
 

	  
	  
Pernilla	  Svensson	  
Umeå	  Universitet	   
Institutionen	  för	  estetiska	  ämnen	   
Examensarbete	  30	  högskolepoäng	   
Vårterminen	  2016	   
 
 
      
 
 
 
  
 
 
  

Sex-‐	  och	  samlevnadsundervisning	  i	  
bildämnet 

-‐ En	  kvalitativ	  studie	  om	  identitet,	  sexualitet	  och	  
maktrelationer	  på	  högstadiet	  
	  

 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare inom bildämnet undervisar i sex och 
samlevnad på högstadiet. För att besvara syftet har tre frågeställningar konkretiserats. 
Frågeställningarna ämnar att söka svar på vilka metoder bildlärare använder för att undervisa 
om identitet, sexualitet och maktrelationer, vilka ramfaktorer som påverkar undervisningen 
samt vilka normer som reproduceras och utmanas i undervisningen. Litteraturöversikten har 
sedan rett ut begreppen identitet, sexualitet och maktrelationer samt presenterat tidigare 
forskning. Kvalitativa intervjuer har genomförts med fyra bildlärare som var verksamma på 
högstadiet. Resultatet från dessa intervjuer har sedan analyserats utifrån tidigare forskning 
och vidare har tre teorier, ämnesdidaktiskteori, ramfaktorteori samt queerteori använts vid 
analysen. Studiens resultat visade att deltagande lärare främst hade undervisning riktad mot 
genus och använde sig av reklam som redskap. Det visade sig också att undervisningen både 
kan reproducera och utmana normer. Lärarna, genom sin undervisning om genusnormer 
använde isärhållning för att blottlägga normer, för att sedan ifrågasätta dem vilket också kan 
återskapa normer. Lärarnas undervisningsmetoder visade sig påverkas mest av friheten de 
uppgav sig ha i kunskapsområdet sex- och samlevnad och elevkompositionen. Avsaknad av 
riktlinjer i styrdokumenten inom kunskapsområdet resulterade i frihet men också 
konsekvensen att sex- och samlevnad som kursmål inte uppnås.  
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Inledning	  
 
Denna studie har som mål att besvara frågor om hur sex- och samlevnadsundervisning ser ut 
på högstadiet inom bildämnet. Sedan 2011 är sex- och samlevnadsundervisning ett av de 
kunskapsområden som ska integreras i ämnesundervisningen. Frågan är bara om dessa nya 
riktlinjer för sex- och samlevnadsundervisning uppfylls. 
   På en av lektionerna under min praktik som bildlärare på en gymnasieskola kom det fram 
att några av mina elever inte hade kännedom om vad mens var och vilka biologiska processer 
mens innefattar. Det faktum att eleverna fått för lite kunskap om mens är också något som 
sexualupplysaren Natalie Simonsson, i artikeln Sexkunskap är en demokratifråga skriven av 
Cecilia Thomsson och Linnea Gustafson (2016), upplevt under sina sexualföreläsningar. 
Senare under min praktik på ett klassråd kom det fram att eleverna hade haft sex- och 
samlevnadsundervisning, dock inte på ett sätt de hade önskat. Eleverna uppgav att mannen 
som hade kommit för att prata och svara på frågor om sex och samlevnad hade varit 
”snubbig” och ”svarade inte på frågor som gällde något annat än heterosex”. Har 
undervisningen verkligen då gett svar på frågor om kroppskännedom, kön, sexualitet och 
identitet på ett önskvärt sätt utifrån läroplanens riktlinjer? Men vad har egentligen samhället 
och skolan att göra med enskilda individers sexualitet? 
   Lotta Löfgren-Mårtenson (2013) skriver i boken Sexualitet att var helst människor är 
tillsammans sexuellt så finns samhället alltid med som en part. Även om en människas 
sexualitet kan tyckas vara något som är den enskilde individens ensak så har samhället en 
kontrollerande funktion. Ett samhälle kan bestämma när sexdebuten helst ska ske, synen på 
våldtäkt och andra kulturella normer utifrån vad som är tillåtet, förbjudet eller tabu. Fler 
kontrollerade funktioner samhället innehar på människors sexualitet är i form av 
preventivmedel, sexualkunskap och upplysande rådgivning. Sex är idag ett omdebatterat 
ämne. Kristian Daneback (2009) skriver i artikeln Kärlek och sexualitet på internet att det i 
Sverige finns en kultur som avgör hur, var, när och med vem en kan ställa frågor som rör 
sexualitet. Dessutom finns det kulturella normer som förklarar hur, var, när och med vem en 
utför sexuella handlingar enligt Löfgren-Mårtenson (2013). Daneback (2009) beskriver 
vidare hur internet används som en plattform för att prata om sex till följd av att ämnet är 
tabu. På internet går det att hitta mängder av sexualupplysning, tips och annan information 
om sex. För att göra en liten undersökning googlar jag ”vad är...” för att se vad som är mest 
sökt efter dessa ord. Till min förvåning dyker det upp ord som mens, pms och ägglossning. 
Efter det googlar jag också ”hur har man” fortsättningen på dessa fraser blir, bland annat, 
halsduk, oralsex och lebbsex. Detta är såklart inget vetenskapligt men för mig blir det en 
indikator på att det finns människor som söker svar på dessa frågor. Som jag antytt i stycket 
ovan är internet en källa till information om sex och samlevnad, men var får egentligen 
ungdomar svar på sina frågor om sex och samlevnad? Vilken roll har skolan? 
   Umeå kommun gör vartannat år en undersökning (vid namn Unga 14) som bland annat ger 
personer i åldern 13-18 år möjlighet att svara på frågor gällande sex och samlevnad. En av 
deras enkätfrågor är: ”Var har du huvudsakligen fått information om sex och samlevnad?”.  
De svarsalternativ som valdes i högst utsträckning var i kronologisk ordning internet, kompis 
och skola (Peter Thuresson 2015). Även om skolan endast får en bronsplats så har ändå cirka 
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20% av eleverna angett att det är en av deras största källor till information om sex och 
samlevnad. Eftersom att skolan är en viktig informationskälla om sex och samlevnad, kan en 
fråga sig: vad säger egentligen läroplanen om hur denna undervisning ska utformas? 
   I läroplanen för såväl gymnasiet som grundskolan (Skolverket 2011a; Skolverket 2011b) 
står det under rektorns ansvar att se till att eleverna får undervisning i sex och samlevnad. I 
läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011b) står: 
 

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar  
för att i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden,  
exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna  
med tobak, alkohol och andra droger. (Skolverket 2011b, s.18-19) 

 
Sex och samlevnad ska integreras ämnesövergripande då kunskapsområdet kan beröras ur 
flera olika perspektiv. Läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011b) uttrycker att 
undervisningen i skolan ska synliggöra normer, redan etablerade perspektiv och arbeta för 
allas rätt att definiera sin egen identitet och välja sina egna relationer. Förutom elevernas 
ökade kunskap och kroppskännedom så går det att koppla sex- och 
samlevnadsundervisningen till likabehandling i läroplanen. Enligt läroplanen för grundskolan 
(Skolverket 2011b) ska skolan främja förståelse för andra människor. Det framgår även att 
skolan ska motverka diskriminering av kön, sexuell läggning och identitetsuttryck. Sex- och 
samlevnadsundervisningen kan alltså vara en viktig beståndsdel i att arbeta med allas lika 
värde inom skolan. Läroplanen är inte det enda styrdokument där sex och samlevnad nämns. 
Sedan 2011 har fler begrepp relaterade till sex och samlevnad skrivits in i kurs- och 
ämnesplaner.  
   Sex och samlevnad är som sagt ett av de kunskapsområden som ska integreras i flera olika 
ämnen, för att ge eleverna flera olika perspektiv. På så vis presenteras också en nyanserad 
helhetsbild av människors sexualitet och relationer. Sex och samlevnad är även ett 
kunskapsområde som eleverna kommer att stöta på överallt utanför skolan, internet och 
annan media, på både gott och ont. Skolan bör då ha en kommunikativ roll som motpol, en 
plats där elever kan ställa frågor och få en sund bedömning av informationen.  
   Såväl rörliga som fasta bilder kommunicerar, utmanar och reproducerar föreställningar om 
identitet, sexualitet och genus. Därför är bilder och analys av dem också en viktig del i 
elevers helhetsbild av sex och samlevnad. Denna studie ämnar att undersöka hur lärare inom 
bildämnet undervisar i sex och samlevnad i grundskolans senare år. Fokus kommer att ligga 
på hur undervisningen ser ut inom bildämnet på högstadiet i svensk kontext. Men vad säger 
egentligen ämnesplanen i bild gällande sex och samlevnad?  
   I det centrala innehållet för bild årskurs 7-9 står följande under rubriken bildanalys: ”Bilder 
som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa 
perspektiv kan utformas och framställas.” (Skolverket 2011b, s.22). Undervisningsrådet 
Tommy Eriksson (2013) beskriver i stödmaterialet Sex- och samlevnadsundervisning i 
grundskolans senare år att bildundervisningen syftar till att utveckla elevers förståelse för hur 
bilder skapas och utformas. Förutom detta ska även undervisningen i bild bidra till att visa 
hur bildbudskap framställs och utformas i media och därmed också ge möjlighet till att 
diskutera och kritiskt granska bildbudskap.  
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Undervisningen syftar också till att eleverna ska få användning för dessa kunskaper i sitt 
bildskapande. Då bilder har en stor betydelse för hur elever upplever sig själva och 
omvärlden så har bilder även en roll i sex- och samlevnadsundervisningen (Eriksson 2013). 
Inom sex och samlevnad ska bildundervisningen arbeta med begrepp som jämställdhet, 
sexualitet och relationer. Eriksson (2013) hävdar vidare att undervisningen ska synliggöra 
normer och ifrågasätta dessa normer som syns i bilder från till exempel reklam, film eller 
konst. 
   Enligt det ovan redovisade går det att konstatera att sex- och samlevnadsundervisning är ett 
uttalat obligatoriskt kunskapsområde inom skolväsendet och har en tydligt formulerad 
definition i läroplanen. Efterlevs denna läroplan och hur i sådana fall? Detta är ett väsentligt 
och högst relevant område vilket är anledningen till denna studie. 
 
Problemformulering	  
Rätten att bestämma över sin egen kropp och rättigheten att vara som en är, är två av de mest 
grundläggande mänskliga rättigheterna (Mänskliga rättigheter 2010a; Mänskliga rättigheter 
2011b). För att dessa rättigheter inte ska brista är det essentiellt med sex- och 
samlevnadsundervisning. Frågan är bara hur upplever egentligen unga sex- och 
samlevnadsundervisningen idag? 
   Enligt en undersökning gjord av Folkhälsomyndigheten, Ungdomsbarometern (2015), 
uppger hälften av ungdomarna att de var missnöjda med sin sex- och 
samlevnadsundervisning. Endast två av tio ungdomar uppger att de är nöjda med den 
undervisning de fått inom kunskapsområdet sex och samlevnad. Många faktorer kan bidra till 
att ungdomarna är missnöjda med undervisningen. 
   I motionen Obligatorisk sex och samlevnad i lärarutbildningen skriver Magda Rasmusson 
(2015), riksdagsledamot för miljöpartiet, ett att en fundamental anledning för en en bristande 
sex- och samlevnadsundervisning i skolan, där likvärdigheten inte kan utlovas, är avsaknaden 
av obligatorisk utbildning för lärare i sex och samlevnad. Detta trots att fler begrepp 
relaterade till sex och samlevnad har skrivits in i den nya läroplanen för grundskolan 
(Skolverket 2011b). Dessutom går det att finna formuleringar som: ”motverka traditionella 
könsmönster” och arbeta med jämställdhetsfrågor i läroplanen. Hur kan det garanteras en 
likvärdig undervisning med kvalitet utan att sex och samlevnad är obligatorisk i 
lärarutbildning? Detta är bara en av de ramfaktorer som kan inverka på undervisningen. 
Vidare kan en fråga sig hur lärarens syn på identitet, sexualitet och maktrelationer spelar in i 
undervisningen? Är det normkritiska perspektivet viktigt för kvaliteten på undervisningen? 
Och framförallt, hur utformar lärare sin undervisning i bild med temat sex och samlevnad? 
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Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare inom bildämnet undervisar i sex och 
samlevnad i grundskolans senare år. Studiens frågeställningar är: 
 
● Vilka metoder använder lärare för att förmedla kunskap om sex och samlevnad i 

bildämnet? 
 
● Vilka ramfaktorer anser bildlärare är viktiga för hur sex- och 

samlevnadsundervisningen gestaltar sig i klassrummet? 
  
● Vilka normer om identitet, sexualitet och genus reproduceras och utmanas i 

bildundervisningen, enligt bildlärare? 
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Litteraturgenomgång	  
	  
I följande avsnitt kommer en presentation av litteratur och tidigare forskning att redovisas. 
Inledningsvis redogörs för sexualundervisningens historia i relation till dess samtida kontext. 
Därefter följer avsnitt som behandlar sex och samlevnad, vilket beskrivs utifrån den roll 
kunskapsområdet fyller i bildundervisningen och därmed också de begrepp som ämnesplanen 
för bild innefattar som rör sex och samlevnad. Sist följer tidigare forskning som rör 
problemområden som identitet, sexualitet och maktrelationer.   
 
Sexualundervisning	  i	  ett	  historiskt	  perspektiv	  som	  spegling	  av	  sin	  samtid	  
Erik Centerwall (2005) skriver i en rapport från myndigheten för skolutveckling, Hela livet- 
50 år med sex- och samlevnadsundervisning, att sexualundervisning inte är ett nytt fenomen 
utan är något som har bedrivits under en längre tid i mer eller mindre organiserade former.   
 
Sexualundervisningen	  blir	  obligatorisk	  
År 1955 blev sexualundervisning obligatoriskt i alla Sveriges skolformer skriver Centerwall 
(2005). Kommande år formulerades en handledning som förklarade hur sexualundervisningen 
skulle bedrivas. Redan när handledningen från 1956 utkom kritiserades den för att den 
dementerade ungas sexuella intressen genom att tillskriva reproduktion och äktenskap som 
sexualitetens mening. Handledningens syfte var att alla skulle få en sexualundervisning. Den 
skulle skydda unga från sexualitetens ”negativa sidor” (Centerwall 2005, s.36). En mening ur 
handledningen som väckt särskilt mycket kritik från samhället är: ”Undervisningen måste 
allvarligt hävda den uppfattningen att avhållsamhet från sexuellt samliv under uppväxtåren är 
det enda skolan med gott samvete kan rekommendera” (Centerwall 2005, s.37). Anledningen 
till kritiken var att sexualliv mellan unga ogifta inte ansågs vara en problematik i samhället 
(Centerwall 2005). Löfgren-Mårtenson (2013) beskriver att handledningen ansågs vara 
sexualfientlig och för fokuserad på det skolan då ansåg vara problematiskt. En förklaring till 
denna negativa syn på sexualitet, som handledningen vittnar om, kan finnas i tidens 
samhällskontext. Med en nedsatt tillgång till preventivmedel och brist på aborträtt kan denna 
handledning ses som ett konsekvens av det samhälle där den skapades (Löfgren-Mårtenson 
2013). 
   Centerwall (2005) förklarar vidare att andra sexualiteter än heterosexualitet beskrevs i 1956 
års handledning som ”avvikande sexuella drifter” (Centerwall 2005, s.37). Dessa ord 
förknippas med fara. Sexuellt avvikande individer beskrevs försöka lura, betala och 
manipulera individer till aktiviteter av sexuell natur. Beskrivningen av homosexualitet som 
något avvikande och farligt är under denna tid inget häpnadsväckande yttrande (Centerwall 
2005). Homosexualitet ansågs fortfarande, efter att det blev lagligt 1944, vara en sjukdom 
och form av psykisk störning. Inte förrän 1979 suddades sjukdomsstämpeln bort från 
homosexualitet (Löfgren-Mårtenson 2013). Detta vittnar om en negativ syn på 
homosexualitet som kan ha avspeglats i handledningen från 1956. 
   I handledningen beskrivs skillnader mellan män och kvinnor (Centerwall 2005). Pojkarna 
måste ta hänsyn till flickorna då flickorna till skillnad från pojkarna är intresserade av kärlek.  
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Flickorna måste lära sig att hålla på sig, då pojkarna är sexuellt intresserade och att pojkarna 
måste se det värdefulla i ett avhållsamt beteende från flickornas sida. Dessutom ansågs 
flickorna inte vara sexuella på samma sätt och skulle därför säga nej och avstå från sex med 
pojkar (Centerwall 2005).  
  
Sexualundervisning	  blir	  samlevnadsundervisning	  
År 1970 skapades en ny syn på sexualundervisning i Sverige i takt med samhällets 
förändring. Den nya abortlagstiftningen (1975) blev till som en följd av debatter och 
påtryckningar (Centerwall 2005). Socialstyrelsen fick i uppdrag att se till att aborttalen inte 
skulle eskalera. Arbetsnamnet för detta projekt blev Sex och samlevnad. Målet med Sex och 
samlevnad var att barn skulle födas önskade. Sexualupplysningen kom mer att handla om 
frågor kring könsroller, unga kvinnors sociala situation och sexuella medvetenhet, men även 
om mäns behov av kunskap och självinsikt. År 1977 kom Skolöverstyrelsens handledning i 
samlevnadsundervisning. Denna handledning var mer anpassad till ungas levnadsätt, den 
erkände att unga hade ett sexualliv tillsammans med andra. Syftet med handledningen var nu 
att stödja unga och deras frihet men på ett ansvarstagande sätt. Läraren skulle skapa etiska 
förhållningssätt men i det vara objektiv, saklig och allsidig till skillnad från det tidigare 
förkunnandet över levnadsätt. För att betona detta bytte sexualkunskapen namn för att nu 
istället kallas för samlevnadsundervisning (Centerwall 2005). 
    Familjen skulle vara i fokus men inte ha någon bestämd samlevnadsform. Unga skulle få 
stöd i sin situation och skolan skulle inte längre moralisera över människors sätt att leva. I 
handledningen förklarades att samlaget skulle beskrivas som något positivt och att ordet 
orgasm bör behandlas. Både personer som vill vänta med sexdebuten och de som har sexuella 
erfarenheter ska känna sig inkluderade samt att deras livssituationer respekteras (Centerwall 
2005). Löfgren-Mårtenson (2013) förklarar att denna handledning beskrevs som mer liberal 
samt att den beskrev sexualitet som något positivt. Detta förändrades dock till viss del när 
HIV och aids-epidemin blev påtaglig i det svenska samhället under 80-talet. Den nya 
skräcken skapade en viss regression och undervisningen blev återigen mer problemorienterad 
(Löfgren-Mårtenson 2013). Det framgick i handledningen att lärarna skulle behandla följande 
ämnen: störningar vid sexuellt samliv, homosexualitet, variationer i den sexuella riktningen, 
sexism och pornografi, olika sorters sexualmoral, könsroller samt den kristna 
äktenskapsuppfattningen (Centerwall 2005).  
   80- talets viktiga frågor inom samhällsdebatten påverkade starkt innehållet i handledningen, 
kvinnan som sexuellt jämställd med mannen, sexualundervisning för alla, respekt och 
hänsynsfullhet (Centerwall 2005). Jämställdheten förhindrade dock inte att den kvinnliga 
sexualiteten behövde tas med större hänsyn. Tyngdpunkten ligger på diskussion och på att 
unga inte ska utsättas för någon slags moralism för att garantera deras frihet. Allt detta gör 
också att handledningen fastnade i en heteronormativitet (Centerwall 2005). Fanny 
Ambjörnsson (2006) definierar i boken Vad är queer? heteronormativitet som ett begrepp 
vilket inkluderar alla de institutioner, lagar, strukturer, relationer samt handlingar som 
upprätthåller visionen om att heterosexualiteten är den mest åtråvärda och naturliga 
sexualiteten.  
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   Centerwall (2005) hävdar vidare att kvinna, man, barn är en mer eller mindre uttalad norm i 
handledningen. Handledningen föreskriver att alla samlevnadsformer ska respekteras, men 
den homosexuella relationen beskrevs inte som en samlevnadsform utan mer som ett 
specialfall bortom familjebildandet (Centerwall 2005). En fortsatt negativ syn på 
homosexualitet kan påvisas igenom att homosexualitet fanns på socialstyrelsens register över 
sjukdomar ända fram till 1979 (Löfgren-Mårtenson 2013).  
 
