eller nedsättande ord mot varandra. På grund av att nedsättande ord eller grovt 

språkbruk inte förekommer resonerar han således att detta inte heller är någonting de behöver 

diskutera på sex och samlevnadsundervisningen. Ett annat exempel på denna inställning är då 

Peter säger: 

   
Jag skulle nog inte säga att vi lägger så jättemycket fokus på att särskilt lyfta det [syftar till olika 

sexuella läggningar], det skulle jag inte säga, det blir nog mer att om vi märker att det finns en 

stark gruppering eller avståndstagande från något åt det hållet att här måste vi öka dialog, här 

måste vi liksom visa att vi måste acceptera varandra, alltså skulle någon säga jamen som jag 

nämnde att en hade kallat någon för bög, nu var det liksom bara ett fult ord som han slängde ur 

sig, det var liksom inte något som hade hänt som föranledde att han hade någon poäng i det, men 

man måste ta det då. Eller skulle det nu vara någon som liksom men usch eller pratade väldigt illa 

om liksom homosexuella, då är det lika allvarligt som att någon pratar lika illa om att någon 

skulle tycka att det är något fel. (...) Jag tänker att i vilken grad man tar upp det beror på i vilken 

grad man upplever att det finns ett problem och jag kan inte se här nu med den här gruppen att vi 

skulle behöva lägga så jättemycket tid på det och jobba med det men om man ser det så gör vi det 

såklart. 

 
Att arbeta på detta sätt där man bemöter intolerans och kränkningar efter att de tagit plats 

snarare än att arbeta förebyggande för att motverka mobbning, utfrysning eller kränkningar 
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skulle jag utifrån ett normkritiskt perspektiv mena på är problematiskt. För det första kan det 

vara svårt som lärare att se och höra det som händer utanför klassrummet på luncher eller 

skolgården. För det andra är det inte säkert att elever med en viss intolerant attityd eller 

värdering skulle uttrycka dessa under en lektion med läraren närvarande. Enligt Rósen (2010) 

kan en toleranspedagogik, där man genom empatiträning försöker motverka intolerans och 

kränkningar, fungera som “medicin” för att lindra konsekvenserna av intoleransen snarare än att 

bota den. På samma sätt skulle jag argumentera för att bemöta problem när de inträffar eller har 

inträffat inte är att arbeta förebyggande för att motverka intolerans, diskriminering eller 

kränkningar, utan endast ett arbete för att bemöta dess konsekvenser.  

 

6. Slutdiskussion 

Till skillnad från tidigare granskningar som visat på en avsaknad av en koppling till skolans 

värdegrundsarbete i sex och samlevnadsundervisningen (Skolinspektionen 2018) visar denna 

studie på att lärare på olika sätt kopplar sex och samlevnad till skolans värdegrund och på olika 

sätt bedriver ett värdegrundsarbete i sin undervisning  Intervjuerna tyder på att det både finns en 

toleransdiskurs samt en normkritisk diskurs för lärarnas tillvägagångssätt och innehåll i 

undervisningen för att främja acceptans och jämlikhet samt motverka diskriminering och 

kränkningar. Här såg lärarna också mer eller mindre på sina elever som passiva lärande objekt 

eller aktiva lärande subjekt. Det fanns hos en del en inställning att ett arbete med elevernas 

attityder och värderingar främst var nödvändigt när eller om det förekom kränkningar på skolan i 

form av nedsättande ord eller när attityder och värderingar som strider mot skolans värdegrund 

märks eller uttalas under undervisningssammanhang, snarare än att arbeta i förebyggande syfte.  

 Alla lärare bedrev dock i någon form pedagogiska praktiker som fokuserade på diskussioner och 

värderingsövningar vilken är en bra grund och förutsättning för att i undervisningen med 

eleverna kunna synliggöra och ifrågasätta existerande normer och föreställningar för kön och 

sexualitet. 

