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1. INLEDNING
Sex- och samlevnadsundervisning är ett kunskapsområde som har stor aktualitet över världen,
inte minst har spridningen av HIV och AIDS framtvingat upplysnings- och preventionsarbete
också på platser där sexualiteten länge varit tabu att tala om. I Sverige har sex- och
samlevnadsundervisningen varit obligatorisk sedan 1955 vilket innebär att Sverige var först
med detta obligatorium och har fungerat förebildligt, till exempel har nationella dokument
översatts till flera språk som inspirerat på olika håll i världen. På gymnasiet har denna
undervisning legat utanför undervisningsämnena och istället behandlats på andra sätt.
Höstterminen 2011 trädde nya nationella styrdokument i kraft i svensk skola med bland annat
stora förändringar i centrala innehållet för flera gymnasieämnen. För naturkunskapsämnet har
detta inneburit att sex- och samlevnadsundervisningen nu finns inskriven i ämnets centrala
innehåll. Formuleringen rör inte enbart naturvetenskapliga aspekter, utan betonar också
reflektion och diskussion kring normer som rör sexualitet, lust och relationer. Dessa områden
har traditionellt inte ingått i lärarnas ämnesrelaterade studier.
Det tyngsta ansvaret för att förverkliga de nya styrdokuments intentioner åligger lärarna. Ett
ansvar som bärs av varje lärare på varje skola med varierande stöd från huvudman eller rektor.
I denna studie följdes ett arbetslag med naturkunskapslärare som getts möjlighet att läsa den av
Skolverket framtagna kursen ”Sex- och samlevnadsundervisning i skolan – skolpraktik och
forskningsperspektiv”.
Inom kursens ram samtalade naturkunskapslärarna om svårigheter, dilemman, krav och hänsyn
ställt i relation till kurslitteraturen, vilket ledde fram till grovplanering av undervisningen. I
denna studie beskrivs och analyseras denna process med inspiration från diskursanalys.
Motsvarande studier, från senare år, är svårfunna och därför bidrar studien till den metodiska
produktionen av ny och systematisk kunskap (Kvale 1997, s. 61).
Den centrala strävan i denna studie är att få en bild av lärares samtal om sex- och
samlevnadsundervisning

och

implementerandet

av

kunskapsområdet

i

gymnasiets

naturkunskapsämne.
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Genom beskrivningen och analysen av lärarnas mångsidiga resonemang kan förhoppningsvis
andra lärare känna igen sig och hämta stöd i det egna arbetet. I lärarnas samtal finns också
möjlighet att avgränsa delar för vidare undersökningar och analyser.
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2. BAKGRUND
Den bakgrund som här skisseras syftar till att ge en bild av sex- och samlevnadsundervisningens komplexitet så som den framträder i litteraturen. Ambitionen har varit att
litteraturen i någon vinkling ska belysa lärares perspektiv och då framförallt lärare som arbetar
med äldre elever.
Inför läsåret 2009-2010 utarbetade Skolverket och representanter för några olika lärosäten en
ramkursplan för fortbildning av skolpersonal inom området sex- och samlevnadsundervisning. I
detta arbete ingick framtagandet av en omfattande litteraturlista som kursansvariga lärosäten
sedan kunde välja litteratur utifrån. Vid utformandet av ramkursplanen var strävan att få en
perspektivmässig bredd i litteraturen; den skulle också vara tämligen nyutgiven och aktuell. I
detta litteratursökande framkom avsaknad av litteratur om lärares undervisningserfarenheter.
Yrkesverksamma lärares perspektiv på och erfarenheter från sex- och samlevnads-undervisning
lyste med sin frånvaro. Läget i dag är likartat, men nu finns åtminstone ett material på svenska
(Wallin & Andersson 2012) som har beaktat också lärares perspektiv. Andra källor, som
hänvisas till, har valts utifrån att de rör lärare som arbetar med äldre elever i Sverige och ut
över världen.
Vanligen används idag i Sverige benämningen sex- och samlevnadsundervisning. I detta arbete
används begreppet sexualundervisning respektive samlevnadsundervisning när svensk text
använder dessa beteckningar. Internationellt används något varierade beteckningar i olika
länder; här har dessa benämningar konsekvent översatts till sex- och samlevnadsundervisning.
Kunskapsområdets ämnesmässiga plats i Sverige har framförallt varit i biologiämnet och
naturkunskapsämnet, med religionskunskapsämnet som tät följeslagare, men i andra delar av
världen ser det annorlunda ut. I ett så näraliggande land som Finland ingår kunskapsområdet i
ämnet hälsokunskap, ett ämne där de flesta lärarna har idrott som sitt primära
undervisningsämne. I texter om sex- och samlevnadsundervisning från andra länder går det
alltså inte att förutsätta att undervisning bedrivs av naturkunskapslärare, som i stor utsträckning
sker i Sverige.
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2.1 Nya styrdokument för skolan
Utlösande faktor för denna studie var de nya styrdokument för skolan som trädde i kraft hösten
2011 då ”Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94” (Skolverket 1994) byttes mot
”Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011” – Lgy 11
– (Skolverket 2011).

2.1.1 Sex och samlevnad in i naturkunskap på gymnasiet
I flera ämnesplaners centrala innehåll i Lgy 11 finns kunskapsområdet sex- och samlevnadsundervisning inskrivet. Det ämne som ålagts det största ansvaret är naturkunskap, vilket
Skolverket (2013) visar genom att sätta detta ämne först i sin sammanställning av de
gymnasiegemensamma ämnenas ansvar inom kunskapsområdet. Vid genomgång av tidigare
gällande läroplan och kursplan, Lpf 94, finns kunskapsområdet inte nämnt alls i
ämnesbeskrivningar eller kursplaner för kärnämnena. De enda skrivningarna rörande området
återfanns under rubriken ”Rektors ansvar”.
Naturkunskap som gymnasiegemensamt ämne kan läsas i två versioner, Nk1a1, omfattande 50
poäng som läses på yrkesprogrammen och Nk1b, omfattande 100 poäng som läses på
studieförberedande

program.

För

båda

kurserna

ingår

det

centrala

innehållet

”Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande
människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa” (Skolverket 2011).

2.1.2 Motiv bakom innehållstillägg i naturkunskapsämnet
Det finns flera skäl för att synliggöra sexualitet och samlevnad i gymnasieskolans
styrdokument. En orsak kan antas vara de nationella kvalitetsgranskningar av kunskapsområdet
sex och samlevnad, som gjordes 1999 (Skolverket 1999) med uppföljare 2005 (Nilsson 2005a).
I granskningarna poängterades behovet av att förtydliga kunskapsområdet, inte minst för att
öka likvärdigheten inom skolor och mellan olika skolor. Tillämpningen av rektors ansvar hade
lösts på varierande sätt i olika skolor, där en tämligen vanlig modell bestod i att utforma lokala
kurser med något olika benämningar, exempelvis ”Livskunskap”. 2005 gjorde Myndigheten för
skolutveckling en uppföljande undersökning där rektorer på tjugo skolor intervjuades. Utifrån
denna undersökning slogs fast att den framtida utmaningen ligger i att ”perspektiv kring
8

sexualitet och samlevnad ska förekomma i flera ämnen för att skapa helheter och sammanhang
för eleven” (Nilsson 2005a, s.197).
Konsekvenserna av förändringarna hösten 2011 har bland annat blivit ett minskat poängmässigt
utrymme för lokala kurser och därmed minskade möjligheter att hänföra sex- och
samlevnadsområdet till sådana. Skrivningarna i de gymnasiegemensamma ämnenas planer kan
ses som ett sätt att garantera att alla elever får ta del av detta kunskapsområde.
Det finns också andra skäl till att tydliggöra sex- och samlevnadsundervisningen i gymnasiet
som inte poängteras lika starkt, såsom problemen med smittspridning. HIV och AIDS är stora
problem i världen, men information och undervisning som bidragit till ändrade beteenden har
lett till att HIV-spridningen i Uganda dämpats (SIDA u.å.). Spridningen av HIV och AIDS är
inte lika stor i Sverige, men spridningen av klamydia desto större. Mellan 1997 och 2007 ökade
klamydiafallen med mer än 200 procent, främst hos ungdomar (Smittskyddsinstitutet 2010).
Den ökade smittspridningen orsakar oro, inte minst inom sjukvården, eftersom den ökade
smittspridning indikerar ökat riskbeteende.

2.2 Faktorer som påverkar sex- och samlevnadsundervisning
I Kehilys (2002) intervjustudie om lärare, pedagogik och sex- och samlevnads-undervisning har
lärare och skolsköterskor gett inblick i sina erfarenheter genom åren. Kehily konstaterar att
lärarnas undervisning har formats av såväl de egna erfarenheter, möten med elever som
omgivningens reaktioner på kön och sexualitet. En annan faktor som påverkar undervisningens
innehåll och utformning är handledningar och material av, om inte direkt styrande så i alla fall,
rekommenderande karaktär. Sinkinson och Hughes (2008) har i en studie om hälsokunskap på
Nya Zeeland påpekat att den förändring som skedde i samband med införandet av en läroplan
med hälsokunskap 1999 – det ämne där sex- och samlevnadsundervisningen i detta land har sin
plats – och dess starkare fokusering på social och emotionell kompetens lett till att eleverna
uttrycker sig mer positivt om hälsokunskapen. Förändrade riktlinjer av, som i detta fall,
nationell karaktär utövar uppenbarligen inflytande på undervisning.
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2.2.1 Nationella riktlinjer för sex- och samlevnadsundervisning i
Sverige – handledningarnas tid
Utifrån Kehily (2002) samt Sinkinson och Hughes (2008) konstateranden ovan följer här en
sammanställning av de material, utgivna av Skolöverstyrelsen, som styrt undervisningen för
elever på gymnasienivå i svensk skola genom åren. Urvalet i sammanställningen är gjort för att
kunna analysera om tankar och traditioner, som vuxit fram genom formulerade riktlinjer, lever
kvar i verksamheten.
Kunskapsområdet sexualitet och samlevnad har en historia i svensk skola som sträcker sig från
första hälften av 1900-talet. Fram till 1955 var undervisningen inte obligatorisk, men i
”Metodiska

anvisningar

till

undervisningsplanen

för

rikets

allmänna

läroverk”

(Skolöverstyrelsen 1935), anges att könslivets biologi och hygien bör behandlas i
undervisningen om människokroppen. Momentet könssjukdomar hänfördes inte till detta
område utan kopplades samman med genomgången av smittsamma sjukdomar.
En utredning rörande sexualundervisning i högre skolor presenterades 1946 (1943 års
sexualundervisningssakkunniga 1946) och i denna framgår att det sedan 1935 utgått ett särskilt
anslag av statliga medel för ”bestridande av kostnader för i regel två föreläsningar per läroverk
för högsta eller näst högsta ringen omfattande fördjupade synpunkter på medicinska, biologiska
och etiska sexualfrågor” (SOU 1946:55, s.9). Möjligheten utnyttjades inte av alla skolor, men,
enligt utredningen, av cirka två tredjedelar. Liknande typ av föreläsningar gavs det också
direktiv för i 1977 års handledning och riktlinjerna sa att tio till tolv ”timmar till förfogande”
(ttf) skulle användas för att ge eleverna en medicinsk orientering, juridiska aspekter på
samlevnadsfrågor samt orientering om psykologiska, etiska och sociala aspekter på samlevnad.
Sex- och samlevnadsundervisningen har alltså lyfts fram och understötts från centrala
myndigheter.
Sammantaget har det utkommit tre handledningar för sex- och samlevnadsundervisning med
gymnasiet inkluderat: 1949 och 1956, då kunskapsområdet benämndes sexualkunskap, samt
1977, då begreppet samlevnadsundervisning användes. Samtliga handledningar består av två
delar där första delen innehåller allmänna anvisningar. Andra delen i handledningarna från
1949 och 1956 innehåller handledning och lektionsförslag medan 1977 års handledning
innehåller en faktadel. Könssjukdomar, som 1935 hänfördes till området smittsamma
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sjukdomar flyttades 1949 till sexualundervisningen. Vikten av att undervisningen skulle
innehålla både ett kunskapsstoff och ha en uppfostrande roll betonades, men dimensionerna
sågs inte som åtskilda utan kunskapsstoffet ansågs vara ”i sig självt av stor uppfostrande
betydelse” (Kungliga Skolöverstyrelsen 1956, s. 7). Att ett kunskapsstoff kan ha denna
betydelse härrör enligt Chikoko, Gilmour, Haber och Serf (2011) från upplysningstidens
Europa. Samtliga handledningar betonar att undervisningen ska vara familjeförberedande och
förebygga uppkomst av problem som oönskade graviditeter och könssjukdomar. Avhållsamhet
under uppväxtåren framhålls därför i handledningarna från 1949 och 1956, men samtidigt
understryks vikten av att inte se ned på, utan stödja ogifta mödrar, ogifta gravida och
utomäktenskapliga barn. I omtanke om eleverna lägger handledningarna vikt vid att
undervisningen inte ska ge skadliga skräck- och skuldkänslor där könssjukdomar nämns som
exempel. I handledningen från 1977 påtalas att undervisningen bör medverka till en
attitydförändring när det gäller diskriminering av homosexuella, vilket kan ställas i ljuset av att
homosexualitet juridiskt betraktades som sjukdom fram till 1979 i Sverige.
Skolverket gav 1995 ut ett referensmaterial kring sex- och samlevnadsundervisning, vars
huvudsyfte kan ses vara att gynna samtal om sex- och samlevnad med utgångspunkt i
ungdomars verkliga livssituation. I materialet har lärarna fått ett eget avsnitt riktat till sig kallat
”Vägledaren”. Där slås fast att ”inget tema i skolan upplevs så ’in på huden’ som sexualitet och
samlevnad” (Centerwall 1995, s.11), vilket ställer andra krav på läraren än vid arbete med
verbböjningar eller kemiska formler. En jämförelse görs mellan en lärare och en rådgivare
exempelvis på en ungdomsmottagning där lärarrollens komplexa natur lyfts fram. För att
rådgivning ska fungera krävs öppenhet, från den som söker hjälp, för att man sedan
tillsammans ska kunna hitta en lösning på ett problem. Rådgivaren förväntas inte berätta om sig
själv. Läraren i skolan liknar mer en gruppledare och i ett sådant sammanhang fungerar
öppenhet som en metod att se sig själv genom andra, vilket förutsätter allas öppenhet. Det krävs
dock en balansgång – att gå över gränsen till det privata är pinsamt både för läraren och för
eleverna.