Lpo94	  och	  Kärlek	  känns!	  förstår	  du?	  
Läroplanen från 1994 gjorde sex och samlevnad till ett ämnesövergripande kunskapsområde, 
dock var det också ett fristående ämne i den mening att lärare med kompetens och intresse 
kunde ta sig an frågorna (Skolverket 1994). Till skillnad från tidigare handledningar fanns nu 
endast en skriven mening om sex- och samlevnadsundervisning under rektorns ansvar: 
 

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt  
ansvar för att ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika  
ämnen. Sådana kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor,  
sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger. (Skolverket 1994, s.17) 

 
Läroplanen 1994 gav alltså mycket mer frihet och utrymme för tolkning vilket skapade en 
stor frustration enligt Kvalitetsgranskningen 1999 (Centerwall 2005). Kärlek känns! förstår 
du? är ett referensmaterial utgivet av Skolverket 1995. I detta material framställs läraren som 
en ledare som ska hjälpa eleverna att arbeta fram sin egen etik. Området framställs som mer 
privat och intimt och ska göras tillgängligt för alla elever. Sex och samlevnad sågs nu som en 
del i unga individers utveckling där slutmålet var att eleverna skulle kunna fatta egna beslut. 
Möjligheten att få eleverna att växa och utvecklas anknöt till frågor om identitet. 
Homosexualiteten är ett genomgående tema i referensmaterialet. För att arbeta med en 
inkluderande undervisning undveks heteronormativiteten. Materialet handlade om den egna 
integriteten, den egna sexuella viljan, lust och sexualitetens fysiologi. Även 
vardagskommunikation var ett centralt tema med ord som svartsjuka, förälskelse och 
missförstånd i fokus, vilket ämnade att skapa en grund för diskussion om kommunikation, 
känslor, sexualitet och risker (Centerwall 2005).  
   Förutom läroplanen och Kärlek känns! Förstår du? återfanns sex och samlevnad i 
skollagen. Gaby Weiner och Britt-Marie Berge (2001) skriver i boken Kön och kunskap att 
ordet jämställdhet tillkommer som begrepp i skollagen under 90-talet, närmare bestämt i 2§. 
Där står att alla som verkar inom skolan aktivt ska främja jämställdhet mellan könen och 
dessutom också förhindra varje försök från elever att utsätta andra för kränkande behandling. 
Framhållandet av jämställdhetens betydelse i skollagen vittnar om tidens nya syn på 
maktrelationer mellan kvinnor och män (Centerwall 2005). 
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Lgr11	  -‐	  sex-‐	  och	  samlevndsundervisning	  idag	  
I den nya läroplanen för grundskolan och även i den föregående läroplanen står under 
förståelse och medmänsklighet: 
 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion  
eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 
ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska 
aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen  
diskussion och aktiva insatser. (Skolverket 2011b, s.7) 
 

Skolans värdegrund har som ambition att räkna upp värden och normer, som alla förutsätts 
vara överens om, för att därigenom skapa en normativ stabilitet förklarar Lena Martinsson 
och Eva Reimers (2008) i boken Skola i normer. När skolan skriver ut grundläggande värden 
försvårar det ifrågasättandet, vilket är viktigt då politiska debatter och diskussioner i 
vardagen om vad normer är ständigt pågår. Martinsson och Reimers (2008) hävdar vidare att 
skolan som institution är viktig, inte enbart i stabiliserandet av normer, hur en ska agera, hur 
samhället är ordnat utan också som en plats för normativ strid (Martinsson & Reimers 2008).  
   Skolverket presenterade 2013 ett stödmaterial riktat till lärare i grundskolan som ger förslag 
på hur frågor som rör jämställdhet, sexualitet och relationer kan integreras i 
ämnesundervisningen (Eriksson 2013). Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans 
senare år, som materialet kallas, har som mål att bidra till att eleverna ska få ökade 
möjligheter att diskutera och reflektera över frågor som rör sex och samlevnad. Sex och 
samlevnad som område är brett och det finns många olika sammanfattningar om vad 
undervisningen kan eller bör innehålla (Eriksson 2013). Sex och samlevnad har med den nya 
läroplanen (Skolverket 2011b) blivit allt mer vedertaget som ett tvärvetenskapligt område, 
vilket också det här materialet visar genom att ge förlag på hur olika ämnen kan arbeta med 
området (Eriksson 2013).  
   I både Lpo94 och Lgr11, står det att det är rektorns ansvar att ämnesövergripande 
kunskapsområden integreras i undervisningens olika ämnen, bland annat sex och samlevnad 
(Skolverket 2011b; Skolverket 1994). Skillnaden mellan läroplanen från 1994 och 2011 är att 
ord som genus, sexualitet och jämställdhet är inskrivna i ämnesplanerna.   
 
Unga	  och	  sexualitet	  
Sexualundervisningens historia vittnar om ett samhälle som går i en klart mer accepterande 
och tillåtande riktning.  
   NCKs (Nationellt centrum för kvinnofrid) kunskapsbanks artikel Unga hbt-personers 
utsatthet för våld argumenterar att hbt-personers (homosexuella, bisexuella och transsexuella 
personers) rättigheter har ökat vad det gäller attityder, lagar och policyarbete de senaste 30 
åren. Samkönad adoption blev 2003 tillåtet i Sverige och samkönat/könsneutralt äktenskap 
blev lagligt sex år senare. Dessutom blev lagen som tvingade transsexuella att sterilisera sig 
borttagen 2013 enligt Sveriges riksdags (2012) betänkande 2012/12:SoU24.  
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   Samhörigt med ovanstående är också att hatbrotten mot homosexuella och bisexuella 
minskat från 854 anmälda brott per år till 635 mellan 2011 och 2014 enligt BRÅs 
(Brottsförebyggande rådet) rapport Hatbrott 2014 (Carina Djärv, Sara Westerberg & Anna 
Frenzel 2014). Något som dock inte är samstämmigt med denna trend är att hatbrotten mot 
transsexuella personer ökat från 52 anmälda brott per år till 72 mellan 2011 och 2014.  
   Unga hbt-personer är överrepresenterade när det gäller hot och våld av jämnåriga. Enligt 
NCKs artikel upplever hbt-personer också i större utsträckning än andra unga känslor av 
otrygghet, saknad av emotionellt stöd och brist på tillit till andra människor. Dessa faktorer 
samt känslan av otrygghet och intolerans i hemmet är bidragande faktorer till hbt-personers 
ohälsa. Statens folkhälsoinstitut gör en bedömning att diskriminering i stor utsträckning 
påverkar dessa personer negativt. Kränkningar och våld i vardagen har till följd att det finns 
ett större ohälsotal inom denna grupp.  
    
Sex-‐	  och	  samlevnadsundervisning	  i	  bild	  
Lgr 11 förklarar att sex och samlevnad ska ingå i flertalet ämnen på högstadiet (Skolverket 
2011b). Skolverket ( 2016) formulerar följande: 
 

Begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer är inskrivna i flera av  
kurs- och ämnesplanerna. Det innebär att ansvaret för kunskapsområdet vilar på flera lärare  
och ska tas upp inom ramen för många kurser och ämnen. (Skolverket 2016) 

 
Bild är ett av de ämnen som bestämts ska innefatta sex och samlevnadsundervisning på 
högstadiet enligt läroplanen. I det centrala innehållet för bild årskurs 7-9 står under rubriken 
Bildanalys: ”Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer 
och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas” (Skolverket 2011b, s.22). De begrepp 
som den här studien begränsar sig till är identitet, sexualitet och maktrelationer.  
 
Genus	  och	  maktrelationer	  
Under denna rubrik kommer begreppen genus och makt förklaras samt hur dessa samverkar. 
   Begreppet genus används för att förklara relationen mellan könen. Skillnader mellan 
beteenden, aktiviteter och uttryck som anses vara ”kvinnligt” och ”manligt” anses i denna 
studie vara socialt och kulturellt konstruerat i likhet med Simone de Beauvoirs (1949) 
definition av begreppet kön i Det andra könet. Genus är en ständigt pågående process som 
aldrig avslutas. Judith Butler (2006) beskriver i boken Genus ogjort: kropp, begär och möjlig 
existens att genus är performativt, att genus görs. Genus görs genom yttranden och beteenden, 
därigenom skapas och återskapas tankar och föreställningar kring genus. I denna studie 
kommer begreppet genus att användas för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns 
sociala beteenden. Genus omfattar även makt. I följande stycke kommer makt att definieras 
därefter kommer en beskrivning av hur genus och makt samverkar. 
    I boken Skola och makt definierar författaren makt på följande sätt: ”... en individuell eller 
kollektiv aktörs förmåga att framkalla, förändra och hindra handlande och uppnå avsedda 
konsekvenser” (Anders Persson 2014, s.43). En annan definition av makt ger den franska 
filosofen Michel Foucault (2002) i Sexualitetens historia, band 1, Viljan att veta. Foucault 
(2002) menar att makt i grunden är variationer av styrkeförhållanden.  
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Makt är inget objekt eller någon egenskap utan en sammansatt strategisk situation i ett givet 
sammanhang. Därav är makt något som görs, en process vilken verkar genom kamp och 
konfrontationer. När konfrontationer uppstår omvändas styrkeförhållanden till stöd och 
system, eller till rubbningar och motsättningar. Makt kan verka genom enskilda individer, 
grupper eller system. Ojämnhet mellan parter skapar instabila och rörliga styrkeförhållanden 
som i sin tur skapar olika makttillstånd, alltså skapar ojämlikhet makt (Foucault 2002).  
   Genus och makt är två begrepp som ofta kan ses sammanlänkade. I avhandlingen Kön och 
känsla: samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet skriver Maria 
Bäckman (2003) att genus inte bara är menings- utan också maktskapande. Martinsson och 
Reimers (2008) skriver att den uppfattade könsskillnaden antas ligga till grund för sociala 
relationer. Dessa relationer upprätthåller, motiverar och reproducerar olika typer av 
maktförhållanden. Normer möjliggör skapandet av ojämlikheter och maktkonstellationer 
(Martinsson & Reimers, 2008). Ojämlikheter och maktkonstellationer skapar genusordningar.  
   Yvonne Hirdman (1990) beskriver i Maktutredningens huvudrapport Demokrati och makt i 
Sverige genusordning som en social meningsgrund skapad av hierarki och isärhållning. 
Isärhållningens logik medför att kvinnor och män samt att förställningar om vad som är 
kvinnligt och manligt hålls isär. Det kvinnliga och manliga anses vara kontraster. Hirdman 
(2003) beskriver i Genus: om det stabilas föränderliga former att det finns en 
manlig överordning och hierarki som bland återskapar föreställningar om att det manliga är 
mer värdefullt. Som en följd av manlig överordning betraktas också den ojämlika 
maktbalansen som en norm. Dessutom upprätthålls maktskillnader mellan genus genom 
denna isärskiljande process som till konsekvens verkar förtryckande. Genusskillnader i makt 
som inte erkänns ogiltigförklaras och med det misskrediteras, därmed upprätthålls 
maktskillnaden. För att dementera genusordningen behöver isärhållningens logik och praktik 
försvagas (Hirdman 2003).  
 
Sexualitet	  
I Nationalencyklopedin skriver Lars-Gösta Dahlöf (2012) att sexualitet är handlingsmönster 
som är förknippade med fortplantningsbeteende och tillfredställande av biologiska drifter. 
Nationalencyklopedin har en biologisk definition på sexualitet till skillnad från 
världshälsoorganisationen, WHO, som har en psykologisk och social definition. WHOs 
definition av sexuell hälsa innebär ett fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande i relation till 
sin sexualitet. För att ha en bra sexualhälsa krävs ett respektfullt och positivt bemötande 
liksom att det krävs njutbara säkra upplevelser fria från förtryck, diskriminering och våld.  
    Enligt Löfgren-Mårtensson (2013) är sexualitet ett begrepp som är omgivet av flera 
dubbelheter, hälsosamt- ohälsosamt, härligt- farligt, förbjudet- tillåtet, riskfyllt eller säkert. 
Att åtra en eller flera personer kan anses passande eller olämpligt beroende på den specifika 
kontextuella miljön. Således finns ett flertal olika definitioner av vad sexualitet innebär. 
   Många normer och värderingar är kopplade till sexualitet. Värderingar och normer styr vad 
som anses normalt eller abnormt i avseenden som hur, var, när, varför och med vem/vilka en 
utför sexuella handling eller sexuella uttryck (Löfgren-Mårtensson 2013). Sexualiteten 
formas alltså inte i ett socialt vakuum utan sociala sammanhang är av stor betydelse. Socialt 
sammanhang, samhälle och kontext påverkar alltså människors sexualitet.  



11 

Liksom andra normer är synen på sexualitet samt sexuella beteenden och uttryck något som 
förändras över tid.   
   Sexualitet handlar om hur, var, när, varför och med vem/vilka en utför sexuella handlingar. 
Det som oftast läggs störst vikt på är med vem en utför sexuella handlingar, vanligtvis talas 
det om sexuella läggningar.  Kinsey institutet tar avstånd från den traditionella indelningen av 
sexualitet i tre olika kategorier (heterosexualitet, bisexualitet och homosexualitet). Kinsey 
institutet på Indiana University arbetar för att främja sexuell hälsa och kunskap i världen och 
har även tagit fram den så kallade Kinsey-skalan. Kinsey-skalan beskriver personers sexuella 
reaktioner eller livsstil vid vissa tidpunkter. Istället för att se sexualitet som något kategoriskt 
försöker Kinseyinstitutet se sexualitet på en skala, från strikt homosexuell till strikt 
heterosexuell och dessutom med en ytterligare kategori, asexualitet.  
   Trots att ordet transsexualitet slutar med sexualitet och ingår i hbt-begreppet är det till 
skillnad från de andra ingen sexuell läggning. Transsexualitet handlar om hur en uppfattar sig 
själv och handlar därför om identitet skriver Raewyn Connell (2009) i boken Om genus.  
 
Identitet	  	  
Kerstin Almkvist (2006) definierar i boken Ungdomar och identitet identitet som ett begrepp 
vilket handlar om hur människor uppfattar sig själva, hur en upplever sig själv, vem en är och 
vem en inte är. Nils Hammarén och Thomas Johansson (2009) förklarar i boken Identitet att 
begreppet identitet i vardagligt språk används för att definiera individers tillhörighet, ofta 
med en betoning på skillnad och samhörighet. Människor kategoriseras in i grupper och 
kollektiva enheter. Ständigt söker människor efter mönster och viss logik, omgivningen 
behöver vara förståelig för oss. Därför kategoriserar människor in andra människor enligt 
kategorier som kvinna eller man, gammal eller ung, socialdemokrat eller moderat och så 
vidare (Hammarén & Johansson 2009).  
    Ett annat centralt begrepp i diskussion om identitet är identifikation, en vilja att tillhöra och 
förknippas med en viss grupp eller samhällsposition (Hammarén & Johansson 2009). Connell 
(2009) skriver att begreppet identitet rymmer tankar om vad vår tillhörighet innebär för oss 
och samhället, till följd av vårt identitetsskapande.   
   Hammarén och Johansson (2009) hävdar att den sociala identiteten ger människor en plats i 
samhället. Begreppet identitet anses utifrån ett sociologiskt perspektiv skapas av sociala 
strukturer.  
   Connell (2009) beskriver att identitet görs oavsett om det är en könsidentitet eller någon 
annars slags identitet. Kvinna och man är inga förutbestämda tillstånd utan blir till under 
aktiv konstruktion. Identiteten utvecklas över tid. Genus har en viss relation till 
människokroppen. Connell (2009) formulerar att kulturella genusmönster inte är en 
avspegling av kroppsliga skillnader utan en social konstruktion.  
 

Som män eller kvinnor sätter vi fötterna i olikt formade skor, knäpper våra jackor åt olika  
 håll, klipper oss hos olika frisörer, köper byxor i olika affärer och drar ner dem på olika  
 toaletter. (Connell 2009, s.18) 
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Ovanstående citat beskrivs som en naturlig ordning och att inte följa denna beskrivs som 
något onaturligt och konstigt. Våra handlingsmöjligheter ändras beroende på vilken identitet 
vi har. Samhället är inordnat efter två olika genuskategorier. Det finns dock mer än man och 
kvinna, ett tredje genus som är en variant av båda genom att överskrida genusgränser 
(Connell 2009). 
 
Normer	  	  
Efter att nu ha redogjort för sex- och samlevnadsundervisning ur ett historiskt perspektiv, 
ungdomar och sexualitet, maktrelationer och identitet kan en fråga sig vilka normer som 
skolan utmanar och reproducerar samt vad en normkritisk undervisning har för fördelar.  
   Redan i denna studie har ordet norm använts ett flertal gånger. Normer är underförstådda 
förväntningar och föreställningar om beteenden och uttryck. I sociala sammanhang görs och 
upprätthålls normer. Därför är också människor delaktiga i skapandet av normer för hur olika 
identiteter kan eller inte kan uttryckas. I skapandet av normer finns både krafter som fogar 
samman till samhörighet och krafter som skapar exkludering, skillnader och klyftor. De som 
samstämmer med normen skapar en likhet och de som inte tillskrivs dessa likheter blir de 
”andra”. På så vis skapas normen igenom skillnaden mellan norm och ickenorm. Samtidigt 
förväntas de inom normen att tänka, tycka, agera och uttrycka sig på vissa likartade sätt 
(Martinsson & Reimers 2008).  
   Ifall en människa väljer att agera emot normer kan det resultera i sociala straff och 
ifrågasättande. Normer är inte heller något statiskt utan är föränderligt över tid förklarar 
Gösta Arvastson och Billy Ehn (2008) i boken Kulturnavigering i skolan. Martinsson och 
Reimers (2008) förklarar att vad som är norm avgörs av socialt sammanhang, plats och tid.  
   Normer omfattar viktiga teoretiska perspektiv av det som möjliggör ojämlikhet hävdar 
Martinsson och Reimers (2008). Normen pekar alltid mot det som anses vara ”normalt” och i 
och med det bär normen alltid med sig föreställningar om sin motsats, alltså föreställningar 
om det abnormala. Martinsson och Remers (2008) hävdar vidare att granskningen av normer 
blir ett verktyg för att förstå vad som möjliggör kränkningar och diskriminerande behandling 
av det eller den som faller utanför normgränsen. Den normen sätts i en privilegierad position, 
och blir det förväntade och normala, till exempel heterosexualitet. Andra positioner ses som 
annorlunda till exempel homosexualitet, bisexualitet och asexualitet. Med varje position vare 
sig det är norm eller ickenorm skapas förväntningar på hur en ska leva, uttrycka sig och 
agera. I likhet med detta beskriver Bäckman (2003) att det som upplevs vara normalt har 
tydliga effekter vad gäller hur människor väljer att utforma sina liv.   
 
Normer	  i	  skolan	  och	  inkluderande	  undervisning	  
Arvastson och Ehn (2008) framhåller att skolan är en plats där sanktioner inte sällan 
begränsar möjliga sätt att vara men även en plats där olika betydelsefulla alternativ upptäcks. 
I sociala miljöer, som skolan, skapas hela tiden normer för hur en kan bete sig, uttrycka sig, 
vad som är välgjort eller slarvigt, godkänt eller underkänt. Hur ska lärare, elever, kvinnor, 
män och andra bete sig i skolans olika rum?  
Kön och genus är viktiga kulturella identitetsmarkörer. Ett sätt att beskriva genus är att säga 
att det görs performativt.  
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Föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt skapas genom specifika upprepade 
beteenden (Arvastson & Ehn 2008). När någon upprepar en norm, genom att bekräfta den i 
sitt agerande, förstärks den normen. Skolan har dock en värdegrund som uttryckligen vill 
förhindra könsmönster. Att ta sig an läroplanen innebär enligt Martinsson och Reimers 
(2008) att skolan bör ifrågasätta varför vissa kroppar könas på vissa sätt. Dessutom bör 
skolan ifrågasätta varför kvinnliga eller manligt tolkade kroppar förväntas ha vissa 
gemensamma intressen samt föreställningar om sexuella begär. 
   En skola som ifrågasätter heteronormativiteten och tillgodoser minoriteternas behov kan ha 
flera fördelar. Inkluderande sex- och samlevnadsundervisning kan bidra till att unga hbt-
ungdomars hälsa förbättras samt att miljön blir mer stöttande och erkännande hävdar Marisol 
Sanchez (2012) i artikeln Providing Inclusive Sex Education in Schools Will Address the 
Health Needs of LGBT Youth. Detta verkar dock inte alltid vara fallet. En studie gjord i 
Storbritannien, ''We Don't Get Into All That'', gjord av Keeley Abbott, Sonja Ellis och Rachel 
Abbott har resultat som visar på att att lärare upprätthåller ett heteronormativt klimat i skolan. 
Lärare i sitt arbete mot homofobi tar ofta upp hetero- och homosexualitet som två binärer. 
Genom detta befäster lärare tanken att sexuell identitet är något statiskt och binärt. Något som 
också förhindrar inkluderande undervisning är lärares uppfattning om att hbt-elever endast är 
enstaka fall och att lärare tillgodoser majoritetens behov (Abbott med flera 2015).  
 