 

Studien har också visat på exempel på hur normer i undervisningen kan utmanas genom lärarens 

språkanvändning, val av material och framförande av alternativa narrativ där andra kroppar, 
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identiteter och sexualiteter än de som faller inom heteronormen får komma fram. Vi har dock 

också kunnat se exempel på hur existerande normer för kön och sexualitet förstärks och 

reproduceras i och med undervisningen i sex och samlevnad. Detta sker på samma sätt genom 

lärares språkanvändning, där tal om det naturliga och normala är svårt att komma ifrån och där 

kategoriseringar och skillnadsskapande praktiker såsom att dela upp klassen efter kön 

förekommer. Många av lärarna är till stor del normmedvetna och problematiserar olika frågor 

kring normalitet, sexualitet, identitet och relationer. Lärarna är också måna om att presentera 

områdena från många olika perspektiv, narrativ och åsikter. Ändock så faller dessa lärare i 

klassiska fällor om en ser till den teori som förespråkar en normkritisk pedagogik som 

förändringsstrategi. 

 

 Att de deltagande lärarna till stor del är insatta och engagerade i kunskapsområdet och i ett 

flertal avseenden aktivt tillämpar en genomtänkt normkritisk pedagogik kan ha påverkat att just 

dessa lärare har ställt upp i denna undersökning. Detta kan i sin tur innebära att fler lärare som 

inte lika aktivt tillämpar strategier eller engagerar sig i kunskapsområdet inte blivit 

representerade i denna studie. Att samtliga informanter också är NO lärare kan påverka hur 

lärarna pratar om sex och samlevnadsundervisningen, vilka ämnen som tas upp och vilka 

övningar och praktiker som tillämpas. En SO lärare som undervisar i områden som rör det 

sociala och samhället kan därför ha tagit upp eller fokuserat på andra aspekter kring sex och 

samlevnad än vad dessa NO lärare gör. Då SO och NO lärare besitter olika utbildningar i 

grunden, och sex och samlevnad inte ofta tas upp i lärarutbildningar (Knöfel och Olsson 2005, 

218) kan lärarna inom de olika områdena också sannolikt besitta skilda kunskaper i området. 

Tidigare undersökningar har visat på att biologilärare ofta lägger ett fokus på de mer biologiskt 

förankrade områdena i undervisningen så som människokroppen, fortplantning eller 

könssjukdomar (Skolverket 2013). Till skillnad från detta visar mina resultat att lärarna lägger 

störst vikt vid att behandla olika förhållningssätt till samlevnad, relationer och samhället i 

undervisningen där reflektion och diskussion i undervisningen blir central i elevernas inlärning, 

kunskapsutveckling och identitetsskapande. Trots att sex och samlevnad som kunskapsområde 

ska vara ämnesövergripande och andra ämnen som SO, idrott eller svenska ska beröra frågor 
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kring, identitet, relationer, normer och jämställdhet tyder denna studie på att NO lärare axlar ett 

ansvar för att ge en bred kunskap även inom dessa områden inom sex och samlevnad i 

högstadiet.  

 

Även om innehållet i sex och samlevnadsundervisningen inte skiljer sig så mycket med avseende 

på vad man tar upp i undervisningen då de flesta av lärarna utgick från kursplanen i biologi, 

skiljer sig kunskaperna och pedagogiken mellan olika skolor och olika lärare.  Resultatet tyder på 

att lärares egna målsättning med undervisningen, syn på vad som är viktigt att ta upp och 

förståelsen av vad sex och samlevnad innefattar påverkar undervisningen på så sätt att fokus 

läggs på att diskutera eller reflektera kring olika frågor. Lärarnas strategier och tillämpningen av 

pedagogiska praktiker och synen på sina elever har i stor grad betydelse för hur ett 

värdegrundsarbete och arbete med att utmana normer för kön och sexualitet förs i 

undervisningen. Även lärarnas egna perspektiv på kön och sexualitet och en normmedvetenhet 

påverkade huruvida köns-och sexualitetsnormer förstärktes och reproduceras i undervisningen 

eller i talet om denna. Den undervisning och kunskaper eleverna i slutändan får ta del av är i 

huvudsak beroende av lärarnas kunskap, medvetna pedagogiska strategier samt synen på 

eleverna och sex och samlevnad som kunskapsområde.  