2.2.2 Granskning av sex- och samlevnadsundervisningen
På regeringens uppdrag granskade Skolverket 1999 (Skolverket 2000) inslag i skolan med
anknytning till läroplanernas övergripande mål och riktlinjer. I detta arbete ingick bland annat
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en granskning av sex- och samlevnadsundervisningen i 80 skolor, varav 29 gymnasieskolor.
Resultatet av granskningen berör lärare som undervisar i sex och samlevnad och det kan för
varje lärare ses som angeläget att ställa sin egen undervisning i relation till de nedan beskrivna
balanserna mellan olika perspektiv som utvärderarna synat.
I granskningen undersöktes styrningen över sex- och samlevnadsundervisningen, balansen
mellan ett främjande/stärkande perspektiv och ett risk/sjukdomsperspektiv, balansen
ungdomsperspektiv och vuxenperspektiv, variationen i undervisningen samt medvetenheten om
flickors/pojkars behov och jämställdhet. De undersökta skolorna grupperades i tre nivåer
utifrån hur väl undervisningen fungerade. Ett enhetligt drag var att där rektor hade ett uttalat
ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen så kom den samtliga elever till del och beaktade
olika perspektiv och aspekter. Undervisningen bedömdes vara bra också på andra skolor, men
kom då inte samtliga elever till del. Det förekom gymnasieskolor där undervisningen var helt
obefintlig. Som orsak till detta angavs att det endast var i läroplanens skrivning om rektors
ansvar som sex- och samlevandsundervisningen nämndes. Där rektor inte beaktade detta
övergripande ansvar fungerade inte undervisningen optimalt. För en bra undervisning angavs
också en medveten diskussion bland lärare, elever och andra intressenter som en viktig faktor.

2.2.3 Lärares stöd i undervisningen efter handledningarnas tid
Numera ges inte den typen av omfattande handledningar ut, som beskrivits i avsnitt 2.2.1, utan
stödmaterial av mer begränsad omfattning. Metodmaterial från olika förlag och intressenter kan
därför påverka skolans undervisning i större utsträckning. De nyaste materialen som lärarna
haft tillgång till har, för att knyta an till ungdomsperspektivet, lagt vikt vid ungdomars frågor
ställda på frågesidor på nätet. Frågesidor finns bland annat hos ”Ungdomsmottagning på nätet”
(UMO) och RFSU/Utbildningsradion (UR). UMO:s bok, ”Sex och samlevnad i skolan”, är
skriven av Love Nordenmark (2011) och UR:s/RFSU:s bok, ”Sexualkunskap” av Annamaria
Dahlöf (2010). RFSU:s/UR:s bok ingår i ett större material där bland annat filmer för lärare och
tecknad film för elever ingår. Medan Dahlöfs bok har en betoning på sexuellt samliv ligger
betoningen i Nordenmarks bok mer på samlevnad i ett vidare perspektiv där stor vikt läggs vid
normkritiska arbetssätt.
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I flera utgivna material ingår förslag på värderingsövningar. Wester (2009) som gjort en
sammanställning och analys av metodmaterial, menar att värderingsövningar är problematiska
eftersom lärarna ”uppmanas att inte ’lägga locket på’, utan låta alla uppfattningar få ventileras,
samtidigt som det kan innebära att man accepterar, eller i alla fall inte bemöter, kränkande uttalanden” (ibid, s. 15)

2.3 Sex- och samlevnadsundervisning – ett komplext
område
Att behöva ta itu med ett helt nytt område inom ett ämne, allrahelst med den omfattning och
karaktär som sex- och samlevnadsundervisningen har, kan kännas omvälvande. Att just detta
kunskapsområde uppfattas som problematiskt är inte enbart en enskild lärares åsikt för inom
skolans värld upplevs vissa områden mer svårhanterliga än andra. Chikoko et al. (2011) gör
utblickar över världen och konstaterar att de undervisningsområden som globalt uppfattas som
kontroversiella är genus, sexualitet, ras och migration; både genus och sexualitet har direkt
koppling till sex- och samlevnadsundervisning. Mer specifikt så består problemen med
undervisning i mer kontroversiella områden av att läroplanerna är omfattande, att det är
tidsbrist och att det finns en rädsla för negativa reaktioner från både elever och föräldrar. För
lite tid till förberedelser är något som också Campbell (1996) lyfter fram som ett stort
bekymmer för lärare. Det finns emellertid skillnader mellan länder och i en intervjustudie av
lärare och lärarutbildare i Sydafrika och England (Chikoko et al. 2011), som i sig främst utgör
en jämförelse mellan Sydafrika och England, så nämns HIV/AIDS-undervisning som
kontroversiellt av lärarutbildare och lärarstudenter i Sydafrika, men inte i England.
För att iscensätta en bra undervisning behöver läraren känna sig bekväm i sin roll. Buston och
Wight (2001) har undersökt hur skotska lärare pratar om sex- och samlevnadsundervisning. Ett
vanligt ord i dessa samtal var ”difficult” (svårt) och lärarna menade att det generellt är svårt att
prata om sex och inte mindre svårt att göra det med elever. Lärarna anser också att det är svårt
att prata om sex inom personalgruppen och att hantera sådant som relaterar till området.
Dikotomt till ”svårt” användes ordet ”comfort” och vikten av att känna sig bekväm och
avslappnad i sex- och samlevnadsundervisningen underströks. Lärarna ansåg också att det ofta
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var svårt att veta vad som förväntades av dem och de bekymrade sig över att de på ett felaktigt
sätt pådyvlade eleverna sina egna åsikter.
Att hitta relevanta vägar för att lärarna ska känna sig mer bekväma i undervisningssituationen
och få en positiv attityd är väsentligt. de Almeida Reis och Rei Vilar (2006) har utarbetat en
skala för att mäta lärares attityder kring sex och samlevnad. Genom analys av frågeformulär
som besvarats av lärare framkommer att attityden till sex- och samlevnadsundervisning skiljer
sig mellan lärare. Av de lärare som ingår i undersökningen har en del själva ansvarat för
undervisning i sex- och samlevnad, andra inte. Studien visar att det är just detta som påverkar
inställningen; de lärare som är mest positiva till sex- och samlevnadsundervisning är de som
varit direkt involverade i den. Attityden till sex- och samlevnadsundervisning förändras inte av
utbildning utan det är just delaktigheten som spelar roll. Faktakunskapen påverkas däremot av
utbildning.

2.3.1 Upplevelser från undervisning – personlighet och personliga
gränser
Att lärares personlighet påverkar undervisningens utformning visar Timmermans (2009)
djupanalys av tjugo intervjuer med lärare i sex och samlevnad. Två typer av lärarpersonligheter
utkristalliserade sig: en mer affektiv, öppen och elevcentrerad och en annan mer faktainriktad,
distanserad och lärarcentrerad. De förstnämnda uppskattade att utveckla innehåll som
relaterade till känslor medan de sistnämnda var mer inriktade mot att presentera faktainnehåll
och förhöll sig mer distanserat. Timmerman (2009) menar att personligheten och erfarenheten
från att ha varit elev är utgångspunkt för valet av undervisningssätt. För att som lärare själv
förstå hur detta påverkar den egna sex- och samlevnadsundervisningens sammanhang och
praktik är det viktigt att beakta livshistorier rörande det egna lärandet eftersom lärare behöver
ha en klar bild av sin egen personliga, sociala och kulturella ställning.
Den personliga, sociala och kulturella ställningen är också viktig att reflektera över för att
kunna sätt gränser kring sig själv som person. Centerwall (1995) skriver om att vara personlig
utan att vara privat och menar att läraren genom att dra gränser mot det intima också är
förebildlig genom att man i ett samtal inte ska beröra det privata. Att som lärare var personlig
utan att vara privat tas också upp av Nilsson (2005b) där hon exemplifierar skillnaden genom
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att citera Olle Waller, som säger att ”Skillnaden mellan det personliga och det privata är att jag
aldrig pratar om mitt senaste samlag men däremot kan jag prata om erfarenheterna av mitt
första samlag” (ibid, s. 115), och Wolfgang Brunner (ibid) som förordar en modell där avtal
sluts med eleverna för att, som lärare, kunna berätta något från livet, men slippa höra det i
skolans kafé nästa dag.

2.3.2 Upplevelser från undervisning – jämställdhetsperspektivet
Lustig (2012) har gått igenom studentuppsatser för att inventera upplevda problemområden
inom sex- och samlevnadsundervisning. De genomgånga arbetenas empiri är hämtad både hos
elever och hos lärare. Här kommer alltså lärares perspektiv in. Elevernas synpunkter utesluts
inte eftersom också dessa ger en bild av de svårigheter som lärare kan uppleva.
Jämställdhetsperspektivet är det första problemområdet som framhålls av Lustig och det är
också ett av de områden som nationella kvalitetsgranskningen studerat. Samtidigt som
gymnasieelever uppskattade könshomogena grupper för att det kändes tryggare och mer
avslappnat i dessa så menar några gymnasielärare att könshomogen undervisning befäster
stereotypa könsroller. En del gymnasielärare uttryckte också farhågor kring att skolor och
ungdomsmottagningar var feminiserade, vilket riskerar att leda till att pojkar inte får samma
bekräftelse, att utbildningen därmed inte är likvärdig och att en konsekvens kan bli sexuellt
riskbeteende. Oron grundar sig, enligt Bäckman (2007) bland annat i uppfattningen att en
undervisning inriktad på kärlek och relationer har en kvinnlig attityd och riskerar att uppfostra
killarna alltför mjukt. För att motverka detta finns det, enligt Bäckman (ibid) en strävan att
lyfta fram normer och ideal som uppfattas som manliga, det vill säga en sexualitet inriktad på
njutning och lust. Till orosmoment ska också läggas otillräcklig jämställdhet i undervisningen,
vilket till exempel framgår i Utbildningsradions material ”Sex på kartan” (2010) där bland
annat en lektion om mannens och kvinnans könsorgan filmats och det visar sig att vid
genomgången av mannens könsorgan endast 13 procent av svar och kommentarer uttalades av
tjejer i klassen och vid motsvarande genomgång av kvinnans könsorgan endast 22 procent av
svar och kommentarer uttaldes av tjejerna (Tyrberg 2011).
Bäckman (2007) menar att det finns tre poler i sex- och samlevnadsundervisningen;
relationsinriktad undervisning, strävan att lyfta det som betraktas som manliga ideal samt
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jämställdhet. Hon konstaterar att det uttrycks mer oro över risken för pojkarnas feminisering än
för flickornas maskulinisering, där den senare ses som ett önskemål. Den problematiska polen,
av de tre, är alltså den relationsinriktade undervisningen, som ses som ett mer kvinnligt
förhållningssätt till sexualiteten, kroppen, könet och lusten. Mannen konstateras utgöra norm.
Bäckman (2003) ger ett exempel på könsskillnad i sin avhandling ”Kön och känsla” och det rör
elevernas syn på att vidröra sina könsorgan och onani. Eleverna betraktar det som naturligt att
pojkarna gör det, men obehagligt att flickor gör det. I linje med Bäckmans (2007)
konstateranden så skulle då den syn man har på pojkarnas sätt ses som ideal.