Ifrågasättandets	  makt	  
Jenny Bengtssons (2013) avhandling Jag sa att jag älskade han men jag hade redan sagt 
förlåt för det beskriver hur konstruktioner av normalitet, i skolans tidigare år, görs. Hennes 
särskilda fokus ligger på frågor som handlar om ålders-, genus- och sexualitetsnormer.  
   En av hennes slutsatser är att små ändringar i skolvardagen från något som annars skulle 
gått förbi obemärkt ifrågasätts om det inte är enligt heteronormen. Det kan till exempel vara 
något så tillsynes banalt som att byta ut mamma till pappa i sången Jag såg mamma kyssa 
tomten. Förändringar i heteronormativiteten kan leda till verbala kränkningar såsom ”bög” för 
att upprätthålla makt och på så sätt bekräfta heteronormen. Maktrelationer och föreställningar 
om könsskillnad kan reproduceras av sexistiska, homofobiska och rasistiska trakasserier 
riktade till alla elever i skolan (Bengtsson 2013). 
   Fler konklusioner kring ålder, genus och sexualitet gjordes i fallstudien så som att 
föreställningar om genus och sexualitet ständigt reproduceras i skolan och att eleverna också 
deltar i detta. Normer skapar förutsättningar för begriplighet. Med det menas att normer och 
föreställningar skapar tillhörighet, gemenskap och trygghetskänslor. Samma normer skapar 
också exkludering genom att elever nekas erkännande från omgivningen (Bengtsson 2013).  
 
Bara	  tjejer	  blir	  horor	  och	  bara	  killar	  blir	  bögar	  
Bäckman (2003) förklarar att epitetet ”bög” är ett allmänt skällsord för killar och att det till 
viss del kan jämställas med begreppet ”hora” för tjejer. Denna jämförelse beskriver två 
nedsättande skällsord som refererar till otillåten sexualitet. Det som gör att någon blir kallad 
för ”hora” antas vara att hon brutit mot det faktum att kvinnors sexutövning förväntas vara 
kopplad till kärlek. Uppsättningen ”regler” ungdomar tillskriver är olika för killar och för 
tjejer, men gränsen är diffus. ”Horan” överskrider för många regler.  
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Dessa oskrivna regler handlar om att uppfattas utföra lagom med sexuella handlingar med rätt 
personer på rätt sätt. Bryter ”hon” mot reglerna blir hon en ”hora”. 
   Bäckmans (2003) slutsatser från fallstudien var även att lärare accepterar isärhållande 
utgångspunkter som läraren i andra sammanhang ville underminera. Ett sätt att tolka det är att 
se det mångtydliga som en tillgång, som en korrekt beskrivning av den motsägelsefulla 
verkligheten. Oavsett vilken hållning lärare antar, även om de uttrycker sig motsägelsefullt, 
blir konsekvensen ofta densamma. Följden blir enligt Bäckman (2003) att: bara tjejer blir 
horor, bara killar kan prata om sin onani, homosexualitet anses inte riktigt vara normalt och 
en kvinna med en omfattande sexualitet är äcklig. Problemet ligger i att homosexualitet och 
sexuell frigjordhet kan bli stigmatiserat om det talas om på ett sätt som får det att framstå som  
avvikande och främmande. När normer ställs upp i kontrast till varandra ökar klyftan 
emellandem och normerna återskapas. För att erkännas som något annat än negativt måste det 
finnas ett socialt igenkännande, och där genom vara meningsfullt. En del i detta är enligt 
Forsberg (2005) i Ungdomar och sexualitet - en forskningsöversikt att många ungdomar idag 
är klämda mellan en hämmad och liberal syn på homosexualitet. En del i detta är att 
homosexualitet är både närvarande och osynlig. Det hörs mycket om homosexualitet i olika 
medier, men den syns inte i de ungas vardag. Unga uppfattar inte att de har homosexualiteten 
om kring sig i till exempel skolan eller bland kompisar. En grund för detta är att många 
(Forsberg 2005) homosexuella ungdomar inte vågar berätta om sin läggning för kompisar och 
klasskamrater. Eftersom det inte finns ett socialt igenkännande för eleverna blir det icke-
normativa således främmande.  
 
Sexuellt	  färgade	  kommentarer,	  gester	  och	  handlingar	  i	  skolan	  
Debatten är livlig kring frågor som gäller sexuella trakasserier och sexualiserat språkbruk 
skriver Forsberg (2005). I svensk studiemiljö är olika typer av sexuellt färgade kommentarer, 
gester eller handlingar vanligt förekommande. Undersökningar som beskriver detta visar 
också att tjejer är generellt mer utsatta för dessa handlingar. Likväl finns det också 
undersökningar som rör yngre barn och ungdomar, som tyder på att sexuella trakasserier är 
vanligt förekommande även där.  
   Skolan är inte den enda deltagande parten som agerar normskapande för ungdomar. Normer 
som rör sexualitet och samlevnadsrelationer skapas i samexistens med familj, kompisar, 
relationen till det övriga samhället, fritidsaktiviteter, media och som sagt skolan. Barn och 
ungdomar lever i en miljö av möten mellan olika människor och olika värderingar.  
   I Ungdomar och sexualitet- en forskningsöversikt konstaterar Forsberg (2005) att unga blir 
utsatta för en mängd olämpliga beteenden av sexuell eller könsrelaterad karaktär.  
Trots att dessa beteenden betecknades vara ett miljöproblem var de utsatta eleverna ovilliga 
att tillskriva incidenterna som sexuella trakasserier. En förklaring till detta kan vara att 
stötande beteende är normaliserat i skolan. Det kan också förklaras med att incidenterna är 
svåra att förstå och hantera i en situation där skolan erbjuder lite stöd (Forsberg 2005). Det 
uppfattas därför enklare att förneka problemen med att säga att en ”inte bryr sig”. 
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Teoretiska	  utgångspunkter	  
 
I detta avsnitt kommer tre teorier beskrivas som var för sig ger redskap i min studie för att 
förstå sex- och samlevnadsundervisningen. De tre teorier denna studie kommer att använda 
sig av som utgångspunkter är den ämnesdidaktiska teorin, ramfaktorteorin samt queerteorin. 
Utöver dessa tre teorier använder jag ett sociokulturellt perspektiv på lärande, det vill säga att 
människan påverkas av omständigheter, och dess historia, som hon lever i samtidigt som hon 
själv påverkar dessa omständigheter. Roger Säljö (2000) skriver i boken Lärande i praktiken: 
ett sociokulturellt perspektiv att ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att 
människan lär sig i alla sociala sammanhang.  
 
Ämnesdidaktisk	  teori	  
Ämnesdidaktisk teori har valts då studien bland annat ämnar att undersöka hur bildlärare 
använder sina teoretiska kunskaper i den praktiska undervisningen.  
   Lektor Agneta Bronäs och universitetsadjunkt Niclas Runebou (2015) beskriver i boken 
Ämnesdidaktik - en undervisningskonst ämnesdidaktisk teori som en modell för systematisk 
beskrivning av undervisningen och de handlingar som en lärare utför i lärande situationer. 
Vidare beskrivs teorin som en samlingsplats där teori och praktik möts. Vid denna 
samlingsplats ombildas kunskaper till praktiska handlingar knutna till lektionens tema och 
den sammansatta elevgruppen. Ämnesdidaktiken är en bro mellan ämnet och pedagogiken. 
Dessa två forskningsområden är högst beroende av varandra. Ämnet skapar möjligheter som 
kan förverkligas med hjälp av pedagogiken i undervisningen. Undervisningen är en konst 
förklarar Bronäs och Rubebou (2015) vidare, där principer används för att förändra 
undervisningen enligt de omständigheter som finns, där det upptäcks nya möjligheter i ämnet, 
innan, under och efter lektionstillfällen. 
   Undervisningsprocessen sker i sin kontext och påverkas därför av de omständigheter där 
lärandesituationen sker (Bronäs & Runebou 2015). Under lektionen kan det förekomma 
oväntade besök av till exempel rektorn, stora elevbortfall eller bråk elever emellan. Lärare 
måste använda metoder och andra redskap för att styra undervisningsförloppet, oavsett 
omständigheter för att föra elevernas läroprocess mot kunskapsmålen. Men vad avgör 
egentligen vad som är bra undervisning? 
   Skickliga lärare hanterar omständigheter på ett sätt som för lärandet framåt, hävdar Bronäs 
och Runebou (2015). Vad som är bra undervisning avgörs alltså inte enbart av 
undervisningen utan också hur undervisningen samspelar med kontexten. För lärare är det 
viktigt att vara medveten om skälen bakom sitt undervisningshandlande. 
Medvetandegörandet går att identifiera i principer, omständigheter och handlanden. Skälen 
för handlandet består av principer eller omständigheter. Genom att lyfta fram och reflektera 
över handlandet kan lärare bli skickligare på att utnyttja omständigheter i sin undervisning. 
För att förbättra undervisningen behövs analys och reflektion. Reflektion för att systematiskt 
lyfta fram skäl bakom undervisningshandlingarna.  
   För att skapa god undervisning behöver det upptäckas undervisningsmöjligheter i ämnet. 
Ämnesinnehållet måste betraktas i relation till elever och kursmål.  
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Akademiska ämnen måste omvandlas för att bli möjliga att undervisa om. Hur ska 
undervisningen ske med principer, omständigheter och handlingar i åtanke? 
   Syftet med undervisningen är att skapa goda förutsättningar för eleverna att nå målen och 
för eleverna att bli engagerade och villiga att starta en lärandeprocess emot målen. 
Ämnesdidaktik handlar om att hitta principer för det effektiva sättet att underlätta lärande. 
Undervisningen ska få eleverna att möta ämnet och ämnet att möta eleverna. Det mest 
centrala i undervisning är att rikta elevers intresse och uppmärksamhet mot ämnet. När 
läraren kan få elevernas intresse att riktas mot ämnets problem så kan de se likheter mellan 
sina egna erfarenheter och ämnesinnehållet. Elevernas tänkande kan vid det tillfället få hjälp 
av ämnets teoretiska modeller och begrepp. Teorier, modeller och begrepp utgör en 
ämneskärna och det är essentiellt att läraren avgör vad ämneskärnan består av för att föra 
elevernas tänkande vidare (Bronäs & Runebou 2015).  
   Undervisningskonsten innebär också att läraren bör kunna se möjligheter i produktiva idéer. 
Idéerna grundar sig på en förståelse om vilka former ämnet kan anta. Den produktiva idéen 
gestaltar sig både som en plan och i den praktiska undervisningen. För att göra detta behövs 
först en undervisningspotential. Ämnesinnehållet måste förändras i riktlinje med didaktiken, 
därefter aktualiseras i undervisningen. 
 
Ramfaktorteori	  
Ramfaktorteorin kommer att användas i denna studie för att få ett överskådligt perspektiv på 
vad som påverkar på sex- och samlevnadsundervisningen i bildsalen.  
   Ramfaktorteorin bygger på idén att det finns faktorer som påverkar skolundervisningens 
utformning. Dessa faktorer ger upphov till ramar, som i sin tur möjliggör eller förhindrar 
utrymmet i undervisnings- och lärandesituationer skriver professor Ulf Lundgren (1999) i 
artikel Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering. I bred definition är ramfaktorer allt 
som har en inverkan på undervisningsprocessen enligt Sture Långström och Ulf Viklund 
(2006) i boken Praktisk lärarkunskap. Det kan vara samspels eller- handlingsbegränsande 
faktorer som påverkar utfallet i den pedagogiska situationen.     
   Teorin används för att analysera skolverksamhetens villkor och möjligheter samt för att 
förstå och utforska undervisningsprocessen och den faktiska undervisningen i klassrummet 
(Lundgren 1999). Den är centrerad till undervisningens innehåll skriver Sven-Erik Hansén 
och Liselott Forsman (2011) i boken Allmändidaktik: vetenskap för lärare. 
Undervisningsprocessen i sin helhet med alla relaterade element, omständigheter och detaljer 
i sin speciella miljö utgör en totalitet, alltså att alla oräkneliga ramfaktorer styr den 
pedagogiska processens helhet (Hansén & Forsman 2011). Om undervisningen har ett 
önskvärt mål kan ramarna anpassas för att möjliggöra målet (Lundgren 1999).  
   Undervisningssituationer påverkas av såväl yttre som inre ramfaktorer. 
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Yttre	  ramfaktorer	  
Yttre ramfaktorer är de faktorer som beslutats av stat och kommun, ekonomiska, juridiska 
och ideologiska ramar för den verksamhet som sker inom skolan (Långstöm & Viklund 
2006). Dessa yttre ramfaktorer utvärderas, omprövas och  förändras. Christer Stensmo (2008) 
beskriver i boken Ledarskap i klassrummet att ekonomiska ramfaktorer kan omfatta hur 
mycket pengar det anslås att skolan ska få samt vad dessa pengar ska gå till. Juridiska 
ramfaktorer är i form av skollag samt skolförordningar. Ideologiska ramfaktorer är i form av 
läroplaner, kursplaner och timplaner som fastställs av riksdag och regering. Ideologiska 
ramfaktorer innefattar dessutom anvisningar om lärares grundutbildning och fortbildning 
(Stensmo 2008).  
 
Inre	  ramfaktorer	  
Inre ramfaktorer är de ramar som fastställs av kommuner, enskilda skolor, arbetslagen och 
den enskilda läraren. Exempel på inre ramfaktorer är pengar, tid, lokaler, elevkomposition 
och sammansättning, föräldrar och annan personal på skolan. Andra exempel är arbetsformer, 
faktainnehåll i undervisningen, läromedel och annan utrustning varav dessa är ramfaktorer 
som lärare har utrymme att påverka (Långström & Viklund 2006; Lundgren 1999). Mer 
diffusa inre ramar är outtalade önskemål från samhället som kan komma till uttryck i 
undervisningen faktiskt gestaltar sig (Långström & Viklund 2006).  
 
Lärares	  potentiella	  och	  reella	  undervisning	  
Sverker Lindblad, Göran Linde och Lars Naeslund (1999) menar i artikeln Ramfaktorteori 
och praktiskt förnuft att händelseförloppet i undervisningen avgörs av lärarnas bedömning av 
vilka möjligheter och förutsättningar som finns vid lärtillfället. De yttre ramfaktorernas 
påverkan ingår i lärarnas bedömningar och handlingar.  
   Ett begrepp som i hög grad är kopplat till ovanstående är repertoar. Begreppet repertoar 
används som analysverktyg för att beskriva skillnader mellan olika lärare i deras frihet av 
handlingsmöjligheter samt faktainnehållet i undervisningen. Lindblad med flera (1999) menar 
att det finns två olika typer av repertoarer, den potentiella repertoaren och den manifesta 
repertoaren. Den potentiella repertoaren omfattar vilka lektioner lärare kan hålla med lärarens 
livshistoria, yrkeserfarenhet och annan kunskap som läraren innehar i beaktande. Den 
manifesta repertoaren är de lektioner lärare faktiskt håller, alltså den reella undervisningen 
(ibid.).   
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Queerteori	  
Queerteorin är en teori som analyserar begreppen sexualitet, identitet, normer, jämställdhet, 
relationer, kön, genus, strukturer och värderingar i ett socialt och historiskt perspektiv 
förklarar Martin Berg och Jan Wickman (2010) i boken Queer. Berg och Wickman (2010) 
beskriver att Queerteorin uppstod som en problematisering av att se heterosexualiteten som 
en självklarhet och ett av naturen givet sätt att leva. De förklarar queerteorin på följande vis: 
 

Kärnan i queerteorin utgörs av en kritisk analys av antagandet att en viss relation mellan  
 de tre faktorerna kön, genus och sexuellt begär är självklar, enhetlig och ”naturlig”.  
 (Berg & Wickman 2010 s.10) 
 
Queerteorin motsätter sig att kön, genus och sexualitet måste hänga ihop på ett visst sätt och 
fokuserar på de processer och praktiker som får dessa antaganden att framstå som åtråvärda 
och oproblematiserade (Berg & Wickman, 2010). Filosofen och genusvetaren Judith Butler 
(2007) skriver i boken Genustrubbel att det finns något som kallas för genusbegriplighet, det 
vill säga att en person måste ha ett visst kön, genus och sexuellt begär för att framstå som 
begriplig och få ett socialt erkännande. Detta är något som Butler (2007) kallar för den 
heterosexuella matrisen. Matrisen avser att förklara föreställningar om samband mellan 
kroppar, genus och sexualitet. Genus görs alltid i förhållande till heteronormativiteten (ibid.). 
Heteronormen är en ordning som inte enbart styr att vi är kvinnor och män utan även att det 
så kallade naturliga begäret är ett heterosexuellt begär. Granskandet av heteronormativiteten 
innebär också en granskning av hur den fortlever och reproduceras (Berg & Wickman 2010).  
   Queerteorin centreras kring föreställningar om det ”normala” skriver Ambjörnsson (2006). 
Queerteorin vill visa hur samhället stödjer heteronormativiteten och med det osynliggör den 
mångfald av uttryck som inte är enligt den heterosexuella matrisen. Ett centralt område 
queerteorin belyser är alltså processer av normalisering. Heteronormativitet kan ta olika 
uttryck beroende av faktorer som tid och plats. Idag kan ett tecken på hur 
heteronormativiteten tar sig uttryck vara att det sker hatbrott mot icke heterosexuella medan 
det för trettio år sedan tog sig uttryck genom att homosexualitet klassificerades som ett 
sjukdomstillstånd (Ambjörnsson 2006). 
   Eftersom att queerteorin problematiserar föreställningar om en bestämd relation mellan 
begreppen genus, kön och sexualitet undrar jag om det finns någon kritik mot 
heteronormativiteten i undervisningen? Queerteorin kommer alltså att vara en grund för att 
förstå vilka normer lärare anser att de reproducerar och utmanar i undervisningen.  
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Metod	  
 
Nedan kommer studiens genomförande och metod att presenteras. Med avsikt att studera hur 
bildlärare undervisar i sex och samlevnad, ansågs en kvalitativ metod vara lämplig för att 
uppnå studiens syfte. För att samla empiri till denna studie har kvalitativa intervjuer 
genomförts. Studiens undersökning kommer att fokusera på högstadielärare som undervisar i 
bild. 
 
Kvalitativ	  metod	  
Denna studies metod kommer att samverka med studiens teoretiska utgångspunkter 
queerteorin, ramfaktorteorin samt ämnesdidaktiska teorin. Dessa teorier ämnar att analysera 
blottade strukturer, principer, omständigheter och faktorer som påverkar undervisningens 
gestaltning. Den kvalitativa intervjuens funktion kommer att vara att blottlägga dessa för att 
få ett analyserbart resultat förklarar Jan Trost (2005) i boken Kvalitativa intervjuer.  
   Trost (2005) berättar att det kännetecknande för en kvalitativ metod är utförliga och 
nyanserade svar på enkelt ställda frågor, vilket i hög grad är lämpligt för denna studie som 
söker uttömmande svar om utformning av undervisning, normer och ramfaktorer. Kvalitativa 
resultat lämpar sig sedan för tolkning och förståelse av strukturer och sammanhang istället för 
generaliseringar (Trost 2005). Syftet är inte att få fram slutna svar utan att lärarna ska få 
uttrycka sina åsikter och tankar kring sin undervisning. Lärarnas svar kan blottlägga mönster  
och åsikter som med andra ramfaktorer påverkar hur undervisningen gestaltar sig i 
undervisningen.  
   Empirin till denna studie består av kvalitativa intervjuer, dessa intervjuer var 
semistrukturerade. En semistrukturerad intervju innebär att det finns en intervjuguide som 
består av olika fasta teman som de inblandade i intervjun talar kring. Efterhand ställer 
intervjuaren följdfrågor kring det som informanterna berättar. Det är en delvis öppen 
intervjuform som ger möjlighet till att ny mindre förutsägbar information kan komma upp till 
ytan hävdar Martyn Denscombe (2000) i Forskningshandboken- för småskaliga 
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Vidare innebär det också att den intervjuade 
har stor möjlighet att utveckla sina tankar och förklara utförligt på de frågor som ställs. Detta 
lämpar sig särskilt för denna studie som ämnar att söka mönster och åsikter om hur normer 
reproduceras och utmanas.  
   Intervjuerna i denna studie kan även sägas vara personliga. Med det avses att författaren 
stämmer ett enskild möte med personen som ska bli intervjuad (Denscombe 2000). Detta 
innebär för denna studie att enskilda intervjuer hölls med lärare. Författaren har bara den 
intervjuades idéer att utforska som ledsagare genom en intervju enligt Denscombe (2000).  
 