 

Då vissa lärare påvisade en brist av ett genus- och normkritiskt perspektiv, och andra lärare, även 

fast de tillämpade dessa perspektiv, också bidrog till att reproducera exkluderande normer, 

uppkommer frågan, vad behövs för att ge lärare det som krävs för att aktivt kunna genomföra en 

normmedveten och normkritisk pedagogik? Regeringen har i nuläget påbörjat en satsning som 

ska gå till kompetensutveckling för undervisande lärare i sex och samlevnad. En 

kompetensutveckling som kan erbjuda kunskap, verktyg och strategier för att bedriva en 

normkritisk pedagogik tror jag kan ha en stor inverkan på det arbete som görs i och med sex och 

samlevnadsundervisningen i skolan för att förändra normer och föreställningar kring “sanningar” 

om kön och sexualitet. Lärare har trots allt en viktig roll i att tillsammans verka för en social 

förändring i sin undervisning. Lärare kan genom de dialoger som förs i klassrummet öppna upp 

för eller stänga möjliga sätt att vara, och agera på (Bromseth 2010, 49).  Lärares arbete i sex och 
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samlevnad kan i sin tur stärka elevernas självkänsla och identiteter samt främja jämställdhet, 

jämlikhet och en mångfald av sexualiteter och identiteter i vårt samhälle. Denna studie kan 

vidare fungera som utgångspunkt för vidare forskning med komplementerande metoder såsom 

observationer för att vidare undersöka hur normkritiskt arbete med sexualitets- och könsnormer i 

sex och samlevnadsundervisningen kan gå till samt vilka konsekvenser eller responser som 

uppstår i klassrummet då hegemoniska ordningar och narrativ ifrågasätt och störs av lärare.  
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skrivet för mellanrummet 

Bilaga 1. Intervjuguide  

Om skolans sex och samlevnadsundervisning och lärarens förutsättningar  
● Hur länge har du jobbat som lärare? 
● Berätta lite hur ser skolans sex och samlevnadsundervisning ut? I vilken omfattning och i 

vilka sammanhang? Vem/vilka undervisar? Tas det upp i andra ämnen? Vem har ansvaret 
för kunskapsområdet? Har du/dessa fått någon/kompetensutveckling i detta ämne? Ingick 
det i lärarprogrammet? Hade du önskat att du blev erbjuden kompetensutveckling i 
ämnet? 

● Känner du att du har tillräckligt med kompetens i ämnet, verktyg eller stöd (rektor, 
kollegialt, elevhälsa osv) för att bedriva undervisning i detta ämne? Har ni möjlighet för 
utomstående att komma in och bidra med undervisning eller material (t.ex 
ungdomsmottagningen, rfsu). 

● Får man någon hjälp av kursplanen i planeringen av undervisningen? 
● Upplever du något som svårt i och med detta ämne? Situationer som är svåra att hantera? 

Hur hanterar du en sådan situation?  
● Finns det ämnen som är svåra att ta upp och diskutera kring?  

 
Inställning till sex och samlevnad i skolan 

● Hur ser du på sexualundervisningen ni har idag? (vad tycker du om den?) 
● Hur stor plats tycker du sex och samlevnads undervisning bör ha i skolan? (jämfört med 

andra delar i ditt ämne?) Varför tycker du det är viktigt/mindre viktigt?  
● Vilken betydelse tror du skolan har för elevernas lärande och kunskap kring sex och 

samlevnad? Är andra informationskällor viktigare, såsom föräldrar, vänner, nätet eller 
media?  

● Vad tror du att eleverna får med sig och har nytta av från undervisningen i skolan? Vad 
tror du att eran skolan kan ha för nytta av sex och samlevnad? Vad kan samhället ha för 
nytta?  

 
Upplevelse av egen roll  

● Hur ser du på din egen roll som undervisare i detta ämne?  
● Vad vill du som lärare främst förmedla i din undervisning? 
● Vad hoppas du kunna bidra med i din undervisning i detta ämne?  

 
Koppling till läroplanen 

● Hur tänker du kring det som står i läroplanen om att skolan ska främja kvinnors och mäns 
lika rätt och möjligheter och motverka traditionella könsmönster i förhållande till sex och 
samlevnadsundervisningen ? 

● (Berör ni ämnen som sexuella trakasserier, nedsättande ord, grovt språkbruk och 
pornografi?) 

Slutligen 
● Är det någonting annat som du har kommit att tänka på under intervjun och vill tillägga?
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