2.3.3 Upplevelser från undervisning – jämlikhetsperspektivet
Det andra problemområdet som lyfts fram av Lustig (2012) är jämlikhetsperspektiv. Eftersom
heterosexualiteten vanligtvis utgör norm i skola och samhälle framhöll flera lärare vikten av att
lyfta in ett normkritiskt perspektiv i undervisningen. Tendensen att i undervisningen utgå från
heterosexuella relationer och att låta HBT-frågor utgöra en separat del av undervisningen är ett
uttryck för denna norm enligt Knöfel Magnusson (2005). Vikten av att arbeta med att låta olika
former av sexualitet inrymmas i undervisningens olika delar betonas av Lustig (2012).

2.3.4 Upplevelser från undervisning – hälsofrämjande perspektiv
Lustigs (2012) tredje problemområde är hälsofrämjande perspektiv, också detta en del av de
nationella kvalitetsgranskningarna. Balansen inom problemområdet kan uttryckas på olika sätt,
och Lustig (ibid) beskriver dikotomin som hälsa och risk. Andra sätt att benämna
ytterligheterna finns i litteraturen: i stödmaterialet för gymnasiet (Skolverket 2013) skrivs att
frisk- och riskperspektiv ska avvägas, Bolander (2009) talar om risk och bejakande och Francis
(2009, s. 314) breddar dikotomin ytterligare genom sin skrivning ”from disease to desire”. På
risksidan finns, enligt elevernas synpunkter i de arbeten Lustig (2012) refererar till, först och
främst oönskad graviditet och, i andra hand sexuellt överförbara infektioner (hädanefter
förkortat STI); placerade i denna ordning eftersom den uppfattning som verkar finnas bland
elever är att STI alltid kan botas. Oönskad graviditet skulle kunna ses som något som kan
åtgärdas, men med tanke på betoningen av problemet ser eleverna uppenbarligen abort som
problematisk. Inte heller bland lärare ses detta som en enkel fråga. Enligt Kupperman (1985)
beror det på frågans komplexitet. De etiska teorier som dominerar vårt tänkande menar
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samtliga att mord och tortyr av samhällsmedborgare är fel. När det kommer till abort blir
gränssättningen av vad som är liv avgörande. Utifrån att både gränsen för vid vilken
graviditetsvecka ett foster ses som livdugligt och att gränsen för vad som kallas barn också i
Sverige sänkts till Världshälsoorganisationens rekommendation kan man anta att betänkligheter
kan uppstå eftersom tidigare länge gällande gränssättning inte tycks beständig.
Hälsofrämjande perspektiv har sidor som direkt påverkar lärarna enligt Campbell (1996)
eftersom pressen på skolan, och därför på lärarna, innebär att bland annat arbeta med frågor
som rör sexuell hälsa och fungera som rådgivare för säker sex.

2.3.5 Upplevelser från undervisning – skilda uppfattningar och
delaktighet
Det finns områden där uppfattningarna varierar i samhället både bland vuxna och elever. Abort,
val av preventivmetoder, äktenskapssyn utgör exempel på detta.
Att respektera elevers olika uppfattningar, utan att andra elever känner sig sårade eller kränkta,
är en förutsättning för ett gott samtalsklimat. Det händer att lärare förutsätter att alla tycker lika,
men uppfattningar syns inte på utsidan. Salminen Karlsson (2005) har intervjuat katolska
ungdomar i Sverige och det framgår att elever nästan känt sig kränkta av bemötanden från
lärare, trots att deras synpunkter inte stred mot skolans grundläggande värden. Effekten blev att
eleverna tystnade, vilket lade sordin på samtalet i gruppen.
Där sexualitet och samlevnad behandlas är frågor som rör etik och moral vanligt
förekommande. Weber (Andersen & Kaspersen 2007) tvådelade etiken i ansvarsetik och
sinnelagsetik. Ansvarsetiken motsvarar ett målrationellt tänkande och handlande medan
sinnelagsetiken motsvarar ett värderationellt tänkande och handlande. Sinnelagsetiken innebär
att också medlen för att nå ett mål behöver bedömas. De två sätten att tänka finns bland både
elever och lärare. Förenklat uttryckt kan etik sprungen ur religiös tro ofta beskrivas som
sinnelagsetik, även om den också har målrationella drag. Weber själv bekymrade sig över att
sinnelagsetiken fått ge vika och att människan därmed placerats i en järnbur av rationellt
tänkande. Utan medvetenheten olika etiska synsätt och om olika elevers inställning, som
Salminen Karlsson påtalar (2005), riskerar skolans undervisning att hamna i denna järnbur.
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2.3.6 Upplevelser från undervisning – elevperspektivet
Det fjärde problemområdet som Lustig (2012) berör är elevperspektivet i undervisningen. När
dialog och diskussion uteblir menar Chikoko et al. (2011) att resultatet ofta blir en undervisning
där faktakunskap, ämnesinnehåll och bestämda värden betonas på bekostnad av en utbildning
med värderanden, färdigheter, känslor och förhållanden.
Som ovan nämnts rör elevperspektiv ett tillåtande av att låta elever påverka undervisningen,
men det handlar också om att som lärare balansera mellan ett elevperspektiv, ur
gymnasieskolans vinkling uttryckt som ett ungdomsperspektiv, och ett vuxenperspektiv. Hur
denna

balans

hanteras

utgör,

som

nämnts,

en

frågeställning

i

den

nationella

kvalitetsgranskningen av sex- och samlevnadsundervisningen (2000). Francis har i en artikel
(2010), närmast att beskriva som en forskningssammanställning, ställt tre frågor som relaterar
till detta. Den första frågan handlar om vad ungdomar anser att de behöver få ut av sex- och
samlevnadsundervisning. Den sammanfattande bedömningen av insamlade svar är att unga
människor behöver bli uppmärksammade som sexuella varelser, oberoende av om de har eller
inte har egen sexuell erfarenhet, och att undervisningen inte får fokusera enbart på sjukdom och
fara. Den andra frågan, om huruvida skolan är ett lämpligt sammanhang för sex- och
samlevnadsundervisning, kan inte besvaras enkelt eftersom skolsammanhanget inte är
oproblematiskt, men skolan är den bästa miljö som finns tillgänglig. Den tredje och sista frågan
i artikeln rör innehållet i undervisningen samt pedagogiken och där argumenterar Francis mot
en undervisning med stark teknisk och moralistisk inriktning och framhåller istället
undervisning med fysiologiskt innehåll, förståelse för hur droger, till exempel alkohol påverkar,
ett brett fokus på sexuell hälsa, samtal och inslag som rör känslor och moral. Alltför styrd
läroplan förordas inte, men ett angreppssätt som uppmärksammar både sammanhang och
elevers upplevda behov. Vaga formuleringar i läroplaner, eller andra styrande dokument, kan
emellertid ställa till svårigheter, inte minst för nyutbildade lärare, även om skrivning är väl
formulerad. Francis (2010) ger ett sådant exempel, ett citat hämtat från ett sydafrikanskt
dokument med HIV/AIDS-policy, som säger att ”A good starting point is to recognize that
sexuality enhances life if it is properly directed. Good sexual relationships are not about power.
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They are not about demanding rights. They are about mutual enjoyment and respect”
(Department of Education 2000, s. 7).
Elevperspektivet har också intresserat Allen (2009) som har låtit elever i 16–18-årsåldern på
Nya Zeeland formulera sig kring vem den bäste läraren i sex och samlevnad är. Allen kommer
fram till att vem läraren är, ung eller gammal, man eller kvinna, känd eller okänd är av
underordnad betydelse. Det som har betydelse är de karaktärsdrag som läraren visar. Okända
lärare kan ge mer känsla av anonymitet och därmed skapa förutsättningar för att ungdomar ska
känna sig bekväma med att fråga, men det går också bra med en känd lärare om denna person
inte för vidare information som framkommer kring frågor om sexualitet så det påverkar andra
aspekter av livet i skolan. I studien visas vikten av att läraren, oavsett vem det är, ska förmedla
att eleverna är bildningsbara, att lärarna ska ha förmågan att relatera till unga människor och
kunna visa egenskaper som hör samman med professionalism. När det gäller elevernas mening
om att lärarens kön är av underordnad betydelse är det lite extra intressant utifrån att av de
totalt femton skolor som deltagit i studien går det enbart flickor på två av skolorna och enbart
pojkar på en av dem. I Sverige har vi förvisso inte pojk- eller flickskolor, men inom en del
gymnasieprogram är könsfördelningen sådan att en del klasser blir så gott som könshomogena.

2.3.7 Undervisning utanför klassrummets väggar
Nilsson har vid flera tillfällen beskrivit sex- och samlevnadsundervisning genom bilden av att
den har tre ben eller, som i de senaste publikationerna, tre sidorna i en triangel (Skolverket,
2013). Den första sidan, basen, leds av skolans lärare i de olika ämnena, den andra sidan utgörs
av speciella dagar eller lektioner av mer tematisk karaktär och den tredje sidan handlar om att
”fånga frågan i flykten”, vilket innebär att vara lyhörd för de frågor elever ställer och ge sig tid
att försöka svara och resonera också i andra sammanhang än på lektionstid. Den andra och
tredje sidan involverar också annan skolpersonal än lärare, framförallt skolsköterskor och
kuratorer. För att andra personalgrupper än lärare ska ha beredskap på att möta elevernas frågor
behöver lärare samråda med dem kring undervisningens innehåll. Tanner, Reece, Legocki och
Murray (2007) kallar den tredje sidan av undervisningen för den informella sex- och
samlevnadsundervisningen. För att få veta mer om elevers frågor till lärare, kuratorer och
skolsköterskor har Tanner et al. (2007) skickat ut ett internetbaserat frågeformulär till sådana
yrkesgrupper angående elevers informella frågor. De som någon gång fått sådana frågor ingår i
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undersökningen, övriga ligger utanför. Överlag så känner skolpersonal sig bekväm och tillfreds
med att elever ställer frågor om sex och samlevnad och över 80 procent ansåg sig ha kunskap
och förmåga att besvara frågorna. Både i Allens (2009) ovan nämnda studie och hos Tanner et
al. (2007) visas att lärares ålder inte har någon betydelse eftersom frågor ställs inte bara till den
unga personalen, utan över hälften av de som får frågor är över 44 år. Frågornas karaktär
skiljde sig mellan de olika yrkesgrupperna: skolsköterskorna fick mer frågor om menstruation
och pubertet, lärarna om STI och kuratorerna om relationer, genus och identitet. Att elever
ställer svåra frågor indikerar att de söker information från källor som de ser som vederhäftiga,
så därför är det viktigt att skolpersonal har beredskap och stöds i detta, konstaterar Tanner et al.
(2007).
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3. SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR
Nationella styrdokument ska alltid följas och när nytt innehåll tillkommer utmanas lärarna i sitt
arbete. Medias uppgifter om ökad spridning av STI sätter om inte direkt, så åtminstone indirekt
press på lärarna. Utifrån att sex- och samlevnadsundervisning i sin helhet betraktas som svår
och stödet från centralt styrande myndighet minskat genom årens lopp ökar lärarnas arbete. De
olika perspektiv som undervisningen i sig ska förmedla innehåller också sådant som kan vålla
problem. Läraren behöver använda sin egen person som ett kraftfullt verktyg, vilket ställer krav
på självkännedom och beaktande av gränssättning. Alla elever måste få känna sig delaktiga i
undervisningen oavsett kön, sexualitet och uppfattning; faktorer som inte alltid är kända av
lärarna. Bland gymnasieelever, som är omyndiga men ändå med ansvar för sina beslut finns en
stor variation av livserfarenheter, men alla ska ändå känna sig fullt delaktiga och respekterade.
Att planera undervisning med hänsyn till denna stora komplexitet i beaktande är komplicerat.
Undervisningen är inte heller slut när lektionerna är slut, utan det bör finnas en beredskap på att
möta eleverna med deras frågor också i andra sammanhang. Kontakt med andra
personalgrupper är också önskvärt för en så bra verksamhet som möjligt på skolan.
Sammanfattningsvis kan konstateras att lärare som bedriver sex- och samlevnadsundervisning
befinner sig alltså i skärningspunkten mellan krav, förväntningar och hänsyn på olika nivåer
och undervisningen framstår mer som ett ansvarsområde än ett kunskapsområde. I detta ryms
problem som behöver lösas.
Centralt i denna studie är att få en bild av lärares arbete med att förbereda och lösa
implementeringen av sex- och samlevnadsundervisning i gymnasiets naturkunskapsämne
genom att följa en lärargrupps samtal vid flera tillfällen eftersträvas att ge inblick i lärares
resonemang, funderingar och bekymmer rörande denna komplexa undervisning. Det empiriska
materialet i studien har samlats in under en kurs med seminarier där den aktuella lärargruppen
deltagit. Kursen leddes av författaren. Det insamlade materialet har analyserats med inspiration
från diskursanalys och ställts i relation till studiens bakgrund. Eftersom det inte finns någon
omfattande aktuell forskning, om just detta område, som tar sin utgångspunkt i
lärarperspektivet kan studien bidra med ny kunskap.
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Med utgångspunkt i ovanstående syften ställs följande huvudfråga:


Vilka resonemang förs i den aktuella lärargruppen kring uppdraget att implementera
sex- och samlevnadsundervisning i naturkunskapsämnet i förhållande till ämnesplanens
nya skrivningar?