Urval	  
Studiens undersökning riktar sig till yrkesverksamma högstadielärare som undervisar i ämnet 
bild. Högstadielärare är målgruppen för studien då det nämns fler begrepp som går att koppla 
till sex och samlevnad i högstadiets ämnesplan för bild. Det kändes också lämpligt att 
avgränsa studien enbart till högstadiet då alla informanter verkar efter samma styrdokument. 
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   För att få informanter till studien har lärare kontaktats via mail, telefon och via 
facebookgrupper. I mailet framgick studiens syfte samt vad intervjun innebar för 
informanterna. En likartad text publicerades i fyra facebookgrupper riktade till bildlärare vid 
två tillfällen. Sammanlagt kontaktades ett hundratal bildlärare via mail och telefon. Utöver 
det kontaktades bildlärare genom fyra grupper, riktade för bildlärare, på sociala medier. I 
många fall var det svårt att få kontakt med bildlärare och därför lämnades meddelanden i 
telefonsvararen, via kollegor eller rektorer. Samtliga av informanterna som deltagit i studien 
har kontaktat mig efter de sett förfrågan via sociala medier. Tillslut blev det fyra lärare som 
valde att ställa upp på en intervju.  
   På grund av svårigheten att få informanter till studien har inget snävare urval gjorts utan de 
lärare som har ställt upp har blivit deltagande informanter i studien.  
   Samtliga av de fyra slutgiltiga informanterna arbetar som lärare i bildämnet på högstadiet. 
De personnamn som förekommer i resultat, analys och diskussion är fingerade på grund av 
konfidentialitets skäl. Informanternas genus är inte relevant i denna studie eftersom att den 
inte ämnar att göra någon jämförande genusanalys, därför har informanterna fått könsneutrala 
namn. 
   Nedan följer en närmre presentation: 
 
Elliot är utbildad lärare i både bild samt trä- samt metallslöjd och har undervisat i två och ett 
halvt år.  
Kim är utbildad lärare i filosofi och samhällskunskap och har även en bildlärarutbildning 
riktad mot högstadiet. Kim har undervisat som lärare i fyra år och jobbar på en resursskola dit 
elever söker sig om de inte fungerar i övriga skolsammanhang.  
Michelle är utbildad i lärare för grundskolans senare år i bild och svenska samt alla 
samhällskunskaps ämnen och har arbetat som lärare i snart 10 år.  
Milo är utbildad bildlärare och dessutom genuspedagog och har arbetat som lärare totalt 20 
år.  
 
Tillvägagångssätt	  
Samtliga intervjuer följde till stor del samma frågeställningar, enligt intervjuguiden (Se bilaga 
1.) med varierande följd. Frågorna var öppet ställda för att få många olika perspektiv men 
också för att intervjun skulle hålla sig inom ramen för studien. Intervjuguiden har gestaltats 
utifrån syfte, frågeställningar, litteraturgenomgången samt teorier. Främst har de 
övergripande teman som finns i intervjuguidens baserats på studiens frågeställning.  
   En annan utgångspunkt i intervjuguiden och analysen är också en modell som beskriver sex 
och samlevnadsundervisning som helhet. Eriksson (2013) beskriver att sex- och 
samlevnadsundervisningen grundar sig på ämnesundervisning, de diskussioner och uppgifter 
som lärare leder inom sitt ämne. De två andra delarna av sex- och samlevnadsundervisningen 
är dels de insatser och tema dagar skolan anordnar och dels det vardagliga arbetet i skolan 
som handlar om tillfällen som eleverna ger plats åt genom diskussioner, kränkningar och 
ryktesspridning som förekommer i skolans rum. Nedan finns en illustrerande bild av sex- och 
samlevnadsmodellen: 
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Ämnesundervisning	  och	  
ämnesövergripande	  arbeten 

Temadagar	  och	  
insatser 

Fånga	  frågan	  i	  
flykten 

        Fig 1. Sex och samlevnadsmodellen 
  
   Under intervjun fick lärarna, med deras samtycke, möjlighet att besvara hur de själva ser på 
sin undervisning, om de har någon utbildning inom sex och samlevnad samt vilka 
ramfaktorer som spelar in under planering och utförande av undervisningen. Hälften av 
intervjuerna hölls via telefon och resterande via video samtal och tog mellan 20-50 minuter. 
Alla intervjuer spelades in via telefon eller dator och transkriberades sedan. Inspelningarna 
transkriberades sedan i sin helhet. Vissa noteringar om pauser, suckar, skratt och andra 
audionoma uttryck finns beskrivna i transkriberingen.  
 
Bearbetning	  och	  analys	  	  
Efter transkriberingen gjordes teman grundade på mönster som stigit fram i materialet. Dessa 
huvudteman är :  
  
● Lärarnas syn på sex och samlevad och arbetskontext 
● Metoder för att förmedla kunskapen i sex- och samlevnadsundervisning 
● Ramfaktorer som inverkar på sex- och samlevnadsundervisningen i bild 
● Klasskultur, normer och fördomar 

  
Dessa teman skrevs in i ett speparat dokument. Informanternas uttalanden klistrades in under 
tillhörande teman. Efter ett tag dök samband upp mellan informanternas uttalanden dessa 
samband blev underteman som uttalanderna också delades in under. Olika färger användes 
för att skilja på de olika informanternas uttalanden.  
   Resultatet har sedan analyserats och jämförts med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna 
och litteraturgenomgången.  
   Dessa teman och underteman utgör underlag för de diskussioner som hålls i 
diskussionsavsnittet. Vissa informanter kunde tala flertalet rader om ett ämne medan andra 
nöjde sig med mindre utrymme. Dock märks inte svarens omfång i detta arbete där endast 
essensen i informanternas resonemang försökt fångas.  
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Metoddiskussion	  
Som tidigare nämnts är en kvalitativ intervju passande för att upptäcka mönster och 
strukturer. Denna studie anspråkar inte på att vara generaliserbar utan ämnar att undersöka 
hur sex- och samlevnadsundervisning i bild är utformad utifrån information från de 
deltagande informanterna. 
   Jag förmodade inte att det skulle bli något problem med att få lärare till studien. Nu i 
efterhand när jag förstått mer av problematiken kring ämnesvalet hade ett annat 
tillvägagångssätt kanske fått ett mer tillförlitligt resultat.  
   I en undersökning som behandlar ett tabubelagt ämne hade en enkätstudie kanske varit att 
föredra. För att nå lärare som kanske inte arbetar aktivt med sex- och 
samlevnadsundervisning i bild och som inte tycker att det är ett viktigt ämne hade en mer 
anonym undersökning kanske varit att föredra. I denna studie intervjuades lärare personligen 
och med video eller telefonsamtal. Även om det inte är ett direkt möte så kan en sådan 
situation hämma åsikter och därför göra studien mindre reliabel och mindre nära sanningen. 
Ett antagande från min sida är att en mer anonym datainsamlingsmetod hade kunnat föra fram 
åsikter och strukturer i ljuset på ett mer omfattande plan. Med en större bredd hade 
undersökningen kunnat bli mer reliabel och mindre riktad. 	  
	  
Trovärdighet	  och	  brister	  
Undersökningen i denna studie tar endast upp fyra lärares perspektiv på sex- och 
samlevnadsundervisningen på grund av svårigheten att få tag på informanter. I början av 
denna studie trodde jag inte att det skulle bli något problem med att förvärva lärare till 
studien, vilket senare visade sig vara felaktigt. Efter att ha mailat lärare utan någon respons 
började jag ringa lärare i hopp om att någon lärare skulle vilja delta. Denna metod för att få 
informanter gav dock inte heller resultat.  
   Bildlärare uppgav sig inte ha tid för att vara med i undersökningen. Vid några tillfällen 
verkade bildlärare via telefon vara intresserade av deltagande i studien men backade sedan 
när de fick reda på att studien handlande om undervisning i identitet, sexualitet och 
maktrelationer inom bildämnet. Anledningen till att få lärare deltog kan dels vara tidbrist, 
dels kan det också finnas en annan anledning som är mer diffus. Att sex och samlevnad är 
tabu kan vara en anledning till att lärarna inte ville ställa upp. Det kan också vara så att få 
lärare undervisar i sex och samlevnad till följd av att det är ett känsligt område. Förutom att 
vara ett tabubelagt område så kan kunskapsbrist vara en viktig faktor i bristen på deltagande 
informanter. Brist på kunskap kan leda till utebliven undervisning. Det fanns lärare som 
uppgav att de inte kunde delta eftersom att de inte bedrev någon undervisning inom området 
sex och samlevnad. Dessutom fanns det lärare som svarade att de gärna ville ta del av 
studiens resultat men inte delta själva. Detta kan vara en indikator på att det finns en 
efterfrågan på information om sex- och samlevnadsundervisning i bild som inte är 
tillgodosedd. Detta är naturligtvis bara spekulationer från min sida men jag anser att så 
många kontaktade lärare borde resulterat i fler informanter, därför tror jag inte att tidbrist är 
en ensamtstående faktor.  
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   Till följd av att studien endast lyckats erhålla fyra informanter kan dess trovärdighet 
ifrågasättas. Bristen i detta är att de som valt att delta i studien och tackat ja till intervju redan 
anser att ämnet är viktigt och därför blir undersökningen skev. Det finns också en möjlighet 
att lärarna som deltog i studien medvetet eller omedvetet framställt sig själva och sin 
undervisning som bättre eller mer tolerant än undervisningen uppfattas utifrån. Denna studie 
avser dock inte att mäta graden tolerans eller kunskap om sex och samlevnad hos lärare utan 
snarare hur detta kan medverka som en ramfaktor. Under nedanstående rubrik kommer 
metoden att diskuteras samt hur eventuella brister i denna metod hade kunnat förebyggas.  
 
Etiska	  överväganden	  
Vetenskaprådet är utgivare för Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (2002). Där finns föreskrivna riktlinjer och regler för 
forskning. Grunden för forskningsetik är forskarens egna etiska ansvar. Detta ansvar innebär 
att forskaren överväger etiska, moraliska och kvalitetsaspekter i arbetet. De fyra riktlinjer 
denna studie använder sig av är informationskravet, samtyckeskrivet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att alla deltagande lärare inför intervjun 
måste informeras om studiens syfte. Dessutom måste alla lärare enligt samtyckeskravet själva 
få avgöra om de vill medverka och vara medvetna om att de när som helst kan avbryta 
intervjun. Konfidentialitetskravet belyser att personuppgifter ska behandlas och förvaras så 
att de inte kan finnas av obehöriga samt att deltagarna ska ges konfidentialitet. 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter om deltagarna endast kommer att användas för 
forskningsändamålet och inget annat (ibid.).  
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Resultat	  och	  analys	  	  
 
I detta avsnitt presenteras resultatet från de kvalitativa intervjuerna. Nedan följer huvudteman 
följt av underrubriker där empirin presenteras. Efter vardera presentation av tema följer en 
analys och sammanfattning. Först presenteras lärarnas syn på sex och samlevnad i relation till 
den kontext där de arbetar. Temat efter det behandlar metoder lärarna använder sig av för att 
förmedla kunskap i sex- och samlevnadsundervisningen. Därefter kommer ett tema om 
ramfaktorer som inverkar på sex och samlevnadsundervisningen och slutligen följer ett tema 
om klassrumskultur, normer och fördomar.  
 
Lärarnas	  syn	  på	  sex	  och	  samlevnad	  samt	  arbetskontext	  	  
Detta avsnitt kommer att behandla hur lärarna i studien uppfattar sex och samlevnad som 
område i bildämnet och hur de uppfattar andra lärares syn på ämnet. Detta tema behandlar 
alla frågeställningar i olika underrubrikerna. Underrubrikerna Lärarnas värderingar av sex 
och samlevnad och Arbetslagets stöd eller förnekande handlar båda om frågan: Vilka 
ramfaktorer anser bildlärare är viktiga för hur sex- och samlevnadsundervisningen gestaltar 
sig i klassrummet?. Sex- och samlevnad som ämnesövergripande tema och Insatser utifrån 
svarar dels på frågan: Vilka metoder använder lärare för att förmedla kunskap om sex och 
samlevnad i bildämnet? men beror också av arbetslaget och annan personal i skolan som 
ramfaktor. Lärares respekt och erkännande av elever handlar om frågan: Vilka normer om 
identitet, sexualitet och genus reproduceras och utmanas bildundervisningen, enligt 
bildlärare? men handlar också om klimatet mellan kollegor som en ramfaktor.   
 
Lärarnas	  värdering	  av	  sex	  och	  samlevnad	  
Samtliga lärare satte ett högt värde på att sex- och samlevnadsundervisningen fanns med i 
bildämnet. Under intervjun fick alla lärare ange på en skala mellan ett och tio hur viktigt de 
ansåg att sex- och samlevnadsundervisningen var. Milo, Michelle och Kim ansåg alla att en 
tia passade bra in på skalan medan Elliot angav åtta till nio. Kim, som angav en tia, hävdar att 
det är viktigt att använda sig av sex- och samlevnadsundervisningen i bildämnet för att öka 
tolerans och förståelse hos ungdomar.  
 

Jag tycker att det känns väldigt angeläget som ämne och det finns så många olika  
föreställningar, fördomar och uttryck som kan bli kränkningar för elever som inte  
identifierar sig med ett specifikt kön, eller är osäker på det, eller om man är  
homosexuell eller bisexuell och att det är så mycket slentrianmässigt språk som  
används nedsättande och att det känns viktigt att arbeta bort det.  
 

Samstämmigt med detta är vad Elliot förklarar, att det är viktigt att prata om sex och 
samlevnad och ta upp det på grund av den tabu som finns runt ämnet, detta trots att det är en 
stor del av människan. Hen hävdar också likt Kim att det är viktigt att avdramatisera att en 
kan känna på ett visst sätt eller känna en dragning åt ett visst håll.  
   Elliot berättar att grundskolans funktion är att utbilda elever till fungerande individer i 
samhället. ”Och då måste man fundera, vilket samhälle vill vi ha i framtiden?  
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Vill man ha ett samhälle där det är okej med olika sexuella läggningar? Att man får vara den 
man är?” säger Elliot. Vill man det, förklarar hen, måste man jobba med det hela tiden för att 
det ska sätta sig, därför tycker Elliot att det är viktigt.  
    Hen förklarar att det är viktigt att diskutera frågor som rör genus, sexualitet och identitet 
och att det får ta tid. Michelle berättar att det är viktigt att ta diskussionen när den kommer 
och inte bara när det är ”temavecka”.  
   Elliot förklarar att bild är ett bra sätt att arbeta med frågor om genus, sexualitet och 
identitet. Det går att konkretisera olika saker som annars kan vara svåra att förstå genom att 
visa bilder, ställa frågan: ”varför är det såhär?” och sedan analysera det. Något annat som 
Milo hävdar är att genus är en självklar del i bildämnet.  
	   
Arbetslagets	  stöd	  eller	  förnekande	  
Lärare arbetar med andra lärare, inom arbetslag och på skolan. Därför fick lärarna frågor om 
hur de uppfattade kollegornas inställning till sex och samlevnad som kunskapsområde. 
Lärarnas närmiljö i form av åsikter och värderingar är en ramfaktor som kan spela in i deras 
egen praktisering av kunskapsområdet. 
    Milo berättar att hen uppfattar det som att lärarna inte brinner för sex och samlevnad utan 
mer ”Javisst, ja det får vi också ta. Det är sista kapitlet i boken och sen hinner vi inte alltid 
dit”. Engagemanget är lågt och de flesta verkar inte anse att det behövs förklarar Milo. Detta 
är något som även Elliot noterar. Hen hävdar att många missar att arbeta med sex och 
samlevnad. Många arbetar inte genom att bygga en förståelse kring det lika mycket. Hen 
hävdar också att ämnet sex och samlevnad ställer höga krav på pedagogen som arbetar med 
ämnet eftersom att det är känsligt men dessutom spännande för eleverna.  
   Michelle upplever att hen får stöd av arbetslaget dessutom bidrar kollegor med tips och 
infallsvinklar som hjälper hen att planera metoder för undervisning.  
   Förutom lärarkollegor finns det fler personer som informanterna arbetar med i skolan, som 
till exempel rektorer. Det ligger på rektorns ansvar att integrera ämnesövergripande 
kunskapsområden som sex och samlevnad. Varken Kim eller Michelle upplever däremot att 
deras rektorer förespråkar att de ska arbeta ämnesövergripande i kunskapsområdet sex och 
samlevnad utan uttrycker sig ha fått stor frihet i sin undervisning. Elliot nämner däremot att 
hens rektor har anordnat workshops med temat sex och samlevnad. Dessa gav dock inte 
önskat resultat utan blev lite av en ”flopp” och var inte tillräckligt konkret.   
 
Sex-‐	  och	  samlevnad	  som	  ämnesövergripande	  tema	  
Både Kim och Michelle har erfarenheter av att jobba med ämnesöverskridande teman. Kim 
berättar att de ofta, på hens skola, arbetat med ämnesöverskridande undervisning och att 
lärare inom olika ämnen jobbat med samma teman och angripit det på olika sätt i sina 
respektive ämnen och att det brukar fungera väldigt bra.  
   Michelle är generellt emot temaveckor eftersom att hen tycker att det är viktigt att gå in på 
genus samt ”föreställningar om att få älska vem som helst” under en längre tid. Hen hävdar 
dock att vissa ämnen gör sig väldigt bra och ett sådant tema är deras ”kärlekstema”. Vid 
kärlekstemat har till exempel naturorienterade ämnena arbetat mer med fortplantning och 
preventivmedel, svenskan skrivit kärlekstexter och bilden gjort kärleksposters.  
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Kärlekstemat har genomförts många gånger och bland de första gångerna så hade de separata 
grupper för tjejer och killar. Killarna fick undervisning av en manlig lärare som killarna 
kunde ställa frågor till och tjejerna fick undervisning om till exempel ”hur en perfekt pojkvän 
skulle vara”. Michelle förklarar sin reaktion på detta: 
 

Och då blev jag lite så nej nej nej nej nej det finns kanske någon här inne som inte vill ha  
en pojkvän. Det måste man vara lite mer medveten om tror jag. Jag tror att vi blir bättre  
och bättre på det. 
 

Michelle tror att det ofta kan se ut så på skolor. Numera pratar de istället om hur en perfekt 
partner ska vara och de försöker hela tiden tänka på vad de säger.  
  Något annat som användes under kärlekstemat är en frågelåda. Frågelådan är en vanlig låda 
med ett litet hål i där eleverna anonymt kan lämna in frågor på temat sex och samlevnad. 
Efter någon vecka samlas frågorna in och eleverna får svar under lektionstid. Michelle 
berättar att alla möjliga frågor kan komma upp. Hen förklarar också att lärarna själva smyger 
ner frågor som de vill att eleverna ska få möjligthet att diskutera. 
 
Insatser	  utifrån	  	  
Tre av lärarna, Elliot, Kim och Michelle, förmedlar att de alla haft eller funderar på att ha 
utomstående personer som kommer till skolan för att prata om frågor som rör sexualitet och 
samlevnad.  
   Michelle förklarar att de har en före detta elev som kommit tillbaka till skolan för att prata 
om hur det var att komma ut som homosexuell. Eleven har anknytning till platsen och till 
skolan och det är viktigt anser Michelle och förklarar vidare att det skulle kännas mer 
”krystat” om en föreläsare från Stockholm kom och pratade med eleverna.  
   Kim berättar att de tagit in personer från RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning). När 
RFSU-informatörerna kommer och pratar blir det annorlunda eftersom att det är en person de 
kan diskutera och ställa frågor till på ett annat sätt eftersom de inte är en lärare, utan en 
person de inte behöver träffa fler gånger. Även Elliot ser dessa fördelar och funderar på att ta 
in RFSU-informatörer i skolan.  
 
Lärares	  respekt	  och	  erkännande	  av	  elever	  
Två av mina informanter upplevde att det fanns lärare som inte respekterade och förnekande 
elevers identitet och sexualitet. Elliot har bland annat hört lärare säga ”Jaja, men det går 
över” om transsexuella elever. Hen hävdar vidare att det finns elever som säger att de har 
andra sexualiteter enbart för att väcka uppmärksamhet. Dock poängterar hen att elever som 
hävdar sig ha en viss sexualitet aldrig får ifrågasättas, deras påstående får inte viftas bort och 
måste tas på största allvar. Hen säger: 
 

Ja, men hur skulle det kännas ifall jag sa att jag är homosexuell men folk sa att det går över,  
jaha, men jag kanske känt så sen jag var 11 år, känner jag fel då? Jag måste ju bemöta dem  
på samma sätt som alla andra. Det kan ju lika gärna vara det största steget som de nånsin har 
 tagit. Så det är väldigt viktigt. Styra situationen. Visa alla respekt utifrån deras sexuella  
läggning, deras kön och identitet. 
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Elliot berättar vidare om kommentarer hen hört från kollegor ”Men det finns mycket 
ifrågasättande kring till exempel nu inför åttonde mars, så valde de att stänga badhuset för 
män och reaktionerna var: Men hur töntigt är inte det?” Elliot förklarar att hen tar sådana 
diskussioner även med kollegor trots att det kan vara svårt med de som är ”fyrkantiga som 
mjölkpaket”.  
   I likhet med detta förklarar Michelle att gamla föreställningar fortfarande lever kvar och att 
barnen i många fall är mer toleranta och medvetna om att ”alla är olika”. Hen förklarar vidare 
att lärare, som vuxna personer, måste vara en förebild. Lärare får ha vilka värderingar och 
åsikter de vill men när de kommer till jobbet ska de hålla med läroplanen. ”Du måste tycka 
att det är okej att man är homosexuell, det ingår i ditt jobb” berättar hen. Michelle förklarar 
att det måste vara så för att alla elever ska känna sig välkomna i skolan.  
 
Analys	  och	  sammanfattning	  
Samtliga lärare ansåg att det var viktigt med undervisning i sex och samlevnad i bildämnet. 
Lärarna uppgav två anledningar till grund för att det är ett essentiellt kunskapsområdet i 
ämnet bild. Den första anledningen är en sammanlänkande likhet som nästan alla lärare 
angav, nämligen att främja förståelse för andra individer och förståelse av världen. Sex och 
samlevnad som kunskapsområde är en betydelsefull beståndsdel i arbetet med likabehandling 
genom att förebygga för kränkande behandling, vilket också framfår i läroplanen (Lgr 11). 
Den andra anledningen som inte talades lika mycket om och som någon enstaka lärare 
nämnde var för att det är en stor del av människan. Alltså sex- och samlevnadsundervisning 
till grund för identitetskapande och förståelse av en själv. Detta är också något som Connell 
(2009) bekräftar, att identitet görs i sociala sammanhang oavsett om det är en genusidentitet 
eller någon annan identitet.  
   Alla intervjuade lärare ansåg som sagt att det var viktigt med undervisning i sex och 
samlevnad. Vissa av informanterna verkade dock arbeta i motvind. Kollegor som verkar inom 
skolan tillsammans med informanterna är en ramfaktor (Långström & Viklund 2006). När 
andra inom skolan inte stöder eller erkänner vikten av kunskapsområdet sex och samlevnad i 
undervisningen kan påverka hur undervisningen gestaltar sig. Elliot och Milo uttryckte att det 
fanns kollegor som hade lågt engagemang och inte hann eller missade att arbeta med 
kunskapsområdet sex och samlevnad. Samma informanter uttryckte inte att de arbetade med 
sex och samlevnad som ett ämnesöverskridande kunskapsområde, vilket skulle kunna vara ett 
samband. Det kan ligga i lärarens potentiella repertoar att arbeta ämnesövergripande sex och 
samlevnad men att det inte realiseras i den manifesta repertoaren på grund av andra kollegor 
som ramfaktor.   
   Temadagar och andra insatser är en av sidorna i sex och samlevnadsundervisningen 
(Eriksson 2013). Andra insatser kan vara hjälp utifrån som till exempel informanter från 
RFSU. För att koppla bort betyghets och lärarstatus kan det vara bra att ta in andra som kan 
informera om sex och samlevnad utöver den övriga undervisningen. Insatser som skolan hyr 
eller anlitar är också en ramfaktor då det är en fråga om ekonomi och organisation. 
Informanternas skolor kan därför ha olika villkor och möjligheter att hyra in till exempel 
RFSU.  
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   Läroplanen konstaterar värden och normer som alla som verkar inom skolan förutsätts vara 
överens om. Informanterna i denna studien hävdar dock att det finns lärare som inte står för 
läroplanens värderingar och visar detta genom lågt engagemang och att utelämna 
undervisning. Detta kan vara en indikator på att det finns lärare som inte har dessa förutsatta 
värderingar. Det är viktigt att skolan är normkritisk och inkluderande. Det innebär också ett 
krav på dess aktörer. De som agerar inom skolan bör inom skolans väggar förmedla de 
normer och värderingar skolan avser att föra vidare. Michelle talar om att det är viktigt att 
alltid tänka på vad en säger för att undervisningen inte ska exkludera elever. Något som också 
Bäckman (2013) föreskriver. Kommentarer kan verka förtryckande gentemot kön och 
sexualitet och därför bör ett tilltänkt tilltalssätt hållas i åtanke. Elliot talar om att sex och 
samlevnad är känsligt och ställer höga krav på lärarna som arbetar med det.   
   Skolan är en plats där normer skapas och därigenom skapas också samhörighet och 
utanförskap. I motsats till detta har skolan en värdegrund som aktivt vill förhindra och 
ifrågasätta normer och skapa inkludering (Arvastson & Ehn 2008). Som lärare att ta på sig 
rollen som normkritisk och ta sig an läroplanen innebär en visad tolerans mot sexuella uttryck 
och identiteter. Skolan och lärarna som verkar i den har ett ansvar att ifrågasätta 
heteronormativteten (Martinsson & Reimers 2008).  
   Lärare, genom att inte respektera och erkänna elever som inte är enligt den heterosexuella 
matrisen, hjälper till att upprätthålla heteronormativiteten (Butler 2007). Alltså osynliggörs de 
elever som inte uppfyller kraven för heteronormativiteten som de transsexuella eleverna 
Elliot talade om. Inte bara är detta problematiskt ur läroplanens perspektiv där det framgår att 
lärare ska motverka intolerans med kunskap samt öppen diskussion och därmed ifrågasätta 
och problematisera heteronormativiteten. Utan det är också problematiskt i det avseende att 
det upprepar ett mönster av tal om kön och sexualitet som verkar förtryckande och som 
reproducerande av normer och därmed öppnar upp för en maktskillnad. När lärare förnekar 
elevers identitet verkar inte det i enlighet med skolans värdegrund som tydligt uttrycker att 
skolan ska verka mot diskriminering av kön, sexualitet och identitetsuttryck. När Michelle 
talar om att elever många gånger är mer toleranta än lärarna på skolan visar det på att 
läroplanens värderingar inte alltid genomlevs av lärare. 
  
Metoder	  för	  att	  förmedla	  kunskap	  i	  sex-‐	  och	  samlevnadsundervisningen	  
Detta tema består av underrubrikerna Sex- och samlevnad i bildundervisningen, Genus, 
Identitet och Sexualitet. Temat kommer att belysa vilka metoder lärarna använder för att 
förmedla kunskaper om sex och samlevnad i deras ämnesundervisning och därmed svara på 
frågan: Vilka metoder använder lärare för att förmedla kunskap om sex och samlevnad i 
bildämnet?. Dessutom kommer frågan: Vilka normer om identitet, sexualitet och genus 
reproduceras och utmanas bildundervisningen, enligt bildlärare? att behandlas.  
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Sex-‐	  och	  samlevnad	  i	  bildundervisningen	  
Samtliga lärare angav att de arbetade med sex- och samlevnad löpande över läsåret dock var 
hälften av de tillfrågade lärarna motvilliga till att beskriva sin undervisning som sex- och 
samlevnadsundervisning.  
   Dock hävdar Milo att det mer handlar om beröringspunkter i ämnet för hens del. Elliot 
beskriver det som att sex och samlevnad går okomplicerat att kombinera med andra 
kunskapskrav. Det går att få in överallt om viljan finns. Hen hävdar att det genomsyrar all 
bildundervisning en jobbar med.  
 
Genus	  
Genomgående med alla intervjuer är att alla fyra pedagoger uppger att de arbetat med frågor 
om genus i reklam, men på lite olika sätt. 
   Kim berättar att de jobbar med reklam för att skapa en diskussion kring vad som är manligt 
och kvinnligt. I arbetet ska de välja ut reklambilder på personer de uppfattar som män, klippa 
ut och skapa ett kollage som ska gestalta ett kvinnoansikte och vice versa. Det skapar i sin tur 
en debatt om vilka symboler och signaler som anger vilket kön människor har.  
   Milo använder sig av en provocerade metod och säger ”Ibland så provocerar jag dem med 
att byta ut tjejen på reklamen mot en kille och då kan det ju bli diskussioner.” Hen berättar 
vidare att eleverna är väldigt vana vid att diskutera frågor som rör genus. Dock förklarar Milo 
att eleverna inte lägger märke till normer i olika bilder förrän hen pekar på dem. En annan 
metod Milo tillämpar är genom att använda förpackningar som exempel. Under dessa 
lektioner ifrågasätts färgval och formuleringar i annonser. Bland annat får de peka ut vilka 
schampoprodukter de tror riktar sig mot tjejer och killar. Då uppstår en ganska självklar 
diskussion. Milo frågar eleverna varför de tror att det är så och vad de tycker om det för att 
uppmuntra diskussionen. 
   Elliot arbetar med ett stort reklammoment där eleverna i grupp ska skapa en produkt som de 
ska rikta till en målgrupp genom att använda sig av normer i dagens samhälle.  
 

Att man ska synliggöra normerna och använda det för att lansera sin produkt. Vilket gör att 
i det så diskuterar vi väldigt mycket fram och tillbaka. Och så pratar vi om det här med det  
sociala könet och hur vi reproducerar könsnormer i samhället och hur reklambranschen 
använder det för att sälja sina grejer.  

 
Elliot beskriver vidare tydligheten som uppstår när hen visar olika reklambilder och filmer 
för eleverna. Ganska snabbt framgår det till vem produkten riktas. Frågan som Elliot ställer 
efter det är: Varför ser vi att det riktas till just den målgruppen? 
   Michelle arbetar med reklam under ”elevens val” som är en lektion eleverna har en gång i 
veckan som de inte får betyg i och de får välja själva. Där har eleverna bland annat fått jobba 
med reklam och reklamanalys något som uppskattas av både Michelle och eleverna. De 
diskussioner som kommer upp i samband med dessa lektioner är: Varför reklamen ser så 
annorlunda ut beroende på mottagare och avsändare i sammanhanget. Dessutom uppkommer 
diskussioner om hur reklamen avspelar olika roller, speciellt med fokus på könsroller 
förklarar Michelle. Likt Elliot gör Michelle en uppgift där eleverna får skapa reklam om vad 
de vill. 
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Identitet	  	  
Endast Elliot uppgav i intervjun att hen hade en uppgift som behandlar identitet. Milo har 
dock två uppgifter som till viss del handlar om identitet men främst om genus. Uppgiften går 
ut på att de tillsammans kollar på konstbilder och där också ser hur stereotypa kvinnor och 
män ser ut i de historiska bilderna. Ett moment i uppgiften är även att de ska göra om 
kvinnorna och männen till nutida stereotyper. Milo förklarar att det kommer upp stereotyper 
som ”karriäristern” och ”sexygirl” bland annat i denna uppgift.  
   Milo arbetar även med uttryck som redskap. Vi de tillfällena brukar hen prata om ”selfies” 
och ”anknäbbar”. ”Hur man uttrycker sig med sitt uttryck i ögon, blick, kontakt och vinkeln 
på ansiktet. De får pröva sig fram och de skrattar åt det och tycker nej usch så har jag ju gjort 
också. Hur man visar sitt yttre med kontaktbild”.  
   Som nämndes tidigare jobbar Elliot med en uppgift om identitet och specifikt subkulturer. 
Där tas identitet upp, att tillskriva sig en identitet och vad det innebär. Även frågor om ifall 
det går att ha olika identiteter och hur en uttrycker identitet. Här jobbar eleverna både 
praktiskt och analytiskt med formspråket. De presenterar en powerpoint med sin egenvalda 
subkultur och sedan gör de en målning där de ska använda sig av formspråket för sin 
speciella subkultur.  
 
Sexualitet	  
Ingen av informanterna avgav någon specifik arbetsmetod för att arbeta med sexualitet i 
bildundervisningen men angav att det ibland diskuteras. Milo förklarar att hen sällan tar fokus 
på sexualitet i uttryck av sexualiteter utan mer hur det bildligt kan uttryckas och anser sig 
inrikta sig mer på genus.  
   Elliot förklarar att sexualitet diskuteras i hens klassrum. När normer kommer upp till 
diskussion så diskuteras även heteronormativiteten och vad det innebär att tillhöra en 
minoritet. Kim förklarar att de sexualiteter som hen är medveten om att uppmärksamma är 
främst homo- och heterosexualitet.  
   Tre av informanter pratar även om transsexualitet när vi diskuterar sexualitet i 
undervisningen under intervjun. Milo berättade till om att eleverna tyckte det var spännande 
att arbeta med ”stereotyper” som till exempel ”transpersoner”: 
 
  Det är ett större fokus på genus och jag tar inte så mycket upp det här med sexualitet och  

tillhörande på den normen utan som däremot när vi gör stereotyper då kommer det alltid  
med transpersoner och andra modeller som de är jättespända för och tycker att det är  

 spännande. 
 
Analys	  och	  sammanfattning	  
Sammanfattningsvis går det att konstatera att alla informanterna arbetade med genus under 
sina lektioner genom att bland annat använda reklam. Hos tre av informanterna framgick det 
inte om de arbetade med något maktinslag under lektionerna som var inriktade mot genus. 
Under lärarnas lektioner verkar ett tydligt fokus läggas på att blottlägga normerna, peka ut 
dem för att senare ifrågasätta dem, snarare än att förklara hur en ojämn maktbalans skapas när 
makt och genus samverkar. Främst verkar diskussionen om vad som anses vara kvinnligt och 
manligt vara i fokus. Många av lärarna vänder på normerna för att blottlägga dem. 
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Milo anser sig använda en provocerande metod genom att byta ut kvinnan på reklamen mot 
en man för att skapa diskussioner. Hirdman (2003) beskriver hur isärhållandets logik stärker 
genusordningar och en ojämlikhet. Genom att diskutera vad som är kvinnligt och manligt 
skapas en särskiljande process som kan förhindra en förändring av tillståndet. I det centrala 
innehållet för bild nämns under rubriken bildanalys inte begreppet genus explicit. Utan det 
står att bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet och maktrelationer ska behandlas 
samt hur dessa perspektiv kan framställas och utformas (Skolverket 2011b). Även om genus 
indirekt nämns i det centrala innehållet omfattar begreppet maktrelationer en mer ingående 
analys av genus, makt samt föreställningar om genusnormer som upprätthåller en ojämn 
maktskillnad (Hirdman 1990). Det krävs alltså mer än ett blottläggande av normerna för att 
leva upp till kursplanens föreskrifter om maktrelationer. Elliot jobbar med att ifrågasätta 
heteronormativiteten genom att diskutera med eleverna vad det kan innebära att vara en 
minoritet, utanför normen, och på sätt och vis under- och överordningar.  
   En av lärarna uttryckte att hen arbetade med genus under ”elevens val” och inte som en del 
av den övriga undervisningen. Eleverna väljer därför att arbeta med genus i bild efter eget 
intresse. Det resulterar i att kunskapsområdet sex och samlevnad inte når ut till alla elever så 
kursplanen föreskriver. Den centrala innehållet i bild ska nå alla elever och bör därför ingå i 
den vardagliga bildundervisningen.  
   Samhället har konstruerat två olika kön (Connell 2009). Det finns dock mer än kvinnor och 
män, ett tredje kön. Kön kan vara både flytande och något orubbligt likaså kan sexualitet kan 
vara något flytande eller orubbligt (Kinsey institutet). Några lärare i denna studie kan befästa 
tanken om att sexualitet är något som är statiskt och binärt genom att som en av dem sa 
främst ta upp homosexualitet och heterosexualitet. Lärare i arbetet mot homofobi och 
kränkningar, mot någons sexualitet, tenderar att mestadels ta upp homosexualitet och 
heterosexualitet, vilket kan osynliggöra de personer som faller emellan dessa två kategorier 
(Abbot med flera 2015). 
   När det gäller identitet har Elliot en uppgift som handlar om vad identitet innebär och hur 
en uttrycker identitet. Under Elliots lektioner arbetar eleverna både teoretiskt och praktiskt. 
Dessa lektioner arbetar alltså med identifikation, att vilja tillhöra och förknippas med en viss 
grupp. Milo har också diskussioner i sitt klassrum där de diskuterar hur en uttrycker sig och 
vill framställas. Många av lärarna talade inte direkt om hur de arbetade med identitet utan 
nämnde mer allmänt hur de arbetade för allas rätt att vara som en är.  
   Det är viktigt att prata om varför vi könar andra människor och vilka sociala följder det kan 
få att vara utanför normen, bli exkluderad, inte bli erkänd och hur det skapar en maktskillnad 
(Martinssin & Reimers 2008). Det behövs mer än ett utpekande av normer och ifrågasättande 
för att få med alla delar i det centrala innehållet. För att skapa god undervisning behöver 
undervisnings möjligheter upptäckas i kunskapsområdet sex och samlevnad (Bronäs & 
Runebou 2015). Den ämnesdidaktiska teorin framhåller att ämnesinnehåll måste lyftas fram i 
relation till elever och kursmål. En anledning till att lärare väljer att ta upp genus och främst 
genusnormer skulle kunna vara att maktrelationer är ett komplext begrepp för elever att förstå 
och att lärare därför går igenom grunden för vad som skapar maktrelationer. Undervisningen 
ska få eleverna att möta ämnet och ämnet att möta eleverna. Lärarna går igenom kärnan till 
maktrelationer och väljer att göra undervisningen lättillgänglig för eleverna. 
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Att merparten av lärarna inte går igenom genus i förhållande till makt, sexualitet och identitet 
i så stor utsträckning kan bero på andra omständigheter än att lärarna försöker anpassa 
kunskapsområdet till eleverna.  
   I följande tema kommer det redovisas för ytterligare ramfaktorer som kan påverka hur 
undervisningen gestaltar sig.   
    
Ramfaktorer	  som	  inverkar	  på	  sex-‐	  och	  samlevnadsundervisningen	  i	  bild	  	  
Detta tema kommer att behandla de ramfaktorer lärarna angett som viktiga för hur sex- och 
samlevnadsundervisningen gestalar sig i klassrummet. Främst kommer frågan: Vilka 
ramfaktorer anser bildlärare är viktiga för hur sex- och samlevnadsundervisningen gestaltar 
sig i klassrummet? besvaras i detta tema.  
 
Elevkompositionen	  
Tre av lärarna förespråkade elevsammansättningen som en av de mest betydande 
ramfaktorerna.  
   Milo förklarar att den främsta ramfaktorn är elevmaterialet, vad det är för elevgrupp, ålder, 
gruppstorlek och bakgrund. Om det är barn från andra kulturer måste en lägga sig på en 
annan diskussionsnivå hävdar hen. Det är tydligt att det är sådant som påverkar mest. 
    Elliot förklarar också elevsammansättningen som den mest påverkande ramfaktorn. 
Dessutom pratar Elliot också om kulturella och etniska skillnader.  
 

Vissa har med sig uppfattningar hemifrån utifrån religion och så vidare. Att det inte är okej,  
vissa saker. Det påverkar mycket. Bara ett exempel. NO-läraren sa att 'Elden lever inte',  
'jo', sa eleven. Och så kom pappan till skolan och ifrågasatte läraren. Ja, du fattar  
diskussionen som uppstår.  

 
Elliot förklarar att det uppstår problem när religionen ställs mot något konkret. Något annat 
som också generellt påverka är enligt Elliot:  
 

...curling-skiten. Jo, alltså. På skolan där jag jobbar på så kommer eleverna från en förort, 
låginkomsttagare. De dör tidigare. Sen kommer de från medelklassen. Där barnen blir  
bortskämda. De får inte tid och kärlek, de köper barnen ur problemet. Då får man elever  
som är vana att få som de vill, de har inga gränser. 
 