Huvudfrågan följs av två underfrågor:


Vilka delar av sex- och samlevnadsundervisningen uttrycker lärarna att de ser som
centrala och viktiga?



Vilka inslag och aspekter undervisningen upplever lärarna som mer bekymmersamma
och komplicerade än andra?
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4. METOD
För att få svar på de ställda frågorna gjordes en fallstudie, närmare bestämt en enfallsstudie där
ett arbetslag med naturkunskapslärare följdes. Utformningen ligger nära andra metoder, men
utifrån Yins (2007) definition av fallstudie, att ”en fallstudie utgör en empirisk undersökning
som studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext, framförallt då gränserna mellan
företeelse och kontexten är oklara”, är metoden vald. Någon distinkt gräns mellan företeelse
och sammanhang finns inte i studien eftersom fallet utgjordes av en verklig kontext. Min roll
var aktiv, om än i begränsad och tyglad omfattning. Stöd för att beteckna studien som en
fallstudie finns också hos Stake (1995) som menar att ”Case study is the study of the
particularity and complexity of a single case, coming to understand its activity within important
circumstances”. Enligt Stake (ibid) är valet av fall ofta ett tillvaratagande av givna möjligheter
och utformningen kan se ut på många olika sätt. Stake (ibid) menar också att arbetet med
kvalitativa fallstudier inkluderar forskarens egna personliga perspektiv och att interaktionen är
unik och inte nödvändigtvis reproducerbar, utan istället förväntas den vara personligt färgad.
Fallet bestod av en grupp naturkunskapslärare på en gymnasieskola som stod i begrepp att
påbörja arbetet med implementering av styrdokumentens tillkomna innehåll i undervisningen.
Fallet är inte unikt i en bemärkelse, eftersom motsvarande arbete, på olika sätt, genomfördes av
samtliga naturkunskapslärare i landet, men unikt eftersom det handlar om en specifik skola med
unika förutsättningar. Till förutsättningar hör bland annat en rektor som bidrog med
litteraturinköp och kurstid, samt lärarnas uttalade vilja att lösa uppdraget gemensamt.
Studien är av kvalitativ karaktär och har ett hermeneutiskt förhållningssätt. Någon objektiv
sanning framträder inte eftersom valet av studie är författarens och alltså subjektivt. Enligt
Weber (Andersen & Kaspersen 2007) finns det ingen objektiv vetenskaplig analys av
kulturlivet eftersom forskaren alltid tillskriver de fenomen som studeras kulturell betydelse.
Undervisningssammanhang ligger nära kulturlivet i sin framtoning och Webers konstaterande
kan därför också föras över på denna studie. Undervisning och dess kringarbete är komplext
och utgör därmed ett område som är svårt att beforska, men det är möjligt att komma fram till
substans, om än inte objektiv. Också mindre studier, som den här, kan bidra till en större
förståelse för lärararbete genom olika kompletterande och överlappande perspektiv.
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Den väg till kunskap som används i studien är samtal inom ett gemensamt intresseområde.
Samtalens karaktär kan, utifrån Fritzell (2003) beskrivas som deliberativa eftersom det finns en
gemensam strävan till ömsesidig respekt, jämlikhet i rätten att tala och skyldighet att lyssna.
Lärarna uttryckte inför starten av Skolverks-kursen en strävan till samförstånd kring
undervisningen och önskan att den ska vara inkluderande för alla elever. Genom lyhördhet för
varandra och en ambition att inte förkasta argument, med underliggande tanke att bredden av
synsätt bättre präglar mångfalden hos eleverna, ligger också i linje med Fritzells (ibid, s. 33)
tanke att man kan nå en form av opartiskhet ”genom att ta varandras perspektiv och innefatta
små många som möjligt i den kommunikativa referensramen”.

4.1 Praktiskt genomförande
Lärare och skolor finns det förvisso gott om, men att hitta samarbetspartner för ett projekt är
inte problemfritt. Redan innan de nya styrdokumenten för gymnasieskolan började gälla fanns
funderingar på att genomföra någon form av undersökning av processen med implementering
av förändringar tillkomna genom införandet av Lgy 11. Utifrån ett känt engageman för sex- och
samlevnadsundervisning – bland annat via lärarstudenter – kontaktades författaren av en grupp
lärare i början av hösten 2011. De stod inför de nya formuleringarna i naturkunskapsämnets
centrala innehåll och efterfrågade stöd i arbetet med att planera för sex- och
samlevnadsundervisning i detta sammanhang. Efter att ha mötts och resonerat kring möjliga
förslag nåddes överenskommelse om en lösning med utbyte för både lärararbetslaget och
studien.
Skolverket har tagit fram en ramkursplan för fortbildning av lärare inom sex- och
samlevnadsundervisning – ”Sex- och samlevnadsundervisning i skolan – skolpraktik och
forskningsperspektiv, 7,5 högskolepoäng” (Linnéuniversitetet 2011) – och det bestämdes att
denna kurs skulle utgöra grunden för lärarnas fördjupning. Kursen utformades som en
seminarieserie eftersom det befanns vara den lämpligaste formen för denna lärargrupp.
Förberedelsen till träffarna bestod i läsande av och reflekterande över kursens litteratur.
Träffarna ägnades åt samtal kring det lästa relaterat till samhälle, den specifika skolkontexten
samt den enskilde läraren och eleven. Som lärare och tillika kursansvarig fungerade författaren.
Det handlar alltså om att vara en deltagande observatör (Yin 2006). Det finns både fördelar
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och nackdelar med att både ha en undervisande och forskande roll. Till fördelarna hör
möjligheten att få tillgång till ett unikt skede och att som forskare få en ”insider-blick” (ibid).
Det viktigaste problemet är, enligt Yin (ibid) att skevheter kan uppstå. Till skevheterna hör
risken att ta parti för vissa deltagare och att det under studiens gång växer fram en sympati för
gruppen som studeras. Risker som försökts undvikas genom att inte anta en alltför styrande
ledarroll. Redan från start definierade ledarrollen som samtalsledarens, det vill säga den person
som katalyserar samtalet, en definition som delades av arbetslaget. I rollen har ingått att vara
aktiv med förbehållet att inte dominera. Att helt bortse från att den dubbla rollen kan ha
påverkat samtalen, åtminstone för någon deltagare, går inte, oavsett ambitionerna att undvika
det. Aktivt deltagande var ett kurskrav och bedömandet av detta var en del av läraransvaret. En
förenklande omständighet för alla var att de enda kursbetyg som kunde ges var underkänt och
godkänt. I resultatdelen gjordes ett medvetet val att låta samtliga deltagande personer, inklusive
författaren, framträda med citerade repliker, vilket utgör ett synliggörande av den deltagande
observatören.
Kursen innehöll fem träffar, av varierande längd, där den sammanlagda aktiva tiden uppgick till
tretton klocktimmar.

4.1.1 Kursträffarnas innehåll
Lärararbetslaget som ingick i studien bestod av sex lärare. Alla var aktiva muntligt, men i
varierande grad. Engagemanget i lyssnandet på varandra och i strävan att få alla delaktiga var
påtagligt. Medvetenheten om uppdraget och förankringen i skolans styrdokument framgick som
god utifrån att det ofta hänvisades till dessa och textlydelserna var väl kända. Att gå från
styrdokument till undervisning är emellertid ingen rak väg eftersom det finns stort
tolkningsutrymme och formuleringarna behöver problematiseras på flera sätt innan
undervisningen kan planeras och genomföras. En sådan bearbetning kan göras av den enskilde
läraren, men också tillsammans med i andra; i detta fall gjordes mycket av arbetet tillsammans.
Fem träffar av olika längd har, som tidigare nämnts, ingått i studien/kursen. Första träffen
bestod av två pass – en förmiddag och en eftermiddag – övriga träffar skedde på förmiddagstid.
Varje träff förbereddes med läsande av kurslitteraturen. Tidsmässigt låg träffarna från mitten av
höstterminen till slutet av april nästföljande vårtermin.
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Ämnesplanen för naturkunskap, ”Nationella kvalitetsgranskningen” (Skolverket 1999), ”Hela
livet” (Nilsson 2005) och ett avsnitt om könsorgan och därtill relaterad biologi i ”Människans
fysiologi” (Haug, Sand & Sjastad 2004) lästes till den första kursträffen. Förmiddagen innehöll
samtal om gruppens erfarenheter av att hålla i sex- och samlevnadsundervisning, minnen från
egna skoltiden, jämförelse av den egna skolans arbete med sex och samlevnad i förhållande till
nationella kvalitetsgranskningens utfall, tolkning av styrdokuments-formuleringar, sex- och
samlevnadsundervisningens historia i Sverige, lärarens balansgång i att vara personlig utan att
vara privat, elevernas egna hanterande av motsvarande gränssättning, känslornas och lustens
plats i undervisningen samt sexualitet i förhållande till funktionalitet. Efter lunch fokuserades
fysiologi – ett område som denna lärargrupp, med grund i sina ämnesstudier, var mycket väl
förtrogen med – närmare bestämt vilket urval som kan motiveras utifrån styrdokumenten.
Ungdoms- och vuxenperspektiv på sexualitet, normer och genus ingick också i samtalet.
Utdrag ur Bolanders avhandling ”Risk och bejakande” (2009) samt Bäckmans avhandling
”Kön och känsla” (2003) utgjorde förberedelse till den andra träffen. Utifrån Bolanders
avhandling problematiserades risker och ungdomars normer kring sexuell aktivitet. Starkt
intresse för användande av statistik i undervisningen väcktes genom läsandet av Bäckmans
(ibid) avhandling, vars empiri är hämtad från gymnasiet och som innehåller beskrivningar av
undervisningens upplägg och elevernas respons på denna.
Litteraturen till den tredje träffen utgjordes av ”Ungdomar, sexualitet och relationer” av
Magnusson och Häggström (2009) samt delar av Pedersens ”Nye sexualiteter” (2005).
Lärargruppen utökades vid just detta tillfälle med skolsköterskan. Litteraturen och
skolsköterskans närvaro ledde in samtalen på sex- och samlevnadsfrågor och undervisning
utanför både naturkunskapsämnet och andra lektionsbundna aktiviteter.
Inför den fjärde träffen genomgicks olika metodmaterial samt ”Skola i normer” av Martinsson
och Reimers (2008). Normer blev det ämne samtalen kretsade kring och metodmaterialen
ställdes i relation till läst litteratur och samtal i tidigare träffar.
Vid den femte och avslutande träffen presenterades planeringar av undervisning och
synpunkter utbyttes. Utifrån de ansvarsområden som lärarna delat upp mellan sig hade
respektive lärare gått igenom ytterligare litteratur för fördjupning.
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4.1.2 Empiri från studien
Att analysera pågående samtal och samtidigt vara samtalsledare kan lätt leda till
informationsförlust och felaktig fokusering. Samtalen vid träffarna, totalt tretton timmar, har
därför ljudupptagits med hjälp av diktafon. Ljudupptagningarna från de fyra första träffarna har
transkriberats med stöd av transkriberingsprogrammet Transana. Femte träffens innehåll
utgjordes primärt av undervisningsplaneringar, som i form av word-dokument och
powerpointpresentationer tillhandahållits alla deltagare. Ljudupptagningarna från den femte
träffen ingår inte i studien, eftersom den främst innehåller redovisning och förklaringar av
undervisningsplaneringar, men, i viss mån, de framtagna filerna.
Fördelarna med att spela in träffarna istället för att skriftligt notera samtalens innehåll var att
det frigjorde tankarna från dokumentation och urval under träffarna. En ytterligare vinst är det
finns möjlighet också för en annan person att använda det insamlade materialet och analysera
det.