Enligt Elliot påverkar dessa elever undervisningen genom att de förväntar sig att saker ska 
”hända av sig själv” och kan säga vad som helst.  
   Det finns olika förväntningar på elevgrupperna hos de intervjuade lärarna. Kim förklarar att 
hens förväntningar är fördomsfulla. Förväntningarna är att de ”tuffa” killarna kommer 
ifrågasätta mer. Hen förklarar också att hen har väldigt stereotypa förväntningar på eleverna. 
Det är många attityder som måste upprätthållas för eleverna när de diskuterar frågor.  
   I motsats till detta uppger sig Elliot inte ha några direkta förväntningar på elevernas 
reaktioner men att det är viktigt att vara närvarande när en är där i klassrummet och ta vara på 
elevernas reaktioner där och då. 
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Fria	  händer	  
Något annat som lärarna framhåller som en betydande ramfaktor är att undervisningen i sex 
och samlevnad anses vara ”friare” än övrig bildundervisning.   
   Milo berättar att undervisningen är mer fri på så sätt att den utgår från eleverna och 
samhället. Hen uppger även att under undervisningen om genus, identitet och sexualitet 
uppkommer det olika diskussioner i olika grupper. Det intressanta uppger Milo är när 
eleverna delger sina egna erfarenheter. ”Det är precis det vi pratar om och det har jag också 
varit med om”. När eleverna delger sina erfarenheter så anser Milo att hen lyckats. När de 
hittar normer och annan information ur lektionerna som de kan relatera till sin vardag och kan 
återberätta det till resten av gruppen, det är det bästa att väcka. Det medför att undervisningen 
blir friare och mer individanpassad.  
   Kim upplever det som en positiv fördel att få fria händer. Det är roligt att testa på och blir 
samtidigt stimulerade och utmanande. Kim förklarar att hen kan testa på olika saker som hen 
tycker är intressant och spännande i väldigt stor utsträckning och att det också medför 
engagemang för eleverna.  
 
Metoder	  skapade	  av	  fria	  händer	  
De fyra lärarna har på olika sätt kommit fram till de metoder som de använder sig av i sex- 
och samlevnadsundervisningen i bildämnet.  
   Milo har kommit fram till sina metoder genom beprövad erfarenhet. ”Det finns två olika 
saker här i livet som är värt någonting och det är forskning, som arbetsgivarna gillar, och sen 
det som vi andra kämpar fram, beprövad erfarenhet.” förklarar Milo.  
   Kims metoder kommer dels från utbildningen på lärarlyftet och dels försöker hen hitta på 
egna arbetsmoment. Det är viktigt att det känns roligt för Kim som hoppas att engagemanget 
smittar av sig på eleverna. Kim försöker jobba med andra än de traditionella teknikerna för att 
inkludera fler elever i undervisningen  
   Elliot förklarar att ”Jag har ju suttit på min kammare själv för att komma på uppgifter. 
Uppgifter som tar tid och som tar in många av kunskapskraven”. Dessutom använder hen 
olika hemsidor med lektionsförslag men gör om uppgifterna. För att inte tappa engagemanget 
vill Elliot känna att uppgifterna är intressanta och roliga.  
   Michelle använder sig av arbetslaget. I arbetslaget, förklarar hen, tar alla med sig olika 
erfarenheter från olika håll och att det finns en styrka i det. Den heterogena gruppen leder till 
olika infallsvinklar och åsikter.  
 
Lärarutbildningen	  
Samtliga av mina informanter anser att det finns mer att önska i deras lärarutbildning vad det 
gäller genus, identitet och sexualitet, vilket spelar in som en viktig ramfaktor. Tre av 
pedagogerna har fått mer kunskap om genus i repertoaren genom tidigare utbildningar och 
vidareutbildningar.  
   Michelle uppgav att lärarutbildningen hade lite fokus på genus och att det saknades mer 
konkreta uppgifter. I motsats till detta hade Kim under lärarlyftet fått exempel på hur en kan 
arbeta med sådana frågor. 
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   Elliot hade innan lärarutbildningen läst om genus av eget intresse. Under lärarutbildningen 
var det dock fattigt med det perspektivet, ansåg hen. Genus har funnits med, däremot 
sexualitet och identitet har det varit mindre av. Enstaka gånger togs genus upp för att 
betraktas ur ett genusperspektiv men det var inte genomgående. Elliot uppger att hen riktade 
arbeten mot genus på egen hand. Hen förklarar vidare att det är viktigt speciellt i bild 
eftersom att bild är ett utmärkt sätt att arbeta med sex och samlevnad. Det blir väldigt 
konkret. Elliot förklarar vidare att hen gärna hade fått med sig mer av konkreta tips samt 
information om genus, identitet och sexualitet under utbildningen.  
   Elliot förklarar även hur utbildningen spelat in och förklarar att hen förstår lärare som inte 
vågar ta upp det när de kan vara känsligt för eleverna. Utbildningen i Genusvetenskap och 
även genus under trä- och metallslöjden har spelat in mycket i undervisningen. 
 
Tidsrymd,	  produktfokus	  och	  egen	  skolgång	  
Informanterna kom även med olika ramfaktorer som de upplever ha påverkat undervisningen 
generellt och främst i sex och samlevnad. Dessa handlar om tid, produktfokus och egen 
skolgång. 
   Milo upplever att lektionernas tidslängd men även att tiden mellan lektionerna spelar in. 
Ibland när Milo håller en diskussion i klassen kanske den inte hinner diskuteras färdigt. Det 
kan vara problematiskt när det lyfts ämnen som kan vara känslomässigt jobbiga och så är det 
en, två eller i värsta fall tre veckor till nästa lektion, som är lika kort. Milo berättar att det kan 
vara jobbigt om det är något ämne som är väldigt nära ungdomarna.  
   Kim förklarar att det viktigaste är att få eleverna att delta och vara engagerade. Ett sätt att 
göra detta är genom att låta undervisningen vara idéfokuserad. För att få eleverna att orka och 
vilja genomföra uppgifterna har det varit till stor hjälp att låta eleverna jobba mer med själva 
idén än produkten förklarar hen. Det essentiella är att eleverna inte ger upp och blir besvikna 
för att de inte blir som de har tänkt sig. Fokus ligger inte bara på produkten utan hur eleverna 
förmedlar den. Det hjälper eleverna att blickfånget inte är runt det skickliga utförandet.  
   Michelle berättar om är hen gick i 9an och filmen Fucking Åmål (en ungdomsfilm om en 
lesbisk relation) nyss kommit ut. Hen säger följande om händelsen: 

 
Det var stort, vi hade aldrig överhuvudtaget pratat om att någon skulle vara lesbisk. Det var  
jätte, inte stort men det var ingenting som vi hade pratat om i skolan över huvudtaget. Idag  
finns mycket mer på TV och på nätet och allting. Vi hade ju inte det liksom. Gamla  
föreställningar lever fortfarande kvar i min generation. 
 

Analys	  och	  sammanfattning	  
Undervisning ändras och formas efter ramfaktorer och omständigheter som uppkommer 
innan, under och efter bearbetningen av lektioner (Viklund 2006). De flesta av de ramfaktorer 
som lärarna valt att ange som betydande för hur sex- och samlevnadsundervisningen gestaltar 
sig är främst elevkompositionen, att de får fria händer samt lärarutbildningen. Ramfaktorer 
verkar inte heller isolerade utan samspelar med andra ramfaktorer som tillsammans påverkar 
hur undervisningen gestaltar sig (ibid.).  
   För att skapa god undervisning behöver undervisningsmöjligheter upptäckas i 
kunskapsområdet sex och samlevnad. 
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Ämnesinnehållet måste betraktas i relation till elevkompositionen (Bronäs & Runebou 2015). 
Beroende på elevmaterialet skapas ramar som antingen möjliggör eller begränsar utrymmet i 
lärandesituationer. Elever lär sig i alla sociala sammanhang och påverkas av omständigheter 
även utanför skolan, vilket kan forma undervisningen. Lärarna beskriver ett mönster av 
elevers agerande som begränsande för kunskapsområdet sex och samlevnad men också som 
en möjliggörande faktor när eleverna drar paralleller och analyserar med erfarenheter från 
sina egna liv.  
   Frihet inom undervisningen är en ramfaktor som uppkommer av möjligheter inom de yttre 
ramfaktorerna så som styrdokumenten och ökar utrymmet för den potentiella repertoaren. I 
kursplanen framgår inte tydligt hur undervisningen ska genomföras eller vilket innehålls som 
ska förmedlas inom maktrelationer, sexualitet och identitet. Mer diffusa riktlinjer har lärarna i 
denna studie funnit vara till tillgång tillskillnad från lärarna i kvalitetsgranskningen (1999). 
Fria händer innebär att lärarna har stora möjligheter att anpassa sin undervisning till eleverna 
men ställer även stora krav på lärarna som på egen hand måste hitta, välja och anspassa sitt 
stoff genom olika metoder. Lärarna i studien har alla kommit fram till sina metoder på olika 
sätt. De som länkar lärarna samman är att de testar sig fram och försöker göra uppgifterna 
mer intressanta för att engagera eleverna såväl som sig själva.  
   En grund för lektionsskapande är lärarutbildningen. Lärarutbildningen innehåller 
ämnesstudier, pedagogik och metodik, didaktik och praktik som alla verkar för att ge 
kommande lärare en stabil grund. Lärarna i den här studien ansåg att grunden för att arbeta 
med genus, identitet och sexualitet vacklade. Några av lärarna ansågs sig ha studerat lite 
genus under lärarutbildningen men att det inte var konkret nog och att det inte var 
genomgående. Lärarna har själva haft intresse för och skaffat sig kunskap om genus eller 
vidareutbildat sig genom någon eftergymnasial kurs och därför medvetet riktat uppgifter 
under sin utbildning mot genus, vilket också är en ramfaktor. Lärarnas intresse för genus, 
identitet och sexualitet är en ramfaktor i det avseende att lärares intressen kan avspeglas i 
undervisningen.  
    Ytterligare en ramfaktor som spelar in i undervisningen kan vara lärarnas egna utbildningar 
i sex och samlevnad när de själva gick på högstadiet. Informanterna är spridda åldersmässigt 
och har olika erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisning. Det finns en tydlig trend som 
visar att skolan med dess läroplaner går i en allt mer accepterande riktning (Centerwall 2005). 
Tillskillnad från Centerwall (2005) så går det inte tydligt i denna studie att visa på en trend i 
en allt mer accepterande riktning. Lärarna vittnar till exempel om andra lärares uteblivna 
undervisning och engagemang, lärare som inte erkänner elever samt att kursmålen ibland inte 
efterföljs.  
   Lärarna i den här studien har både likheter och skillnader i sitt sätt att handera olika 
omständigheter. Detta kommer att diskuteras närmre i följande tema.   
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Klassrumskultur,	  normer	  och	  fördomar	  
Detta tema kommer att behandla de normer om genus, identitet och sexualitet som 
reproduceras och utmanas i undervisningen. Underrubriken Att ta diskussionen söker dels 
svar på frågan: Vilka metoder använder lärare för att förmedla kunskap om sex och 
samlevnad i bildämnet? och dels frågan: Vilka normer om identitet, sexualitet och genus 
reproduceras och utmanas bildundervisningen, enligt bildlärare?. Samma frågeställningar 
behandlas främst också under följande två underrubriker; Normer som pedagogerna anser sig 
utmana och reproducera samt Färgen rosa. Attityder, reaktioner och självklarheter handlar 
dels om Vilka ramfaktorer anser bildlärare är viktiga för hur sex- och 
samlevnadsundervisningen gestaltar sig i klassrummet? och dels Vilka normer om identitet, 
sexualitet och genus reproduceras och utmanas bildundervisningen, enligt bildlärare?, 
 
Att	  ta	  diskussionen	  
I samtliga intervjuer kom det upp att elever ibland kunde använda ord som ”bög” eller att 
fördomar eller sexualfientliga åsikter yttrades verbalt i klassrummet eller i korridoren. När 
det kommer till frågan om att gå in som lärare och ”ta diskussionen” samt ifrågasätta när 
sådana åsikter kommer från eleverna, är lärarna motstridiga. Tre av dem anser är att det är 
viktigt att ta diskussionen medan en uppger att hen aldrig gör det.  
   Kim försöker vara aktiv i klassrummet. Hen försöker alltid att fånga upp frågor i 
klassrummet kring synsätt, tolkning och betydelse av ord eftersom att eleverna inte själva är 
så aktiva. ”När någon elev uttalar en kommentar som är kränkande eller inte okej tar jag upp 
det”. Kim försöker vid dessa tillfällen ge utrymme åt att de elever som är politiskt medvetna 
får vara med och ta plats i diskussionen kring det som utspelat sig. Då eleverna själva bidrar 
till diskussionen då någon yttrat sig kränkande, så markerar det att fler elever delar lärarens 
synpunkt, förklarar Kim. Även om inte alla elever deltar i diskussionen så hör de i alla fall 
och deltar på så vis passivt. Michelle förklarar att det inte behöver vara tyst i en bildsal och 
att det aldrig varit något problem för hen att delta i elevernas diskussioner. Elevernas 
diskussioner kan handla om allt från att ”varför vi har läxor” till att någon sagt ”bögjävel” i 
korridoren. Michelle brukar vid dessa tillfällen ta tillfället i akt att lyfta det hen anser 
problematiskt med till exempel ordet ”bögjävel”. 
   Kim förklarar att alla måste tänka sig för när de uttrycker sig. Elevernas uttrycksätt kan 
vara så oreflekterat och normativt. Begreppen och orden de slänger sig med och kallar varann 
för är problematiska. Det är viktigt att upplysa dem om att det kan vara kränkande för många 
elever även om de inte uttrycker det själva. Kim förklarar att det är viktigt att eleverna ska 
”träna på acceptansen av olikhet och att bara för att en inte är som de flesta andra är det inte 
något negativt som de kan hacka på eller klanka ner på”.  
   Elliot berättar att klassiska argument som ”En kvinna kan inte bygga lika stora muskler som 
en man, då ska de inte ha samma lön som en byggarbetare.” förekommer i hens klassrum. 
Hen förklarar att dessa argument går snabbt att slå hål på men att en samtidigt inte vill trycka 
ner en elev. Målet är att få eleven att tänka om, menar hen. De andra eleverna blir också 
intresserade och fundersamma när sådana diskussioner kommer upp och är med och ställer 
frågor som för diskussionen framåt. Elliot förklarar att lärare behöver ha ”känselspröten” utåt 
eftersom att heteronormen är så genomgående. Om en elev använder ordet ”bög” som 
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skällsord behöver läraren förklara att det finns människor som tar illa vid sig och att det är 
inte okej, menar hen vidare. Är det någon elev som tycker att det är fel att vara homosexuell 
så brukar frågan ”varför” vara verkningsfull. Reaktionen på detta blir enligt Elliot ”Ofta att 
de är svarslösa eller säger något som andra reagerar på. Så länge man håller det på en nivå så 
det inte blir bråk”. 
   I motsats till ovanstående så berättar Milo att hen inte tar sådana diskussioner. Hen ger ett 
exempel på diskussion som förekommit mellan vissa elever i klassrummet.  
 

Då var det väldigt starka individer som diskuterade i klassrummet. Den ena var väl att ‘det är  
väl okej att vara gay’ och den andra tyckte att det var det absolut inte men däremot ansåg den  
personen att religionsfrihet var det viktigaste men det tyckte inte den andra. Var och en  
hade starka synpunkter. Det var en jätteintressant diskussion.  

 
På följdfrågan om sådana diskussioner fick plats i undervisningen eller om hen tog upp 
sådana diskussioner svarande hen: ”aldrig”.  
 
Normer	  som	  pedagogerna	  anser	  sig	  utmana	  och	  reproducera	  	  
Milo berättar att hen försöker utmana den norm som råder idag där hen anser att vi backar till 
en begränsad kvinnosyn. Förutom det försöker Milo tillämpa begreppen ”hen” och ”queer” så 
ofta en kan i genusundervisningen. Genom att göra det hoppas Milo att förmedla att alla får 
vara den de är. Den normen vill Milo lyfta och på det sättet utmana den förändring som hen 
anser håller på att ske.  
   Både Kim och Elliot förklarar att de jobbar mot heteronormativeteten. Utöver det beskriver 
Elliot att manligt och kvinnligt är två normer som oupphörligt dyker upp i undervisningen.  
Heteronormen brukar Elliot aktivt ta upp genom att först föra ett samtal kring manligt och 
kvinnligt eftersom att det är väldigt konkret och därefter gå vidare på heteronormativitet. 
Elliot brukar också visa bilder som hen ställer frågor till. 
 

Hur hade det varit om det var två killar istället? Få dem att diskutera och tänka. Jag brukar ta upp  
det på det sättet, byter en man mot kvinna på Apolloresor, den lilla kärnfamiljen. Ja, att ställa det  
på sin spets. Vrida och vända på det. 

 
   Lite mer tveksam på frågan om att utmana normer är Michelle. Hen tillkännager att hen inte 
vet vilka normerna som utmanas direkt. Hen förklarar att de inte gör det medvetet och inte 
försöker göra något stort av det. De tar upp det när det kommer förklarar hen. Det får inte 
göras till något konstigt. Däremot går det inte att ”lalla” bort när till exempel en elev skriker 
”bög” i korridoren. Det måste en genast ta en diskussion om. Michelle beskriver hur de inte 
vill göra något stort av det och lägger vikt på att inte för eleverna peka ut att normer är ett 
viktigt ämne.  
   Informanterna är medvetna om att de reproducerar normer men med en viss osäkerhet i 
olika grad. Kim berättar att hen säkert reproducerar normer men inte är medveten om det. 
Elliot svarar självsäkert på frågan, absolut, att det reproduceras normer av både lärare och 
elever. 
 



38 

Färgen	  rosa	  
 Två informanter uppgav att det fanns normer gällande färgen rosa. Michelle förklarar att den 
typiska ”tjejfärgen” i klassrummet ofta uppges vara rosa och att ”vissa grabbar är ju livrädda 
för den färgen. Bara det är ju jättemärkligt. Det är en färg, har den något kön liksom”. Detta 
brukar även Elliot ifrågasätta. Elliot förklarar att: 
 

Alla säger att det är en tjejfärg i början. Men ju mer man börjar gräva i det och diskutera  
det i klassrummet så inser de liksom att, när jag ställer fram en rosa färgburk på bordet  
och säger: Vart sitter könet på den här? Kan du berätta varför det här är kvinnligt? Så  
blir det väldigt svårt för dem att svara på det. 
 

Elliot och Michelle har en likande attityd till hur de hanterar kommentarer om att rosa skulle 
vara en ”tjejfärg”. 
 
Attityder,	  reaktioner	  och	  självklarheter	  
Kim förklarar att det är svårt med diskussioner på högstadiet eftersom att det är många 
attityder som ska upprätthållas av eleverna.  
   Detta är något som Michelle också upplevt. Hen förklarar att hen ibland gör en filmanalys 
av filmen Pretty Woman med eleverna och då brukar det framträda skillnad mellan tjejers och 
killars reaktioner. 
 

Det märker man ju att tjejerna klarar av att titta på den men så fort det blir lite, lite känslor  
inblandat eller lite sexuellt av något slag. Då klarar inte grabbarna riktigt det utan då ska  
det WOW, klappas och applåderas. De fixar det inte. Det kliar i kroppen på dem och det är  
lite samma när man diskuterar, det blir lite jobbigt för dem.  

       
Det är viktigt, förklarar Michelle, att påbörja sex- och samlevnadsundervisningen tidigare i 
skolan, så att det blir normaliserat och naturligt att prata om.  
   I kontrast till detta upplever Milo att eleverna tycker att det är en självklarhet att prata om 
sex och att de inte reagerar på något speciellt sätt. Även Elliot upplever att de flesta tar till sig 
och uppskattar undervisningen men att det ibland kan vara svårt att nå eleverna. Hen menar 
att olika elever är olika mottagliga och villiga diskutera frågor kring sex och samlevnad. 
Vidare ger hen exempel på ett par killar som hen ansåg hade varit svåra att nå oberoende av 
undervisningen. Elliot upplever att eleverna har olikheter runt sig hela tiden och att det därför 
inte utmålas som något konstigt, det blir en självklarthet. Hen förklarar att en biologiskt född 
man som egentligen är en kvinna kan bli kallad för ett kvinnonamn i klassrummet och för 
resten av eleverna är det inte något konstigt. ”De har det runt sig hela tiden” hävdar Elliot.  
    Det finns en skillnad i vad tjejer och killar väljer att gestalta förklarar Michelle. Hen ser 
skillnader på vad tjejer och killar väljer att göra reklam om i sin reklam-uppgift. Det är 
ganska tydligt. Tjejerna gör reklam om smink, parfym, klockor, skor och väskor medan 
killarna gör reklam om snus, mat, sportartiklar och sportmärken. Det är ganska uppdelat 
förklarar hen vidare. Det är inget hen vill ”peta i”. Hen vill att eleverna ska känna 
engagemang och intresse för vad de gör och försöka få till en bra reklamanalys. 
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Analys	  och	  sammanfattning	  
Lärarna i denna studie använder sig bland annat av att vända om normer för att föra fram dem 
i ljuset, från något som annars skulle gått förbi obemärkt blir något som står ut och 
ifrågasätts.  
   Eriksson (2013) beskriver att en av de tre viktiga komponenterna i sexualundervisningen är 
”att fånga frågan i flykten”. Dagarna i skolan är händelserika. Diskussioner, frågor om 
sexualitet, identitet och maktrelationer och kränkningar är tillfällen som lärare behöver ta itu 
med (Eriksson 2013). Alla som verkar i skolan ska enligt läroplanen 2011 och skollagen 
främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka kränkande behandling och 
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell 
läggning.  I intervjuerna kom det fram att uttalanden som ”bögjävel” och ”det är inte okej att 
vara homosexuell” båda förekom inom skolans rum. Dessa uttalanden är kränkande i det 
avseende då de är nedsättande uttryck som indirekt eller direkt gör ingrepp på personers 
frihet. Genom att inte ifrågasätta en elev som säger att ”det absolut inte är okej att vara gay” 
kan det bekräfta den uppfattningen inom gruppen och elevers frihet minskas. 
   Tre av lärarna uppgav att de tog diskussionen och problematiserade kränkningar och andra 
uttalanden genom att bemöta dem med kunskap.  Här återkommer igen hur viktigt det är att 
tala om kön och sexualitet. Tal kan verka förtryckande, att alla måste tänka på hur en 
uttrycker sig för att inte kränka och inte reproducera en norm som exkluderar andra uttryck. 
Milo, genom att tillämpa begrepp som ”hen” och ”queer” som både visar på inkludering och 
ifrågasättande av normer får eleverna ta del av nya sätt att använda språk som utmanar 
normer.  
   Planering och genomförande är två viktiga komponenter i undervisningen, det är dock 
essentiellt att inte missa den tredje delen, reflektion (Bronäs och Runebou 2015). Tre av 
lärarna har funderat över vilka normer de reproducerar. Genom att reflektera över 
undervisningen, vilka normer som utmanas kan undervisningen bli bättre. 
Heteronormativiteten är genomgående och genomsyrar vårt samhälle, därför behövs ett 
ständigt reflekterande för att ifrågasätta föreställningar om det som anses vara ”normalt” 
(Butler 2007).  
   Hälften av lärarna förklarar att eleverna har attityder som de försöker upprätthålla under 
sex- och samlevnadsundervisningen. Genom att upprätthålla sina attityder försöker också 
eleverna leva upp till normen. Speciellt handlar det om den gamla föreställningen att pojkar 
tillskillnad från flickor har sexuella intressen och flickor är intresserade av kärlek (Centerwall 
2005). Denna föreställning verkar enligt två av informanterna fortfarande vara verksam, och 
verkar som en upprätthållare av heteronormativiteten. Skolan är inget socialt vakuum utan en 
plats där normer och värderingar styr föreställningar om vad som anses normalt (Dahlöf 
2012). Dahlöf (2012) beskriver hur normer förändras över tid, en norm som inte har verkat 
ändras är dock föreställningen om den sexuellt intresserade pojken. Detta är en tillåten 
sexualitet. De otillåtna sexualiteterna straffas socialt (Bäckman 2003), vilket också mina 
informanter bekräftar när de talar om killar som tjoar vid sexuella handlingar på film, flickor 
som sitter tysta och användandet av ordet ”bög” som skällsord. Detta visar också att sexuell 
identitet görs i skolan och att eleverna där verkar vara medvetna om vilka diffusa gränser de 
ska verka inom för att bli accepterade.      
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Slutsats	  och	  diskussion	  
 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras utifrån de teoretiska perspektiven och 
den övriga litteratur som ligger till grund för den här studien. Diskussionen består av fem 
delar;  Metoder lärare använder för att förmedla kunskap om sex och samlevnad i bildämnet, 
Ramfaktorer lärare anser är viktiga för hur sex- och samlevnadsundervisningen gestaltar sig 
i klassrummet, Normer om identitet, sexualitet och genus som reproduceras och utmanas i 
bildundervisningen, Egna reflektioner samt Förslag till framtida forskning.  
   Studien kommer att återknyta till syftet och ge svar på studiens frågeställningar. Syftet med 
denna studie är, som tidigare beskrivet, att undersöka hur lärare inom bildämnet undervisar i 
sex och samlevnad i grundskolans senare år. Slutsats och diskussions avsnittet kommer 
inledas med en diskussion kring syftet med sex- och samlevnadsundervisning. 
   Lärarna i studien ansåg alla att sex- och samlevnad i undervisningen var av stor vikt men av 
lite olika anledning. 
 
Ökad	  tolerans	  och	  förståelse	  av	  sig	  själv	  
Samtliga lärare i studien talade mycket om hur sex- och samlevnadsundervisningen hade en 
viktig funktion i att träna på acceptansen av olikhet, att få vara den en är och rätten att inte bli 
kränkt. Det som nämndes betydligt mindre var förståelse för sig själv. Att ifrågasätta normer 
och lära sig acceptans av olikhet är en viktig del men det är också viktigt för eleverna att 
förstå sin egen identitet. Som en av studiens informanter talade om är sexualitet viktigt 
eftersom att det är en stor del av människan, vilket också Dahlöf (2012) bekräftar. 
Undervisningen är på så vis en komponent i att förstå normer men också att upptäcka nya 
möjligheter att vara själv (Arvaston & Ehn 2008). Jag anser att undervisning för förståelse för 
sig själv och förståelse av andra inte är två skilda mål utan genom att förstå sig själv kan en 
också skapa en förståelse för andra. 
   Det finns alltid en risk i sex- och samlevnadsundervisning då det talas om vi och ”dom”. 
Där de andra är de vi ska acceptera och ha en förståelse för, vilket befäster olikheter snarare 
än likheter. Som lärarna i denna studie också uttryckt är sex och samlevnad ett känsligt ämne. 
Genom att lägga allt för mycket vikt på att förstå andra kan ett ”vi och dom” fokus försvåra 
det inkluderande arbetet. Abbott med flera (2015) skriver om hur det ofta är majoritetens 
behov som lärare tillgodoser och därigenom exkluderas minoriteter. Genom att undervisa för 
majoriteten och minoriteten bidrar undervisningen till att ungas hälsa blir bättre och att 
miljön blir mer stöttande och inkluderande (ibid.).  
   En av informanterna förklarade att de på hens skola hade en före detta elev hade kommit 
tillbaka för att berätta hur det var att komma ut som homosexuell. En risk jag anser finns är 
att denna utomstående person exotifieras och främmande görs vilket riskerar att skapa en 
ännu starkare vi och dom känsla. Vidare kan detta ses som ett antagande att eleverna inte bär 
på homosexuella erfarenheter och inte vågar prata om dem. Detta visar även på det tabu som 
fortfarande ligger på sexualitet när det inte kan komma till uttryck eller diskuteras i skolan, 
utan enskilda föreläsningar annordnas. Forsberg (2005) berättar om hur elever ser 
homosexualitet i media men inte om kring sig bland vänner och i deras vardag. Denna 
uppfattning tror jag inte kommer förändras av en homosexuell föreläsare. 
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Troligtvis kommer detta att skapa en konflikt mellan en hämmad och liberal syn på sexualitet 
och därigenom befästa heteronormen. Det liberala kommer att visa sig i att föreläsaren 
samtalar om dessa viktiga ämnen som är till förmån för eleverna men den hämmade synen 
kommer också stärkas i det avseende att en utomstående aktör föreläser. Det kan förstärka 
elevernas uppfattning att homosexualitet inte finns i skolan eller deras vardag utan det måste 
komma in någon annan utifrån. Hirdman (1990) talar om isärhållandets logik när det gäller 
genus. Min reflektion är att detta är isärhållandets logik var det gäller sexualitet. Förslagsvis 
hade det kunnat vara mer inkluderande med en föreläsare som inte fokuserar på sin egen 
privata sexualitet utan en föreläsare med adekvat utbildning som talar om den bredd som 
ordet sexualitet för med sig. Förutom att ta in utomstående föreläsare hade lärarna olika 
metoder i sin ämnesundervisning för att undervisa om sexualitet, identitet och maktrelationer.  
 
Metoder	  lärare	  använder	  för	  att	  förmedla	  kunskap	  om	  sex	  och	  samlevnad	  i	  
bildämnet	  
Studiens deltagande lärare såväl som Eriksson (2013) beskriver sex och 
samlevnadsundervisningen i tre delar: teman och insatser, fånga frågan i flykten och 
ämnesundervisning. Dessa tre delar fanns i en ojämn spridning hos de fyra informanterna. 
   Tre av lärarna undervisade i sex och samlevnad i den vardagliga ämnesundervisningen. 
Dock uppgav endast två av dessa att det skedde löpande över läsåret medan den tredje 
beskrev det mer som beröringspunkter. Något som alla lärarna arbetade med var genus i ett 
reklammoment. 
 
Genus	  och	  reklam	  
Alla lärarna arbetade med någon form av reklam i sin genusundervisning. En av lärarna 
uttryckte att hen arbetade med genus under ”elevens val” och inte som en del av den 
vardagliga undervisningen. Eleverna väljer därför att arbeta med genus i bild efter eget 
intresse. Det resulterar i att ämnet inte når ut till alla elever så som kursmålen föreskriver. 
   Kursmålen för bild talar inte om genus utan om maktrelationer, vilket informanternas  
undervisning verkade fokusera mindre på. Under lärarnas lektioner verkar ett tydligt fokus 
vara på att blottlägga normerna, peka ut dem för att senare ifråga sätta dem. Främst framgick 
det att lektionerna handlade om att diskutera vad som anses vara manligt och kvinnligt för att 
sedan diskutera föreställningar om genus. Ett isärhållande av genus är dock en grund för 
ojämlikhet i skapandet av makt (Hirdman 2003). Jag anser att lärare inte bör reproducera en 
ojämn balans i makt i sin undervisning. Genom att diskutera hur begreppen makt och genus 
hänger ihop och vilket problem ett isärhållande av genus kan skapa, kan undervisningen bli 
mer kritisk.  
   Lärarna verkade i olika stor utsträckning ifrågasätta heteronormativiteten och diskutera de 
sociala straff som leder till över- underordningar i samhället. Bristen av makt-fokus i 
undervisningen kan bero på flera olika orsaker vilka kommer att diskuteras mer ingående 
under rubriken Ramfaktorer lärare uttrycker vara viktiga för hur sex- och 
samlevnadsundervisningen gestaltar sig i klassrummet. 
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Provocerande	  och	  inkluderande	  
Lärarna i den här studien använde sig av det Hirdman (1990) skulle kalla för särhållningens 
logik. Många seende människor anser sig omedelbart se om en person är en kvinna eller en 
man. Därigenom anser jag att vi arrangerar världen efter våra egna uppfattningar och 
fördomar. Lärarens roll är att ifrågasätta varför och hur vi könar andra personer, vilket också 
queerteorin förespråkar (Ambjörnsson 2006). Genom att blottlägga upplevda föreställningar 
om skillnader i genus skapas också en viss performativitet (Butler 2007). Genus görs i 
klassrummet och underhåller processer av normalisering av heteronormativiteten och de 
genus som skapas i förhållande till den.  
   En av lärarna uttryckte sig också arbeta med ”provokation” när hen bytte ut en kvinna mot 
en man i reklamen. Att anse sig provocera elever, genom att visa bilder som inte följer 
heteronormativiteten när undervisningen i själva verket vill dementera heteronomen, gör mig 
kluven. Butler (2007) talar om genusbegriplighet. När lärarna i denna studie inte tror att 
genus blir begripligt för eleverna anser de sig skapa en provokation. Inkluderande 
undervisning är något skolorna ska och bör sträva mot i arbetet med jämställdhet och 
sexualitet. Frågan är om en undervisning som inte följer heteronormativitetens mönster och 
därför blir ”provokativ” fortfarande kan vara inkluderande. Jag anser att detta är 
motsägelsefullt.  
   Min slutats ära att det också är viktigt att påvisa samhörighet mellan människor och 
ifrågasätta normgränser för att skapa en samhållningens logik. För att skapa samhörighet och 
ifrågasätta normer krävs det att undervisningen är centrerad och riktad mot kursmålen. Några 
lärare verkade dock ha väldigt fri undervisning, frågan är hur fri undervisningen kan vara 
innan den missar kursmålet.    
 
Engagemang	  och	  frihet	  
Inom undervisningen i genus verkar det som att vissa lärare analyserar redan existerande 
reklam. När det kommer till det praktiska arbetet hänger ibland inte genusanalysen med 
längre. Eleverna får då skapa reklam utifrån eget intresse. Detta för att lärarna uppger sig 
vilja engagera fler elever. Ämnesdidaktiska teorin förklarar hur undervisningen syftar till att 
engagera elever till att bli villiga att skapa en läroprocess mot kunskapsmålen (Bronäs & 
Runebou 2015). Elevernas intresse ska dock riktas mot problemområdet och göra dem 
intresserade av det. Frågan är om stor frihet i en uppgift fortfarande kan bibehålla riktningen 
mot kunskapsmålen att ifrågasätta normer och diskutera maktrelationer. Genom att arbeta 
praktiskt med analys kan arbetet innehålla en skapandeprocess som ifrågasätter normer eller 
använder sig av normer för att analysera dem. Det handlar inte om att gå in och ”peta i” 
elevernas intressen utan att få dem att arbeta mot kursmålen och inte göra det frivilligt att 
arbeta med normer.  
   Jag anser att det kan vara hämmande för bildämnets status bara mestadels utgå från 
elevernas egna intressen och att det ska vara ”roligt” snarare än att följa kursmålen. När lärare 
vill engagera fler elever till undervisningen är det självklart något som är positivt. Då lärare 
skapar intressanta uppgifter för att väcka deras intresse mot något. Enligt min erfarenhet går 
det en mycket fin gräns mellan graden frihet i en uppgift och antal uppnådda kursmål. 
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Var går egentligen gränsen för när uppgiften blir så fri att den missar kursmålet? Intressant 
undervisning framhöll lärarna som viktigt för eleverna men även för deras eget engagemang.  
   Lärarna i denna studie ansåg sig samtliga ha ett stort engagemang för sex- och 
samlevnadsundervisningen. Dock verkade en lärare vilja dölja sitt engagemang för eleverna 
och hävdade att det inte skulle göras något ”tjohej” av sex- och samlevnadsundervisningen. 
 
Orsak	  och	  verkan	  
En av lärarna framhöll vikten av att behandla kränkningar men poängterade att de inte ville 
göra något stort väsen av sex- och samlevnadsundervisningen och att vikten av 
undervisningen skulle tonas ned. Ordet ”bög” används för att upprätthålla makt och bekräfta 
heteronormen. Kränkningar kan på så sätt ses som ett symptom där orsaken är föreställningar 
om normer och maktskillnad som reproduceras av sexistiska och homofobiska trakasserier 
(Bengtsson 2013). Symptomen behandlas med stor vikt och läraren vill inte framhålla, för 
eleverna, vikten av orsaken. Genom att undersöka föreställningar om det normala och 
granska normer kan en skaffa sig verktyg till att förstå vad som möjliggör kränkningar och 
diskriminerande behandling av det som faller bortom normens gräns. Alltså är sex- och 
samlevnadsundervisningen viktig i ett förebyggande syfte och som behandling av orsaken.   
   Jag inte kommit fram till varför det skulle vara problematiskt att framföra sex och 
samlevnad som något viktigt som en av informanterna påpekat. Vilka fördelar skulle gå att 
vinna genom att inte erkänna sex- och samlevnadsundervisningens betydelse? Det skulle 
kunna vara så att lärarna vill normalisera sex och samlevnad i undervisningen och inte göra 
det till något främmande, det är dock inget motsägelsefullt att presentera undervisningen som 
viktig.  
 
Avsaknad	  av	  sexualitet	  och	  identitet	  i	  undervisningen,	  en	  didaktisk	  utmaning	  
Väldigt få av lärarna sa sig arbeta med identitet och sexualitet i bildämnet. Detta skulle kunna 
beror på att det inte ingår i lärarnas potentiella repertoarer. Dels att lärarna under sin 
utbildningen inte fått kunskap om vad stoffet sex och samlevnadsundervisning i bild ska 
innefatta och dels att de inte fått metoder för att förmedla stoffet (Lindblad 1999). Detta är 
även intressant i ljuset av den ämnesdidaktiska teorin (Bronäs & Runebou 2015). Lärarna har 
kanske kunskap om sexualitet och identitet som de förvärvat utanför lärarutbildningen men 
vet inte vilka principer de ska använda för att anpassa undervisningen till eleverna.  
   Andra möjliga faktorer till att sexualitet och identitet inte förekom i stor utsträckning i 
informanternas undervisning skulle kunna vara att det är ett ämne som är tabu. Det kan vara 
så att lärarna vill undvika ett handlingsmönster som reproducerar heteronormen och därför 
inte har använt sig av några metoder för att undervisa om sexualitet och identitet. Under 
nedanstående rubrik kommer ramfaktorer som dels påverkar sex- och 
samlevnadsundervisningen i stort men som också påverkar saknaden av sexualitet och 
identitet i undervisningen framhållas. 
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Ramfaktorer	  lärare	  anser	  är	  viktiga	  för	  hur	  sex-‐	  och	  
samlevnadsundervisningen	  gestaltar	  sig	  i	  klassrummet	  
 
Frihet	  i	  skapande	  av	  undervisning	  och	  elevkomposition	  
De ramfaktorer som lärarna i denna studie framhöll som mest betydande i undervisningen var 
frihet i skapande av undervisning och elevkompositionen. I kursplanen för bild framgår inte 
hur undervisningen ska genomföras eller vilket innehåll som ska förmedlas inom 
maktrelationer, sexualitet och identitet. Frihet i skapandet av undervisningen är en inre 
ramfaktor som ger läraren stort utrymme att själv upptäcka undervisnings möjligheter. Frihet 
i undervisningen skapas alltså av en den yttre ramfaktorn styrdokument (Långström & 
Viklund 2006).  
   Läroplanen talar om en likvärdig skola. Jag tror inte att undervisningens kvalitet kan 
garanteras om det finns en brist på obligatorisk utbildning och tydliga riktlinjer inom 
kunskapsområdet sex och samlevnad för lärare. Utbildning och riktlinjer är två viktiga 
ramfaktorer. Även om lärarna i den här studien anser att frihet i undervisningen är något 
positivt så behöver alla aspekter inte vara det. Det ställer stora krav på lärarna som själva 
måste utbilda sig och och aktivt söka egna riktlinjer, på sätt och vis förutsätter det också ett 
intresse från lärarnas egen sida. Min slutsats är att en obligatorisk utbildning för lärare i sex 
och samlevnad och tydligare riktlinjer skulle kunna förbättra sex- och 
samlevnadsundervisningen och även göra den mer likvärdig.   
   Ämnesinnehållet måste betraktas i relation till elevkompositionen som är en ramfaktor som 
lärarna inte kan påverka (Bronäs & Runebou 2015). Bronäs och Runebou (2015) skriver att 
beroende på elevmaterialet skapas ramar som antingen möjliggör eller begränsar utrymmet i 
lärandesituationer. Jag anser att elever lär sig i alla tänkbara sociala sammanhang, inte minst 
utanför skolan i samexistens med vänner och familj. Undervisningen kan fungera som en 
sund plattform, där normer kan diskuteras, information värderas och mönster belysas. Lärarna 
beskriver ett mönster av elevers agerande som begränsande för kunskasområdet sex och 
samlevnad men också som en möjliggörande faktor när eleverna drar paralleller och 
analyserar med erfarenheter från sina egna liv. Lärarna i denna studie talar om elever som 
inte tar till sig undervisningen, agerar för att upprätthålla attityder och ”tror att saker ska 
hända av sig självt”. Dessa mönster beskrevs av några av lärarna som begränsande av 
undervisningen. Vidare för att komma runt denna ramfaktor fick lärarna anpassa materialet. 
En lärare beskrev det som att hen fick undervisa på en annan nivå. Bronäs och Runebou 
(2015) beskriver att lärare måste ha principer för att anpassa lärandet efter omständigheter. 
En sådan princip som några av lärarna i denna studie verkar använda sig av är att anpassa 
stoffet i undervisningen.  
   Min slutats är att ramfaktorerna frihet i skapandet av undervisning och elevkomposition 
samverkar. Varav den senare beskrevs som både begränsande och möjliggörande. En av 
informanterna hävdar att elevernas egna erfarenheter och samhällsdebatten hjälper till att 
forma undervisningen. Undervisningen skapas med eleverna och deras kulturella bakgrund 
och frågor kan rikta undervisningen åt olika håll. Frihet i skapandet av undervisningen 
innebär också att lärarna har stora möjligheter att anpassa undervisningen till eleverna genom 
innehållet och metoderna.  
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   Frihet i skapandet av undervisning ger lärarutbildningen en större roll. Det är där lärare ska 
få sin grund vad det gäller stoff och hur det ska förmedlas med hjälp av olika metoder och 
redskap. Mer om detta kommer att diskuteras i följande stycke.  
 