4.1.3 Konfidentialitet
Etiska aspekter har beaktats genom att deltagarna genom underskrift av en överenskommelse
om konfidentialitet gett sitt samtycke till att ljudupptagningar görs, transkriberas och analyseras
av mig. Ytterligare tre personer har getts rättighet att lyssna på ljudupptagningarna.
Användandet av materialet som underlag i kursuppgifter tillåts. Skolans, arbetslagets och
lärarnas namn ska inte finnas med i texter som kan läsas av andra. I resultatdelen nämns inga
namn, inga kön och ingen ålder eftersom dessa aspekter, utifrån både Allen (2009) och Tanner
et al. (2007) visats vara utan betydelse i kontakten med eleverna. Valet att utelämna dessa
aspekter gjordes också för att försvåra möjligheterna att identifiera arbetslaget och de enskilda
deltagarna i studien varvid deltagarnas konfidentialitet värnades.
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4.2 Analys av insamlat material
För att söka utröna hur lärare resonerar kring uppdraget att undervisa om sex och samlevnad
inom naturkunskapsämnet analyserades utskriften av de transkriberade samtalen med
inspiration från diskursanalys.
Grunden för att använda en diskursanalytiskt inspirerad metod hämtas i att Luke (1997) menar
att all kunskapsbildning är en form av diskursanalys. Den process studiens lärare befinner sig i
handlar om kunskapsbildning, både för sin egen del och med inriktning mot elevers lärande.
Diskursanalyser behandlar flera plan i ett sammanhang, vilket samtalen i studien uppvisade.
Diskursbegreppet relaterar till språket och enligt Lund & Sundberg (2004) kan språkets inre
mening härledas till retorik, med mer än tusenåriga rötter. De grundar sina uttalanden i
Wittgenstein (Lund & Sundberg 2004) som de menar lade vikt vid språkets skapande förmåga
och att språket innehåller dubbelheten av att både vara en bärare av tankarna och att föra
tankarna framåt. I diskursanalys är språkets funktion central. Samtalen i studien innehåller en
del formuleringar där de som uttalar sig försöker ta vara på andras synpunkter och öppnar för
andra perspektiv än de egna. Dessa sätt att uttrycka sig innehåller och utgör ett sätt att öppna
för att tankarna ska föras framåt.
Inom socialvetenskaperna har diskursbegreppet gjorts känt av Foucault (Andersen & Kaspersen
2007) och därför är Foucault centralgestalt i sammanhanget. Även Laclau och Mouffe (ibid)
har uppfattningen att diskurs är en social praxis, en praxis vari ingår begrepp, det sociala
objektet och de mänskliga handlingsakter som förändrar relationerna mellan dessa. Gill (1996)
menar också att diskurs är en social praktik.
Begreppet diskurs används med lite olika betydelse. I denna studie förstås begreppet diskurs
främst som utsagor i samma formeringssystem, samma idépaket, som konstituerar
verklighetsuppfattningen hos deltagarna. De samtal som ingår i studien består av utsagor och
det är dessa som utgör grunden diskurs för den diskursliknande indelningen i denna studie.
Utsagorna är av olika karaktär, somliga mer bekräftande och därmed av konstituerande natur.
Definitionen grundar sig på tre olika formuleringar där den första är Foucaults definition ”en
mängd av utsagor beroende av samma formeringssystem” (Foucault 1971/2008 se Palla 2011,
s.45). Den andra definitionen, som begreppsdefinitionen bygger på, är Youdells (2006)
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sammanfattande tolkning av Butlers formuleringar att diskurser kan förstås som paket av idéer
som producerar och reglerar världen på sitt eget sätt. En tredje definition har också påverkat
begreppsdefinitionen är hämtad från Iver B. Neuman som preciserar diskursbegreppet som ”ett
system som producerar en uppsättning utsagor och praktiker som genom att etablera sig
institutionellt kan framställa sig som mer eller mindre normala. De konstituerar
verklighetsuppfattningen hos sina bärare och fungerar till viss del bestämmande för olika typer
av sociala relationer” (Neuman 2003, s.157).
Makt är ett centralt tema inom diskursanalys och Foucault betonade att maktrelationer
genomsyrar det sociala, men också att det sociala inte enbart utgörs av maktrelationer
(Neumann 2003). Neuman (ibid) anknyter till Foucault och menar att det i situationer som
handlar om lärande är speciellt vanligt med förhandlingar om vem som ska bli den
överordnande parten. Foucaults analyser bygger på att makt är något som utövas, inte som
innehas enligt traditionellt juridisk-politisk modell (Andersen & Kaspersen 2007). Butler
(1997) lyfter in ytterligare en dimension av makt, nämligen underordnande, alltså motsatsen till
utövande. Hur subjekt formas genom underordnande och hur dessa mekanismer ser ut påpekar
Butler (ibid) att Foucault inte utvecklar.
Tillvägagångssättet vid diskursanalys följer sällan en given mall. Bryman (2002) menar att
många diskuranalytiker tar avstånd från att deras tillvägagångssätt och tekniker ska läggas in i
system och menar också att det sannolikt inte är möjligt. Enligt Potter (1996) så finns det inga
genvägar för att lära forskningspraxisen inom diskursanalys, utan det är genom att genomföra
diskursanalys som man lär sig och färdigheten ökar. Potter (ibid) jämför detta lärande med att
lära sig cykla eller könsbestämma kycklingar där målet är att utveckla en analytisk mentalitet.
Neumann knyter an till Foucault i uppfattningen att diskurser är komplexa verkligheter; så
komplexa att det krävs olika metoder för att tränga in i dem.
Diskursanalys kan inte genomföras i ett utifrånperspektiv, utan kräver att analytikern är
indragen i den sociala verkligheten som ska analyseras (Neuman 2003). Neumann (ibid) menar
också att en förutsättning för att genomföra en god diskursanalys är kulturell kompetens, vilket
i sig också försvårar möjligheten att ställa sig utanför. I den genomförda studien har författaren
själv varit indragen i sammanhanget och inte ställt sig utanför. Den kulturella kompetens utgörs
av drygt trettio års arbete med undervisning inom sex och samlevnad i ungdomsskola och i
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lärarutbildning, både som lärare och ansvarig organisatör. Deltagandet och den kulturella
kompetensen möjliggör diskursanalysen, men samtidigt kan detta försvåra ett närmande till
empirin utan förutfattade meningar, något som sannolikt funnits redan före insamlingen.
Empiriinsamling och transkribering skedde under samma läsår, men därefter fick materialet
vila under cirka arton månader. Tiden från insamling fram till den aktiva analysen har sannolikt
gett en viss distans till materialet och förhoppningsvis möjliggjort att färre förutfattade
meningar påverkat analysen.
Själva genomförandet av diskursanalysen delar Neumann (2003) in i tre steg. Steg ett handlar
om att göra val och avgränsningar, vilket beskrivits tidigare i detta metodavsnitt. Steg två
innebär att göra sammanställning av förekommande representationer. Representationer,
preciserar Neumann (ibid), är hur världen framträder för människan, alltså det sätt människor
förstår sitt sammanhang på. Institutionaliserade beskrivningar av verkligheten (alltså
representationer) utgör positioner i diskursen. Gill (1996) lyfter fram upprepat läsande av
transkript för att bli väl insatt i innehållet för att kunna genomföra analysen. Genom att lyssna
på lärarna under kursträffarna, transkribera inspelningar från dessa samtal och upprepade
gånger läsa det skrivna med varierande fokus har steg två i analysen genomförts och
resultatdelen relaterar till detta andra steg. Det sista steget, enligt Neumann (2003) innebär att
göra en undersökning av diskursens uppbyggnad, varvid olika kännetecken lyfts fram och det
görs en bedömning av huruvida de är förenande eller differentierande. Diskursernas
beständighet bedöms också. Inbördes relationer mellan diskurser analyseras och diskuteras
utifrån hur de är invävda i varandra och hur inramningen ser ut. Gill (1996) menar att det kan
vara till hjälp att dela upp detta sista steg i två etapper där det första innebär att söka mönster i
insamlad data och det andra att formulera försiktigt trevande hypoteser som ställs emot data.
Det som framkommer genom arbetet i detta tredje steg, omfattande två etapper, behandlas i
diskussionsdelen av arbetet.
Diskursanalysen har till uppgift att undersöka hur bestämda utsagor leder till sociala praktiker,
alltså handlingsbetingelser (Neuman 2003), och att se vilken tolkningsversion som etableras när
olika tolkningar möts (Gill 1996). Utifrån diskursanalysens karaktär så är det svårt att skilja
resultat från diskussion. Trots denna svårighet har valet i denna studie blivit att använda det
mer gängse mönstret med ett resultatstycke och ett diskussionsstycke relaterat till ovan nämnda
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analyssteg. Förhoppningen är att det som framkommer i studien därmed lättare ska kunna
uppfattas.
Inom diskursanalys förekommer ytterligare en del begrepp, vilka här hämtat sin tolkning hos
Neumann (2007). Utsaga är diskursanalysens minsta enhet, enligt Neumann tolkat som
yttrande, alltså ett inslag i en kommunikation. Yttrandena i denna studie kommer både från
litteraturen som lärarna läst och samtalen. I analysen av samtal, menar Billig (1996), att värdet
av en fri argumentation, också i ett öppet och deliberativt samtal, ibland kan få stå tillbaka för
andra värden när dilemman upplevs föreligga. Därmed utgör inte bara det uttalade utan också
det outtalade en del av samtalet.
Subjektspositioner relaterar till individnivå och utgörs av identiteter som man kan kliva in i
(Neuman 2003). Individer sammankopplade med en subjektsposition blir interpellerade. För att
upprätthålla positionerna krävs diskursivt arbete till exempel pågående samtal och arbete där de
gemensamma nämnarna bekräftas. Diskurser kan förhålla sig på olika sätt till varandra,
överlappande, som delmängder eller tydligt åtskilda. Det som skiljer är diakritika. I
diskussionen ges exempel på detta.
Reliabilitet och validitet är, enligt Potter (1996), inte så tydligt separerade i diskursanalys. Fyra
viktiga överväganden framhålls av Potter (ibid) som viktiga att göra. Det första handlar om att
lägga uppmärksamhet på avvikelser utifrån att diskursanalytikerns främsta inriktning är att söka
mönster. Avvikelsen från mönstret kan utgöra exakt det som visar varför standardmönstret
antagit just den form det har. Det andra övervägandet handlar om deltagarnas förståelse, alltså
att den gjorda tolkningen avstäms med deltagarna. Samstämmigheten med andra studier, både
tidigare och senare ger validitet. I de fall då nya tolkningar framkommer får efterkommande
studier fungera validerande.
I denna diskursanalytiskt inspirerade analys är avsikten att i lärarnas samtal om sex- och
samlevnadsundervisning, som i sig kan ses som en diskurs, söka urskilja diskursliknande
enheter som framträder.
områden

som

Utifrån litteraturen, som utgör studiens bakgrund, kan antas att

nationella

kvalitetsgranskningen

tittat

på

i

undervisningen,

såsom

främjandeperspektiv, riskperspektiv, ungdomssexualitet, vuxensexualitet, flickors behov,
pojkars behov och jämställdet, skulle kunna framträda som diskursliknande sammanhang.
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5. RESULTAT
Lärarnas samtal kring att undervisa om sex och samlevnad inom naturkunskap i
gymnasieskolan rymmer flera dimensioner där bland annat lärarnas förhållande till varandra,
lärare i andra ämnen, litteratur, tidigare och nuvarande elever samt yrkesmässiga och privata
erfarenheter ingick. Resonemang som startade vid ett tillfälle återkom vid ett annat tillfälle,
men med något annorlunda perspektiv. Resonemangen var alltså komplexa.
För att presentera lärares sätt att resonera om sitt uppdrag utgjorde diskursanalys
inspirationskälla i sökandet efter formeringssystem för utsagor, eller, med andra ord,
”paketeringen” av idéer, som lärarna uttalar. Denna paketering kan göras på olika sätt, men en
möjlig variant består i sex stycken sådana formeringssystem, alltså sex stycken diskursliknande
sammanhang och de får sin specificering i de sammanfattande orden omtanke, integritet, skola,
sjukvård, diskussioner och fakta. Orden återkommer i rubrikerna i efterföljande text med ett
undantag; skola och sjukvård förs samman under samma rubrik eftersom de respektive
sammanhangen framträder tydligare när de ställs i förhållande till varandra.