Lärarutbildningen	  som	  grund	  
En annan ramfaktor som påverkar undervisningen i sex och samlevnad är lärarnas 
lärarutbildning. Samtliga lärare ansåg att det fanns mer att önska av lärarutbildningen när det 
gäller identitet, sexualitet och maktrelationer. Till viss del fanns det med i några av lärarnas 
utbildningar men det var inte genomgående. Lärarutbildning utgör grunden för lärarnas 
yrkesroll. Min reflektion är att ett genomgående arbete med identitet, sexualitet och 
maktrelationer kan skapa en bra grund för lärare och gör det mer givet i framtida 
undervisning. Lärarutbildningen innehåller ämnesstudier, pedagogik och metodik, didaktik 
och praktik som alla som verkar för att ge kommande lärare en stabil grund. Lärarna i den här 
studien ansåg att grunden för att arbeta med genus, identitet och sexualitet vacklade, vilket 
också märktes i intervjuerna. Till exempel talade lärarna om transsexualitet i frågor om 
sexualitet. Undervisningen borde behandlat frågor om vad sexualitet, identitet och 
maktrelationer är. Tre av fyra lärare hade en utökad bas när det kommer till genus, som de 
skaffat sig av eget intresse. Lärarnas intresse är i sig en ramfaktor och påverkar hur lärarana 
väljer att rikta sin ”fria undervisning”. Min slutsats är att ämnesinnehåll således kan stärkas 
eller förbises på grund av lärarnas intressen, vilket kan få förödande konsekvenser. Lärarna 
vill ha mer kunskap och framförallt mer konkret kunskap och detta behov borde också 
tillgodoses på lärarutbildningen.  
   Informanterna i denna studie hade alla ett intresse för att arbeta med frågor och sexualitet, 
identitet och maktrelationer ett intresse som deras kollegor inte alltid delade. 
 
Lågt	  engagemang	  och	  utebliven	  undervisning	  
Skolan har till uppdrag att lära ut kunskap men har också ett fostrande uppdrag, vilket i korta 
drag innebär att ge eleverna verktyg för att bli självständigt tänkande individer. Elliot frågar 
sig vilket samhälle vi vill ha, men frågan förutsätter att alla aktörer inom skolan vill ha 
samma samhälle i framtiden. Läroplanen räknar upp normer och värderingar som alla lärare 
inom skolan förutsätts vara överens om men som resultatet visar har informanterna kollegor 
som inte är överens om dessa värden. Lärare som inte överensstämmer med läroplanens 
värderingar är problematiskt enligt min mening. Lärarna talade om ett lågt engagemang och 
utebliven undervisning. Michelle talade om hur vissa lärare när de kommer till skolan ”ska 
tycka som läroplanen”. En rimlig härledning skulle kunna vara att lärarna som inte samtycker 
med läroplanen har ett lågt engagemang och därmed uteblir elevernas undervisning. Min 
reflektion är att brist på ramfaktorer som till exempel lärarnas intresse i ett visst 
kunskapsområde kan resultera i utebliven undervisning om det finns brist på obligatorisk 
utbildning inom området.  
   I arbetslaget finns lärare med olika erfarenheter och gruppen är heterogen när det kommer 
till åsikter om normer och värderingar. Arbetslaget är en plats för diskussion, planering av 
undervisning och fungerar som ett bollplank. 
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Genom att känna kollegornas stöd eller förnekelse av ens undervisning kan det påverka hur 
undervisningen gestaltar sig och utformas. På så vis påverkar det låga engagemanget också 
andra lärare. Dess motsats existerar också, att engagerade lärare influerar andra lärare och 
skapar en positiv trend. 
  Om det sker ämnesövergripande undervisning av kunskapsområdet sex och samlevnad kan 
det skapa en del fördelar. Dels att eleverna får ett helheltsperspektiv av ämnen som rör 
relationer, samlevnad, identitet samt sexualitet och dels att lärarna kan samarbeta och 
diskutera dessa ämnen som är både ”känsliga och spännande” för eleverna. Genom en positiv 
syn på sex- och samlevnadsundervisning hos kollegor kan arbetslaget som helhet bli ett 
forum för diskussion och samarbete.  
   Som jag talat om tidigare under den här rubriken verkar alla lärare inte stå för läroplanens 
värderingar. Hur det går ihop att arbeta som lärare och inte stå upp för skolans värderingar 
kommer att diskuteras mer under nedanstående rubrik.  
 
Normer	  och	  värderingar	  
Jag ställer mig skeptisk till om det går att stå för allas lika värde, arbeta normkritiskt, 
motverka och förebygga mot kränkningar och diskriminering som lärare och sedan ha andra 
värderingar på fritiden. Jag anser att när läroplanen förutsätter värderingar men 
lärarutbildningen inte ger en tillräckligt stabil grund för att upprätthålla dessa värderingar 
skapar det en stor utmaning för lärarna i skolan. Lärare är människor som alla andra, men de 
har ett särskilt ansvar som ifrågasättare av normer och ska således verka som förebild då de 
arbetar på skola.  
    Mina reflektioner är att lärares intressen och åsikter är ramfaktorer som utövar inflytande 
på undervisningen. En undervisning som de tillfrågade förklarar sig ha fått stor frihet i. Alla 
deltagande lärare i denna studie var positiva till sex- och samlevnadsundervisning i bild. Det 
är dock rimligt att tro utifrån resultatet att alla lärare inte är lika positivt inställda till 
kunskapsområdet sex och samlevnad. Frågan är också var gränsen går. Går gränsen vid en 
lärare som i tysthet har homofobiska tendenser eller går gränsen när en lärare demonstrerar 
mot homosexuella äktenskap eller abort? 
   Det går bara spekulera i vilka normer som lärare, som inte har de värderingar som 
läroplanen föreskriver, reproducerar i sitt klassrum. De normer och värderingar som utmanas 
och reproduceras i sex- och samlevnadsundervisningen kommer att redogöras för i nästa 
avsnitt.  
 
Normer	  om	  identitet,	  sexualitet	  och	  genus	  som	  reproduceras	  och	  utmanas	  i	  
bildundervisningen	  
I sociala miljöer skapas ständigt normer om hur en kan uttrycka sig och vara. Skolan har som 
mål att verka normbrytande och ifrågasätta normer. Informanterna har i varierande grad 
reflekterat över normer som de själva utmanar och reproducerar. Två av lärarna anser sig 
aktivt arbeta mot heteronormativiteten och att normer om vad som är manligt och kvinnligt 
ständigt diskuteras och frågasätts i klassrummet. Gemensamt för alla informanter är att de i 
undervisning trycker på att alla ska få vara som en är. 
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För att peka ut normer använder lärarna ”provokation” eller att de vänder på normer genom 
att till exempel byta ut en kvinna mot en man i reklam.  
   Några lärare i denna studie kan befästa tanken om att sexualitet är något som är statiskt och 
binärt. Abbott med flera (2015) förklarar hur lärare i arbetet mot homofobi tenderar att 
mestadels ta upp homosexualitet och heterosexualitet. Denna studie har kunnat visa att det 
finns lärare som tenderar att främst fokusera på heterosexualitet och homosexualitet. Det kan 
resultera i osynliggörande av de personer som faller emellan dessa två kategorier (Abbott 
med flera 2015). Det är viktigt att förklara sexualitetens bredd och att den kan vara 
föränderlig men också att den inte behöver vara det vilket även Kinsey-skalan visar. Abbott 
med flera (2015) talar också om hur lärare undervisar för majoriteten. I min studie talar 
lärarna om homosexualitet, vilket är en indikator på att majoriteten utökats till att innefatta 
såväl hetero- och homosexualitet. Michelle talar om hur de tidigare talat om ”hur en perfekt 
pojkvän” skulle vara men att de nu istället pratar om hur en perfekt ”partner” ska vara. Detta 
är också en indikator på att undervisningen i högre utsträckning även omfattar 
homosexualitet. Även om andra minoriteter, till exempel bisexualitet och asexualitet ännu 
inte har kommit att omfattas av undervisningen.  
   Som lärare är det också viktigt att lyfta fram, förstå och reflektera över skälen bakom sitt 
undervisningshandlande. Reflektion är en viktig del för att förbättra lärandet (Bronäs & 
Runebou 2015). Som lärare bör en inte enbart ifrågasätta vilka normer en själv reproducerar 
utan också sitt eget handlande. Vilka normer reproducerar och utmanar jag i min 
undervisning? Som Butler (2007) också skriver lever vi i ett heteronormativt samhälle och 
därför är det viktigt att ifrågasätta hur genus görs performativt i förhållande till 
heteronormativiteten och hur en själv reproducerar den. Följande stycke kommer att handla 
om hur lärare och lever kan reproducera heteronormativiteten i skolan. 	  
 
Identitet	  och	  övertramp	  
Skolan är en viktig plats i ungas liv där de spenderar en stor del av sin tid. Där begränsas 
eleverna av normer och nya alternativ upptäcks (Arvaston & Ehn 2008). Frågan är bara hur 
högt i tak det egentligen är i skolans klassrum, ryms alla tänkbara identiteter, genus och 
sexualiteter? 
   I denna studie upptäcktes ett mönster, en skillnad i hur lärare och elever stärker 
heteronormativiteten. Studiens lärare berättade om kollegor som bekräftar 
heteronormativiteten genom att inte erkänna och osynliggöra de som faller utanför den 
heterosexuella matrisen, som ifrågasätter antagandet om en viss relation mellan kön, genus 
sexuellt begär (Butler 2007). Elever som bekräftar heteronormen använder sig istället av 
verbala kränkningar som ”bög”. Genom dessa normreproducerande beteenden kan 
heteronormativiteten fortleva (Butler 2007).  
   En klyfta mellan informanterna i studien uppstod när det kom till frågan om att ta 
diskussionen. Tre av lärarna framhöll vikten av att ta diskussionen och ifrågasätta när elever 
yttrade kränkande ord eller sexualfientliga åsikter. En av lärarna hade en motstridande åsikt 
och berättade att hen aldrig tog sådana diskussioner. Genom att som lärare vara tyst och inte 
ifrågasätta kränkande beteende som stärker normer kan det bekräfta begränsningar och där 
med reproducera normer (Bäckman 2003). 
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Detta kan också leda till exkludering om en lärare inte tar diskussionen och därigenom tillåter 
kränkningar. Denna brist på agerande kan leda till att elever inte känner sig erkända eller 
sedda och därigenom exkluderas. Min reflektion är att lärare kan, genom sin brist på 
agerande, befästa normer.  
   Bronäs och Runebou (2015) skriver om hur bråk och kränkningar är exempel på 
omständigheter som uppkommer under en undervisningsprocess. Genom olika principer som 
olika metoder eller redskap kan läraren använda sig av dessa omständigheter för att föra 
läroprocessen framåt. Det är även essentiellt att fundera över frågor som: Varför tar jag 
diskussionen eller varför gör jag det inte? För att förstå skälen bakom 
undervisningshandlandet. 
   Processer av normalisering av heteronormativiteten (Butler 2007) kan ta många olika 
uttryck, genom att skrika ”bögjävel” i korridoren, applådera åt sexuella handlingar på film, 
inte erkänna någon könsöverskridande identitet, vara tyst i en diskussion eller att inte 
ifrågasätta vilka normer en själv reproducerar. Dessa processer av normalisering blir som ett 
slags cement som upprätthåller, ger stadga och förhindrar en rivning av den heteronormativa 
muren.  
   Föreställningar om normer kan också aktivt reproduceras i bildskapandet i skolan i 
uppgifter där eleverna skulle gestalta stereotyper.  
 
Stereotyper	  och	  fördomar	  
En av lärarna angav att hen arbetade med stereotyper och att stereotyper om transsexualitet 
också ofta uppkom på dessa lektioner. Som lärare att arbeta med stereotyper kan vara känsligt 
och svårt. Genom att reproducera föreställningar om normer och fördomar i bilder kan leda 
till att dessa förstärks. Min reflektion är att när elever i undervisningen gestaltar stereotyper 
av till exempel transpersoner kan det enkelt gå över gränsen till att bli något fördomsfullt och 
kränkande och därmed leda till diskriminering. Stereotyper är förenklade, ofta negativa, 
bilder av människors egenskaper inom en bestämd grupp, som till exempel den korkade 
blondinen. Ett annat sätt att jobba hade kunnat vara att arbeta med skapande av bilder som är 
motsatsen till stereotypa och därmed normbytande. Genom att arbeta med ett normbrytande 
bildspråk skulle det kunna skapa en grund för diskussion och på så vis ifrågasätta normer och 
föreställningar om sexualitet, identitet, kön och maktrelationer.  
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Egna	  reflektioner	  
Som avslutning vill jag poängtera att alla, även lärare, påverkas av heteronormativiteten och 
den struktur samhället antagit. Därigenom kan också vi reproducera och göra 
heteronormativitet. Därför är det viktigt att ständigt reflektera över ordval, sitt eget 
handlingsmönster och fundera över om en blottlägger skillnad eller samhörighet. 
Reproducerar jag eller utmanar jag? Hur mycket hamnar i gråzonen mellan utmanande och 
reproduktion?  
   Endast fyra informanter har intervjuats i denna studie. Det hade därför varit intressant att 
undersöka närmre hur lärare inom bildämnet undervisar om sex och samlevnad. Är ämnet 
tabu och är det så att undervisning om identitet, sexualitet och maktrelationer inte sker i den 
utsträckningen som läroplanen föreskriver? Under följande rubrik kommer det redovisas för 
fler förslag till vidare forskning. 
 
Förslag	  till	  framtida	  forskning	  
I mitt arbete har jag funnit tre förslag på intressant vidare forskning.  
   Som lärare i bild används sällan läromedel, i detta kunskapsområde som är tabu och 
känsligt skulle ett material för lärare och elever kunna vara av nytta. Ett gestaltande arbete 
med övningar och information om maktrelationer, identitet och genus skulle kunna vara 
behjälpligt för lärare såväl som elever.  
   I år, 2016, samarbetar Malmö högskola med RFSU för att kartlägga lärarutbildningens 
undervisning i sex och samlevnad. Den senaste kartläggningen om av sex och samlevnad i 
lärarutbildningen gjordes 2004 och visade att endast 6% av lärarstudenterna fick 
undervisning om sex och samlevnad. Som framtida forskning vore det intressant att analysera 
resultatet från denna undersökning och jämföra det med den undervisning som bedrivs i 
skolorna.  
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Fig. 1: Sex och samlevnadsmodellen, Pernilla Svensson, 2016. 
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Bilaga	  1.	  	  
 
Intervjuguide	  	  
Allmänt 
Vilket	  genus	  tillskriver	  du	  dig? 
 
Hur	  gammal	  är	  du? 
 
Hur	  länge	  har	  du	  undervisat? 
 
Vilka	  ämnen	  undervisar	  du	  i?	   
 
Vilken	  utbildning	  har	  du? 
 
I	  vilken	  mån	  tycker	  du	  att	  lärarutbildningens	  pedagogiska	  del	  varit	  inriktad	  på	  
maktrelationer,	  genus,	  identitet	  och	  sexualitet?	   
 
I	  vilken	  mån	  har	  den	  ämnesspecifika	  utbildningen	  varit	  inriktad	  på	  maktrelationer,	  genus,	  
identitet	  och	  sexualitet?	   
 
Synen	  på	  sex	  och	  samlevnad	  i	  undervisningen 
 
Hur	  ser	  ditt	  engagemang	  ut	  för	  att	  arbeta	  med	  sex	  och	  samlevnad	  i	  bild?	   
 
Hur	  ser	  du	  på	  att	  sex	  och	  samlevnad	  ska	  genomsyra	  alla	  ämnen?	   
	   
Hur	  viktigt	  tycker	  du	  att	  det	  är	  att	  arbeta	  med	  genus,	  identitet	  och	  sexualitet	  i	  bild	  på	  en	  
skala	  1-‐10?	  Varför	  sätter	  du	  just	  den	  siffran? 
 
Hur	  stor	  plats	  jämfört	  med	  övrig	  undervisning	  går	  till	  sex	  och	  samlevnad?	  Är	  det	  något	  som	  
sker	  löpande	  eller	  mer	  i	  specifika	  moment? 
 
Hur	  upplever	  du	  att	  andra	  lärare	  ser	  på	  att	  sex	  och	  samlevnad	  ska	  genomsyra	  all	  
undervisning?	   
 
Hur	  upplever	  du	  att	  elever	  tar	  emot	  undervisningen?	   
 
Metoder	  som	  förmedlar	  undervisningen 
 
Vilken	  kunskap	  anser	  du	  är	  viktig	  att	  förmedla? 
 



55 

Hur	  har	  du	  anpassat	  kunskapen	  till	  klassrummet? 
 
Vilka	  metoder	  använder	  du	  för	  att	  förmedla	  kunskapen? 
 
Vilka	  andra	  metoder	  skulle	  du	  kunna	  tänka	  dig	  att	  använda?	   
 
Hur	  har	  du	  kommit	  fram	  till	  de	  metoder	  du	  använt	  dig	  av?	   
 
Var	  hittar	  du	  tips	  om	  lektions	  och	  uppgiftsförslag?	   
 
Hur	  upplever	  du	  att	  dessa	  metoder	  fungerar	  för	  att	  förmedla	  kunskap	  om	  genus,	  identitet	  
och	  sexualitet?	   
 
Redskap	  i	  undervisningen	   
 
Vilka	  redskap	  använder	  du	  för	  att	  föra	  undervisningen	  framåt?	   
 
Använder	  du	  dig	  av	  några	  läromedel? 
 
Vad	  skulle	  ett	  läromedel	  kunna	  bidra	  med?	   
 
Vilka	  material	  brukar	  eleverna	  använda?	   
 
Normer	  som	  reproduceras	  och	  utmanas	  i	  undervisningen	   
 
Hur	  brukar	  en	  typisk	  lektion	  med	  temat	  sex	  och	  samlevnad	  se	  ut?	   
 
Hur	  reagerar	  eleverna	  på	  temat	  till	  undervisningen? 
 
Vilka	  förväntningar	  har	  du	  på	  elevernas	  reaktioner? 
 
Hur	  använder	  du	  elevernas	  reaktioner	  i	  undervisningen? 
 
Vilka	  normer	  om	  sexualitet,	  identitet	  och	  genus	  tror	  du	  reproduceras	  och	  utmanas	  i	  
undervisningen?	   
 
Vilka	  sexualiteter	  kommer	  på	  tal?	  Är	  fokus	  lika	  stort	  på	  alla?	   
 
Hur	  utformar	  du	  undervisningen	  för	  att	  utmana	  normer?	   
 
Hur	  tror	  du	  att	  undervisningen	  hade	  kunnat	  blimer	  utmanande	  och	  kritisk?	   
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Ramfaktorer	  som	  påverkar	  undervisningen 
 
Vilka	  ramfaktorer	  tycker	  du	  påverkar	  undervisningen	  mest?	   
 
Hur	  skiljer	  sig	  sex	  och	  samlevnads-‐undervisning	  från	  övrig	  undervisning?	   
 
Hur	  spelar	  elevernas	  erfarenheter	  och	  förväntningar	  in	  på	  undervisningen? 
 
Vilka	  fördomar	  kommer	  fram	  i	  undervisningen,	  hur	  hanteras	  de?	   
 
Hur	  tror	  du	  att	  din	  utbildning	  spelar	  in	  i	  undervisningen?	   
 
Vilka	  ramfaktorer	  känns	  det	  som	  att	  du	  kan	  kontrollera?	   
 
Hur	  skulle	  ramfaktorerna	  se	  ut	  i	  en	  perfekt	  värld	  enligt	  dig? 
 
Avslutningsvis,	  är	  det	  något	  du	  vill	  tillägga? 
 
Tack	  för	  att	  du	  deltagit	  i	  studien! 
 