5.1 Omtanke
I alla samtal som fördes under projektets gång så talades det aldrig om elever, varken enskilda
elever eller elever i grupp, på något annat sätt än med respekt och med ett månande om dem.
En gång användes uttrycket ”stökiga pojkar”, men då var det i positiva ordalag eftersom dessa
pojkar bidrog med liv i diskussioner. Omtanken lyste igenom på flera plan och områden, som
här presenteras i en möjlig indelning.

5.1.1 På mer formell nivå
Det omtänksamma förhållningssättet till eleverna tog sig flera uttryck, både av formell och av
personlig karaktär. Skolans antimobbningsplan och likabehandlingsplan, som det relaterades
till vid flera tillfällen, framstod som ett levande dokument utifrån att de nämndes vid flera
tillfällen och att lärarna visade sig vara väl insatta i innehållet och måna om att följa de
riktlinjer som dragits upp.
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Lärare 1: Det står ju i våran likabehandlingsplan
Lärare 2: Det är det här med värdegrund, det är bara vi som har det

Styrdokumentens skrivningar penetrerades grundligt för att planera undervisningen med
motivet att eleverna ska bära med sig det som eftersträvas och vara medvetna om vad de kan.
På skolan realiserades ansvaret för att integrera sex- och samlevnadsundervisningen i skolans
verksamhet, som enligt Lpf 94 ålåg rektor, genom kurser i livskunskap och temadagar. Under
temadagarna

var

skolans

personal

aktiv,

men

också

andra

medverkande

såsom

ungdomsmottagningen, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) och RFSU. Lärarna
uttryckte en önskan att ta vara på det innehåll i temadagarna som utfallit väl, i förhållande till
gällande dokument och bemötande, också i framtida undervisning. Ungdomsmottagningen och
RFSL såg man gärna ett fortsatt samarbete med, men inte RFSU utifrån insatser som bedömdes
med ordet dåliga och att lärarna upplevt brister i vetenskaplig förankring. Värderingsövningar,
som tidigare använts en del, uttryckte lärarna nu tveksamhet inför med tanke på risken för
kränkande uttalanden, så i omtanke om eleverna var planen att undvika sådana.
I planering för ett av delområden, skriven av lärare 3, och som presenterades vid sista träffen
finns några punktade uppmaningar, giltiga inte bara för de specifika lektionerna. Punkterna
avspeglar något av respekten för och attityden till eleverna.
-

Lyssna aktivt

-

Inte moralisera

-

Ställ öppna/utredande frågor

-

Fostra inte

-

Undvik normaliserande utsagor

Sikta på att utveckla individens förmåga att studera och ifrågasätta både sina egna
åsikter men även gruppen reaktioner.
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5.1.2 Exempel från undervisning
I samband med att lärarna berättade om sina tidigare erfarenheter av undervisning i sex och
samlevnad återgav en deltagare något som upplevdes som ett klavertramp av läraren själv.
Under en lektion, där vikten av att sätta gränser och värna både själv och andra, framkom att en
elev blivit utnyttjad under en fest; en händelse som tidigare tystats av alla som kände till den,
men som efter lektionen ledde till föräldrakontakt och polisanmälan. Att läraren kallade
händelsen klavertramp förklarades med att eleven och det som drabbat henne kom till alla
klasskamraters kännedom. Direkt efter händelsen lade läraren till ett inslag innan sex- och
samlevnadsundervisningen startades, nämligen en möjlighet för eleverna att anonymt berätta
ifall det var något de tyckte var speciellt känsligt eller inte ville möta i undervisningen för att
förebygga ett undvikande av likartade situationer och därmed bädda för större trygghet och
delaktighet. Användandet av ”ego-bok”, en speciell bok som måste hållas inlåst av respektive
elev, i den tidigare givna kursen livskunskap, där eleverna i slutet av lektionerna skrev det som
varit bra för att uppmuntra sig själva, har utgjort ett led i omtanken om elevernas självbild. De
positiva erfarenheterna från detta skrivande ansåg lärarna vara möjligt att ta med in i den nya
utformningen av sex- och samlevnadsundervisningen.
För dem som arbetar på gymnasiet är det inte helt ovanligt att elever får barn under sina år på
skolan. Lärarna talade med respekt om det ansvar som de sett att eleverna tar för sin
livssituation. De funderade över om elever som blivit föräldrar skulle kunna tillfrågas för att
mer aktivt bidra till undervisningssammanhanget, men var snart överens om att det inte var en
bra lösning – eleverna ska få vara just elever, oavsett om de har barn eller ej.
Den skillnad i villkor mellan könen, som uttrycks i litteraturen, till exempel hos Bolander
(2009), reagerades det på och en lärare sa
Lärare 3: Jag blev ledsen över att ungdomarna inte har kommit längre, ja, den här
stigmatiseringen kring tjejers sexualitet, att den fortfarande ligger kvar som det
gör, det upplever jag som jättetråkigt, jag trodde vi hade kommit längre, och det
här är nånting som jag upplever att jag skulle vilja diskutera, hur vi på bästa sätt
hanterar.
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Det finns klasser där det är lätt att sätta igång samtal och diskussioner kring allehanda ämnen
men också klasser som inte är lika bekväma med dessa former och därför företrädesvis är tysta.
Lärarna utryckte inga värderande omdömen i något fall, men ett sökande av vägar för att också
de tystare klasserna ska ges möjlighet till utbyte av tankar och idéer.

5.1.3 Att känna sig delaktig
Först till den fjärde träffen hade lärarna läst ”Skola i normer” (Martinsson & Reimer 2008),
men redan under första träffens första timmar fördes samtalet in på normer. Att normer behövs
för att få ett fungerande samhälle betonades, men även vikten av att ha ett normkritiskt
förhållningssätt för att alla elever ska känna att undervisningen angår just dem.
Lärare 3: Det fanns en till sak som jag tyckte var så himla väl formulerat, jag tror att det
ät direktcitat, där säger man: det finns inte en norm som styr och ställer utan flera,
dom är motsägelsefulla och i den motsägelsefullheten finns utrymme för förändring.
Det tyckte jag var väldigt väl formulerat.

Utifrån lärarnas önskan att elever, oavsett sexualitet, ska känna sig inkluderade ledde samtalet
in på vilka relationsrelaterade ord som fungerar bäst; sambo, partner, livskamrat. Olika
benämningar prövades, men den optimala beteckningen framträdde inte som självklar. Ordet
partner som ses i en del metodmaterial kändes känslokall och det alternativa ordet livskamrat
bedömdes vara svårt att säga om sin kille/tjej när man är gymnasist. Att använda flera
alternativa ord kan emellertid leda bort från heteronormer i detta avseende. Vid val av exempel
att använda i undervisningen lade man sig vinn om att söka exempel som uttrycker annat än
heteronormativitet. I Bäckmans avhandling (2003) finns en berättelse om kärlek mellan två
killar, som knyter an till elevernas livsvärld, och fler sådana berättelser önskades för att kunna
ge elever möjlighet till identifikation. Det eftersträvade stråket av inkluderande inställning till
olika sexualiteter kompletterades i lärarnas planering med två lektioner som specifikt bearbetar
HBT.
I skolan finns elever som, både utifrån individuella ställningstaganden och utifrån bejakad
tradition, valt ett mer restriktivt hanterande av sexualiteten under den tiden lärarna möter dem.
Lärarna betonar vikten av också dessa elever ska vara fullt delaktiga i undervisningen och inte
behöva känna att undervisningen inte angår dem eller fördömer deras val. I samtalet om detta
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så nämns endast tjejerna eftersom det är de som i olika sammanhang uttalat en restriktiv
hållning. Samtidigt problematiserar lärarna denna restriktiva inställning och enligt dem är det
inte accepterat i ungdomsmiljön med denna hållning om den inte hängs upp på något system
utanför de egna tankarna, såsom någon form av religiös tro. Att lägga restriktioner på sig själv
enbart utifrån hälsoperspektiv lyfts inte av eleverna. Paralleller till alkoholdrickande nämns och
inte heller här uppfattar lärarna att eleverna har eget mandat att säga nej, utan nykterheten
behöver förklaras på andra grunder än enbart egna beslut. Med religionen som orsak till
beslutet upplevs förhållningssättet som tillåtet av andra elever.

5.1.4 Gymnasieåldern
I ett par av de böcker lärarna läst diskuteras förhållandet mellan ungdomssexualitet och
vuxensexualitet. Denna polarisering uttryckte lärarna som mindre relevant i undervisningen på
gymnasiet bland annat för att 15-årsgränsen passerats. Naturkunskapslärare, några av dem
också biologilärare, som också fanns representerade i gruppen, är fysiologiskt betydligt mer
kunniga än andra lärare och därmed mycket medvetna om sådant som smittspridning,
behandlingsbarhet och preventivmedel. I lärarnas samtal fanns hela tiden denna medvetenhet
och varje gång de talade om eleverna i förhållande till dessa tvåsamhetssexualitetens
konsekvenser var det med en vilja och önskan att eleverna ska bli medvetna för sitt eget bästa;
det handlade aldrig om hänvisningar till exempelvis ålder eller moral. Eftersom det går elever
på skolan som är föräldrar, vilket inte är något som döljs, så finns hela tiden en
konsekvensmedvetenhet hos eleverna när det gäller graviditet, vilket lärarna också uttryckte att
eleverna ser som en risk som behöver beaktas. Att se graviditeten som en risk innebär
underförstått att abort inte är någon enkel lösning, men ingen lärare nämnde egentligen något
om abort. Elevernas medvetenhet när det gäller STI är väsentligt lägre enligt lärarna. Det
lärarna urskiljer är en tro på att allt är behandlingsbart och att det i och med vaccinationerna
mot humant papillomvirus inte längre finns några risker alls. Lärarna återkom vid ett flertal
tillfällen till omedvetenheten och de konsekvenser som eleverna riskerar att drabbas av längre
fram i livet.
Skolsköterskan: Sen säger man så här ja, men vet du varför du ska använda kondom?
Ja, ja för att man inte ska bli smittad. Ja, men vad händer då. Ah, det vet jag inte.
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Lärare 1: Att det är sjukdomar dom kan få ja, ja, men jag menar det finns ju botemedel
mot det, man behöver nog vara väldigt tydlig med att det får vidare konsekvenser som
påverkar resten av livet
Lärare 2: … det tror jag bli oerhört enkelt så, ah, men det är ju klamydia man kan få,
det är inte farligt, bara beställer man ett test och man gör det utan att gå dit, det har
blivit så tillgängligt

De såg också detta som en utmaning i undervisningen, för elevernas bästa. I samtalen kring
undervisning om STI skojade lärarna om att använda bildmaterial med framskridna
sjukdomförlopp, men ingen uttryckte tanken att på allvar realisera detta. Att skrämmas
betraktades irrelevant, men fakta sågs något annorlunda.
Skolsköterskan: Sen är ju frågan om det går hem med skrämselpropaganda
Lärare 3: Jag kan ju inte tycka att det är skrämselpropaganda för att jag odlar bakterier
Skolsköterskan: Nej, nej, nu tänkte jag på att skrämma dom för klamydia

Gränsen mellan ungdomssexualitet och vuxensexualitet kunde lärarna inte fastställa – de ansåg
att det handlar om ett sammanhang och att lärare måste vara medvetna om de stora
erfarenhetsskillnaderna i grupperna.
Lärare 2: … en del har jättemycket erfarenhet och en del ingen alls och det blir ju
skitjobbigt om dom ska sitta alltså, då måste man ju välja vad man ska prata om liksom

I samtalen kring hur progressionen från grundskolan ska kunna utformas så inrymdes
medvetenheten om barn, och lärarna resonerade om inslag kring detta i undervisningen; att bli
gravid som risk, men också medvetandegörandet av att det inte är en självklarhet att man kan
bli gravid. STI kopplas ofta till undervisningssammanhanget sex och samlevnad, men kan, i de
fall det handlar om kursen Nk1b, också kunna hänföras till det centrala innehållet om hälsa och
dess samband med vanor. Genom att innehållsmässigt låta STI vara en integrerad av
undervisningen om bakterier och virus sågs en möjlighet att ge sex- och samlevnadsinnehållet
en balans där det mer positivt upplevda får överväga. I den hälften så långa kursen
Nk1a1saknas denna formulering.
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5.1.5 Genus
Under tidigare skolår har eleverna ofta delats in i könshomogena grupper för samtal kring
könsrelaterade områden som menstruation. Det uttrycktes tveksamhet kring detta i lärargruppen
bland annat genom kommentaren
Lärare 1: Det ligger ganska mycket i att killarna ska få reda på hur menstruationscykeln
funkar, dom har ingen kontroll överhuvudtaget annars, alltså, tjejerna kan ju tuta

i

dem precis vad som helst

I elevarbeten i andra ämnen har lärarna sett hur eleverna formulerar sig kring känslor och kön
varvid tjejer tolkas som mer känsliga men också att killarna har krav på sig att kontrollera
känslor på ett annat sätt. Genom kunskap menade sig lärarna se en möjlighet till minskade
prestationskrav i heterosexuella relationer och en minskad risk för att fastna i stereotypa bilder
med mannens sexualitet och lust i centrum.
Lärare 1: Jag tror man tappar killarna väldigt mycket just att man förutsätter att dom är
den stereotypa bilden av killar och att dom alltid vill.
Stereotypa bilder ses också smyga sig in i Skolverks-kursens litteratur. Efter läsandet av ”Risk och
bejakande” (Bolander 2009) fördes bland annat följande resonemang:
Lärare 1: Man pratar om att det är mannens sexualitet som är i centrum att det är
mannens lust då som liksom det, ah, tjejen ska ha koll på det här med kondomen, men
hon ska inte ha den med sig och det, ja, men killarna gillar ju kondom och så vidare,
men man säger inte att tjejer kanske tycker det är så vansinnigt kul med kondom.
Lärare 4: Ja, precis

Lärare 1: Jag vet inte om jag är nån jätte så där. Bättre utan kondom eller
kanske inte eller ja, ja Ja, men den aspekten tar man inte alls upp det är som att
nä det spelar ingen roll för tjejen, nä
Lärare 3: Mmm
Lärare 1: Ååh, över huvud taget att det är den, det är lite granna det fokuset man
har att det är liksom tjejen ska ställa upp för killen och det är killen som ska
njuta
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Många: Mmm
Kursledare: Det skriver ju inte hon heller om, hon tar ju inte upp den aspekten
Lärare 1: Nä
Kursledare: Hon ifrågasätter inte det
Lärare 1: Naä, nä, det gör hon inte
Kursledare: Det gör hon inte och det tycker jag är lite fascinerande
Lärare1: Ja
Lärare 3: Mmm
Kursledare: Varför skriver hon ingenting om det? Om tjejens perspektiv på det
hela?
Lärare 1: Varför har inte tjejer nån åsikt om kondom?
Vägen till större ömsesidig förståelse föreslogs bestå i att vid genomgången av könsorganens
byggnad betona och framhålla det kvinnliga könet, dess byggnad och reaktioner vid sexuell
upphetsning, eftersom de upplevt att kunskapen är låg, främst hos killar, men också hos tjejer
Lärare 1: För alla vet ju vad som händer med mannen när han får lust, men det är inte så
många som vet hur den kvinnliga kroppen reagerar.

Samtidigt betonade lärarna vikten av att låta killars egentliga uppfattningar om tjejer, främst
utseenderelaterade framgå och även de krav killar känner att de har på sig.
Lärare 1: Tjejer ska ju inte vara smala och snygga och sminkade för killarna, för
killarna vill inte ha det så i mångt och mycket, utan det är ju för andra tjejers skull, det
är ju för grupptrycket därifrån så att det är ju alltså, ja, hela debatten är ju helt fel
Lärare 1: Dom kraven som finns på dom, dom är mycket mer personliga, det handlar
liksom om intressen det handlar om utstrålning, dom ska va på ett visst sätt, en
kille, för att passa in och på ett helt annat plan än dom krav som ställs på en tjej.

Med dessa perspektiv hoppades lärarna att de kan bidra till bilden av en mer ömsesidig
sexualitet och större delaktighet för alla.
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Homosexuella relationer sågs som mer oproblematiska eftersom de könsrelaterade
erfarenheterna i paret är snarlika.
Att normer kring genus begränsar eleverna var tydligt för lärarna och samtidigt uttryckte de en
vilja att bidra till förändring av detta för att öka elevernas välmående. Rent konkret syntes
lärarnas strävan genom den prioritering som gjordes i planering för kunskapsområdet. Av
tretton planerade lektioner, där två lektioner avsätts för frågestund och prov, ingår fyra som ska
ägnas åt normkritiskt arbete. Arbetet med normer utgör ett nytt inslag i undervisningen och
osäkerhet visades. Mellan den fjärde och femte träffen genomförde två av lärarna lektioner
kring normer, vilket visade sig utfalla väl. Tidigare uttalad osäkerhet byttes efter
genomförandet mot större tillit till den egna förmågan.

5.2 Integritet
Att vara personlig i möten underlättar kontakt, men när kontakten inte gäller utvalda nära
vänner behöver gränser sättas kring den egna personen för att skydda den egna och närståendes
integritet. Gränssättandet är inte självklart, varken för lärare eller för elever, och ställs på sin
spets just i frågor som rör sex och samlevnad.

5.2.1 Lärares integritet
Ingen av de deltagande lärarna uttryckte att sex- och samlevnadsundervisningen är generellt
problematisk utan
Lärare 2: Hur ser ni på det, tycker ni det är jobbigt? Och ha?
Lärare 4: Nä
Lärare 1: Nä
Kursledare: Det är ett väldigt tacksamt område, det är sällan nån tycker, nä, ska vi göra
det här nu, nä det vill jag inte – det har jag aldrig varit med om

Mindre problem löste lärarna i samtal med varandra, men ett område kvarstod som
problematiskt, också efter flera timmars samtal, nämligen lust. En lärare uttryckte sig trevande
utifrån inställningen till innehållet
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Lärare 4: Det enda som jag tror, det kommer att bli, liksom, jag kommer att känna, det
beror delvis på det här med erogena zoner och lust, det tror jag, jag vet inte, men
det är nog mer för att jag inte har berört det så mycket innan. Och då känner jag
liksom hur… jag tänker mycket på innehållsättet och hur man ska jobba med det
och, asså, hur, hur, vad ska vara med. Ja, det här är skönt, det här är inte skönt,
jamen…

I fortsatta samtal framkom att problemets kärna är hur mycket man ska kunna säga utan att bli
privat. I läst litteratur diskuterades balansen mellan att vara personlig utan att vara privat i
undervisningen, men lärarna var eniga om att de exempel som framhålls inte skulle fungera för
dem eftersom de bygger på erfarenheter före explosionen av sociala medier. Exempel från
Stockholm fungerar inte heller på en mindre ort där lärare kan möta elevers föräldrar i samband
med hämtning på förskola eller i gemensamma fritidsintressen med familjen.
Lärare 4: Jo, men liksom, när man kommer till dagis och dom vet vad som har, jag
liksom det har vatt nånting. Eller när dagisfröknarnas barn ska börja gymnasiet och
dom frågar hur det är på ’vår skola’ egentligen
Lärare 1: Ja, X-stad är en liten stad

Läraren är ingen isolerad ö i samhället. Strategin som förslogs var att aldrig berätta om sig själv
direkt, möjligen invävt i generella beskrivningar där det inte går att tolka vem det handlar om.
Lärare 4: Jag brukar alltid säga att ni kan prova och ställa en fråga men jag kan välja att
inte svara på den och då kommer jag liksom att tala om, nä, det är personligt

Ett tillåtande klimat innebär i högsta grad att det är tillåtet att också slippa berätta allt. Att som
lärare sätta vida gränser kring sig själv riskerar samtidigt att ge en skev bild av läraren som
person och distansera alltför mycket gentemot eleverna.
Kursledare: Man vill ju inte framstå som den som bara ägnar sig åt att planera och hålla
lektioner.
Lärare 1: Jag kör ganska hårt med det att jag inte är den personen som … det är
faktiskt därför som deras grejer inte blir rättade och sådär. Jag har faktiskt gjort
annat i helgen. Jaha, gör du sån’t? Ja, det gör jag
Lärare 2: Men det är det där liksom gränssättandet som, det är skitsvårt
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Lärare 1: Bör man nästan ha en facebook för eleverna och en för annat
Lärare 4: Jag är rädd att jag kommer att bli så tråkig för att jag kommer att va så
medicinskt inriktad på att så här ser det ut, så och sen

Att medvetet satsa på bilder som utmanar ses inte som en möjlig väg
Lärare 2: För det tror jag inte heller skulle kännas som waou

Den egna yrkesprofilen ansåg lärarna vara ”ganska asexuell” och därmed den av eleverna
uppfattade kompetensen låg. Sannolikt kan det vara därför eleverna ser på sig själva som mer
kunniga och erfarna.
Lärare 1: Det är ju lustigt för dom ser ju sig själva som experterna

Absoluta lösningar finns inte i sikte, men de återkommande utbytena av erfarenheter utgör stöd.

5.2.1 Elevers integritet
Lärarens gränssättning har en förebildlig funktion för eleverna Dilemmat att balansera privat
och personligt rör i allra högsta grad också eleverna, inte bara i undervisningssammanhanget,
utan också i samtalen utanför lektionstid och vad som läggs ut i sociala medier. Det lärarna
hörde i skolans utrymmen förvånade dem, både öppenheten i det som sades och att eleverna
inte tystnade när vuxna rörde sig i närheten.
Lärare 2: Men eleverna kan vara otroligt privata själva ju, alltså dom tror ju inte att vi
hör dom alltså… det är ju inte så att dom berättar direkt till mig, men jag hör ju det,
jag står ju precis bredvid.

Elevernas hanterande av sociala medier är förvisso inget innehåll som naturkunskapslärarna
kände skyldighet att ta upp, men gränssättning och hanterande av sociala medier upplevdes
viktigt, så samtalet gled en stund in på anordnande av temadag om integritet. Medvetenheten
om gränssättning som social markör framgick, men hanterandet ansågs inte ha någon klar
lösning.
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5.3 Skolan i relation till hälso- och sjukvården
I hälsorelaterade frågor, som utgör en viktig aspekt av sex- och samlevnadsundervisning, har
lärare och sjukvårdspersonal överlappande kunskap och ibland sker samarbete. I detta möte
framträder, trots gott samarbete, stor skillnader i förhållningssätt.
Skolsköterskan deltog vid den tredje kursträffen på inbjudan av lärarna eftersom man har ett
gott samarbete och önskade få med skolsköterskans perspektiv. Skolsköterskan är också en
person som finns tillgänglig för frågor utanför lektionstid. Lärare och skolsköterska samråder
med varandra; ett exempel utgörs av att lärarna, i samband med utformandet av
undervisningsplaneringar, gjort listor med lämpliga vägar för eleverna att söka mer
information, framförallt kring det som kan upplevas mer känsligt att prata om. Listorna var
tänkta att finnas i områden på skolan där eleverna ofta vistas, men inget sätts upp utan kontakt
och samråd med skolsköterskan.
I mötet mellan skolpersonal och sjukvårdspersonal ställdes skillnader mellan verksamheterna
på sin spets. Något förenklat kan man säga att lärarna har ett möjlighetsgörande fokus medan
skolsköterskan har ett problemsökande fokus. Lärarna, som i mötet förkroppsligar
skolsammanhanget, arbetar utifrån en nedtecknad gemensam värdegrund, med en inställning att
se möjligheterna hos den enskilde eleven och att uppmuntra för att eleven ska lyckas så bra som
möjligt, men också med att stötta extra när det brister. Detta uppmuntrande, stimulerande och
lösningsinriktade agerande framstod som en del av lärares pedagogiska kompetens. I mötet
med eleverna interagerar läraren med sig själv som person, med den svårbalanserade
gränssättningen till det privata som en beståndsdel. Läraren har förvisso en form av
tystnadsplikt, men den uppfattas av eleverna som oklar i konturerna och underskrivande av
dokument kring detta är ingen generellt företeelse, även om det finns skolhuvudmän som
använder en sådan modell. Skolhälsovården, hälso- och sjukvårdens representation inom
skolan, agerar utifrån sin tystnadsplikt, vars ramar är väl kända för eleverna, och som även
inrymmer en inriktning på att inte låta egna livserfarenheter utanför sjukvårdsammanhanget
inkluderas i arbetet. Arbetssättet är inriktat på problemsökande, det vill säga man söker primärt
fel, lyfter fram och analyserar dem samt söker finna lösningar. Det lösningsinriktade arbetet
finns alltså också i sjukvården, men där kommer problemen, framförallt de medicinska, i första
hand.
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Av skolsköterskans repliker i samtalet framgick också att analysen av omgivningen är inriktad
på problem, exempelvis TV-programs gränslöshet kring sex, drogers inverkan, elevbeteende
som leder till ångest och bristande kondomanvändning.
Skolsköterskan: Ja, men alltså, det är ju jättemycket drogpåverkan, antingen röker man
på eller så dricker man så mycket och så hamnar man i detta och så hamnar men i det en
gång till
Skolsköterskan: Samlagsscener hit och dit liksom, först med henne och sen honom
Skolsköterskan: Men i hur många filmer använder man kondom?

Betoningarna blir alltså olika beroende på om man anlägger undervisnings- eller
skolhälsovårdsaspekter. Elevernas upplevdes också ha olika former av förtroende för
verksamheterna. När frågor kring kroppen behandlas, till exempel rörande STI och
preventivmedel upplevde lärarna och skolsköterskan att eleverna ser sjukvården som experter,
trots att det i flera fall inte överensstämmer med verkligheten. Sjukvårdens expertstatus vill
lärarna gärna använda sig av för ett område som oroar dem mycket, spridningen av STI. De
menar att om en läkare kommer och berättar så skulle riskmedvetenheten öka betydligt.
Lärare 1: Jag tänker mest att det blir en liten annan pondus om det kommer från någon
annan än läraren, alltså jag vill inte snacka ner vår egen
Lärare 2: Jo, men det gör det ju
Lärare 1: Men det är så att eleverna lyssnar på ett annat sätt om det kommer någon som
de anser verkligen vara expert, eller liksom så
Lärare 1: Vi borde försöka få hit en läkare faktiskt

Möjligheten att få detta besök bedömdes som mindre rimligt och ett alternativ består i att låta
vårdlärarna delta eftersom de har sjukvårdsstatus.
Ett annat område där lärarna söker stöd hos dem med sjukvårdserfarenhet är när funktionalitet
ställs i förhållande till sexualitet, vilket elever från vårdprogrammet möter när de är ute på
praktik. Till skillnad från när det rör STI så var alla ense om att kompetensen finns hos
vårdlärarna.

44

5.4 Diskussioner i undervisningen
Diskussioner förekommer i flera sammanhang i undervisning, men inte alltid i så frekvent i
naturkunskap som i en del mer samhällsvetenskapliga ämnen. När lärarnas samtal rörde sig om
diskussioner lyste detta igenom.
”Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande
människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa” säger skrivningen i det centrala
innehållet för Naturkunskap 1a1 och 1b. Utifrån denna formulering framgår faktainnehållet för
sex- och samlevnadsundervisningen inte med tydlighet och i första träffens start uttrycktes
osäkerhet hos lärarna kring om det framförallt är diskussioner som eftersträvas och
diskussioners genomförande.
Lärare 5: Jag är kanske inte den diskuterande personen från botten, alltså som person så
där kan jag nog känna att jag skulle kunna bli lite stressad. Att man ska känna att
det direkt ska ge nånting dom här diskussionerna
Lärare 6: Inte bara hålla igång det liksom, man ska, hur man ska leda diskussionen så
att det ger nåt vettigt eller så
Lärare 1: Jag tror i och för sig att de kan sitta och diskutera det här ganska länge
Lärare 4: Ja, det tror jag med
Lärare 1: Jag tror inte man behöver känna att man
Lärare 6: Sen är det väldigt olika i de olika klasserna. En del kanske det funkar jättebra
på, sen har man ju en del sånadär
Lärare 1: Ja, det är ju det som är grejen med samtalsgrupper
Lärare 6: Det kvittar vilka grupper man sitter i nästan så
Lärare 1: Framförallt så känner man dom ju inte riktigt så väl så man vet vem dom kan
tänka sig att diskutera såna här frågor med
Lärare 6: Nä det är ju det som är att många tycker ju att det är lite jobbigt och kanske
diskutera det
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I den lokala kursen Livskunskap, som tidigare funnits på skolan, har diskussioner varit en
viktig beståndsdel. Men, den kursen låg vid sidan om andra kurser och betygsattes inte alltid. I
naturkunskapskurserna ska betyg sättas och därmed upplevs den aktuella situationen mer
komplicerad – att använda diskussioner som underlag för betygsättning är inte enkelt. Att leda
diskussioner har lärarna ett självförtroende i utifrån erfarenhet och elevkännedom. De skulle
gärna se olika experter som delger sina kunskaper inom specifika områden, men själva
diskussionerna, bedömde de, leds bäst av dem själva. Diskussioner kan gå åt ett håll som inte är
önskvärt och lärarna uttryckte behovet av en vaksamhet för att inte eleverna ska fastna i
stereotypa bilder av genus eller visa tendenser till kränkningar gentemot varandra. Lärares
kunskap om skolans klasser och därmed kompetensen att arbeta med grupprelaterade
diskussionsformer – ibland helklass, ibland endast smågrupper och sammanfattningar i helklass
– skulle ge eleverna bättre utbyte. Det uttrycktes en beredskap på användande av olika
arbetsformer, såsom samtal utifrån anonymt skrivna elevfrågor och formulerande av
utvecklande frågeställningar till diskussioner, för att eleverna ska känna att undervisningen
angår dem och ger något. När det gäller vissa frågor, exempelvis sådana som berör risker eller
krav på killar respektive tjejer, ville man undvika polariserande diskussioner och istället låta
eleverna samtala kring sina tankar utan argumentation. Normer ansågs vara ett område som
lämpar sig för diskussioner. Trots insikten i diskussioners och samtals betydelse så finns en oro
för att dessa ska ta för mycket tid från det faktainnehåll som lärarna ser som väsentligt.

5.5 Fakta
Naturvetenskapliga ämnen innehåller ofta fakta, som vetenskapssamhället nått konsensus kring,
och därmed är behovet av att ifrågasätta den inte stort i undervisningen. Dessa fakta utgör en
trygg ryggrad i undervisningen och när den inte är given upplevs osäkerhet och aktualiseras
därför i samtal.
Av kunskapskraven framgår att naturvetenskap måste ingå som grund för argumentation och
därmed landade lärarna i att ett faktainnehåll måste finnas med och en viss lättnad infann sig.
Det centrala innehållet i grundskolans kurser sågs som en möjlig utgångspunkt för att finna de
rätta

kompletteringsmöjligheterna.

Genomläsningen

av

detta

innehåll

renderade

i

kommentarerna
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Lärare 1: Vad ska vi göra då?
Lärare 4: Ja, vad gör vi?
Kursledare: Så står det där
Lärare 1: Då ska dom ju kunna allt

Under samtalens gång ventilerades synpunkter på innehåll och sådant som graviditet,
åldersförändringar, menstruationscykeln och preventivmedel sågs som kompletterande till
grundskolans centrala innehåll. Den formulering som lärarna återkom till flest gånger var
”sexuell hälsa” som i Nk1b också har koppling centrala innehållets formulering om samband
mellan hälsa och livsstil. Vid definierandet av vad sexuell hälsa är fokuserades undvikande av
STI. Sexualitetens positiva sidor fördes till centrala innehållets ord ”lust”. För förmedlandet av
fakta syftades det på läraren samt tryckt och digital litteratur som användbara källor – inga
andra möjligheter uttalades. Faktainnehållet menades kunna användas som utgångspunkt för
diskussioner och samtal. Urvalet av fakta var lärarna överens om att ta fram tillsammans, alltså
den ”hårdfakta” / ”faktabas” som ska ingå. Statistik rörande framförallt ungdomars sexualitet
sågs som ett eftersträvandsvärt innehåll i undervisningen för att utmana normer och stereotyper
eftersom statistiken visar på en större bredd än vad de tror att eleverna känner till. Att kunna
möta elevkommentarer med relevant statistik är en önskan som uttalades av flera lärare.
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6 DISKUSSION
6.1 Metoddiskussion
En enfallsstudie har genomförts för att söka svar på studiens frågeställningar. En flerfallsstudie
skulle kunna befästa den diskursliknande indelningen, men omständigheterna, inte minst
tidsmässigt, medgav inte ett mer omfattande arbete. Tillsammans med tidigare och framtida
forskning kan studien emellertid fylla en funktion för att påbörja ifyllandet av det tomrum som
lärares perspektiv på sex- och samlevnadsundervisning utgör. Att utöka just denna studie med
en ny likadan är inte möjligt eftersom det unika tidsskedet då empirin insamlades, just det läsår
då nya styrdokument togs i bruk, inte återkommer förrän nya förändringar i de nationella
styrdokumenten sätts i verket, men andra studier om lärares samtal kan komplettera resultatet
från denna studie.
I studien framkommer, utifrån dess kvalitativa karaktär, ingen objektiv sanning, men den
kommer, enligt vad Weber (Andersen & Kaspersen 2007) också menar, fram till en substans av
värde för att ge inblick i lärares arbetssammanhang och ett tanke- och idéstöd för andra lärare
som genomför motsvarande arbete.
Under insamlandet av empirin har författaren agerat katalysator för samtal och diskussioner,
om än med medvetet låg profil, och alltså kan samtalen ha styrts på ett oönskat sätt. Utifrån
lärarnas stora frispråkighet, görs bedömningen förhållandet inte påverkat så att det stör studiens
syfte. Tidsramen från mitten av november till slutet av april har möjliggjort för lärarna att
reagera på obalanser i samtalen och tillföra det som känns angeläget. Det transkriberade
materialet har ”vilat” i en pärm under cirka arton månader varigenom en distansering till
materialet skett och lärarnas utsagor värderats mer direkt ifrån det faktiskt sagda än utifrån vem
som uttalade sig, när det sades och hur stämningen var just då. Stämningen var för övrigt god i
alla samtal, vilket syns i det transkriberade material genom de många ”Skratt” som noterats.
I bearbetningen av empirin har funnits en ansats till diskursanalys för att besvara studiens
frågor. Ingen diskurs är helt avgränsad från en annan och materialet har därför bearbetats vid
upprepade tillfällen för att avgöra vilka diskursliknande sammanhang som kan utläsas, om
maktförhållanden figurerar och hur de i så fall är uppbyggda.
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Det som analyserats är lärarnas utsagor i form av det som sagts i samtalen samt de dokument
kring planering som framtagits. Analysen är gjord enbart av en person, författaren, men
möjligheten finns för annan person att genomföra motsvarande arbete. Efter att ha trängt in i
materialet och arbetat med det på ett diskursanalytiskt inspirerat framgår att det hade varit
värdefullt med kompletterande analys av annan person. De överväganden som gjorts är det
enbart författaren själv som står bakom och, trots att tiden för reflektioner och vridande och
vändande på materialet varit god, så kan inte uteslutas att ytterligare dimensioner i materialet
skulle kunna upptäckas om också en annan person djupstuderat materialet.
I överenskommelsen om konfidentialitet har ett misstag begåtts. När empirin insamlades var
planen att en namngiven lärare skulle fungera som handledare. Denna person nämns i
konfidentialitetsöverenskommelsen som en av de tre personer som har tillträde till materialet.
Övriga är två icke namngivna kollegor. Den namngivna handledaren byttes på grund av
tidsbrist, vilket innebär att nuvarande handledare inte har rätt att lyssna på ljudupptagningarna.
Kompletterande överenskommelse är möjligt att göra, men har inte gjorts.

6.2 Resultatdiskussion
Att lärare som ska undervisa i sex och samlevnad befinner sig i ett komplext sammanhang kan
studien bekräfta och i denna bemärkelse är undervisningen svår (Chikoko et al. 2011). Att
kunskapsområdet närmast kan liknas vid ett ansvarsområde visas i att det tydligast
framträdande diskursliknande sammanhanget (i nedanstående text för enkelhets skull ofta
benämnt diskurs) rör omtanke. Studien ger en bild av lärares resonemang kring uppdraget att
implementera sex- och samlevnadsundervisning i naturkunskap, en bild som förstås är färgad
av det lokala sammanhanget, men som ändå ger nya perspektiv på undervisningsuppdraget.

6.2.1 Omtanke
Den starkast framtonande diskursen är lärarnas omtanke om eleverna. Uttryck för omtanke,
som återfinns i aktuella styrdokument och tidigare handledningar för kunskapsområdet, tycks
ha präglat lärarna i deras yrkesroll eftersom de genomgående lade sig vinn om att i alla lägen
inkludera samtliga elever. Ett metodrelaterat exempel på omtanken finns i lärarnas möte med
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värderingsövningarnas karaktär kan finnas tendenser till kränkningar. Denna text reagerade
lärarna direkt på och bedömde att värderingsövningar inte skulle platsa i undervisningen.
Exempel på omtanke finns i litteraturen, men en så sammanhållen inställning till elever som
lyser fram i varje samtalsområde lärarna berör, har inte framgått.
6.2.1.1 Delaktighet oavsett sexualitet
Att undervisningen ska vara inkluderande oavsett sexualitet framhölls av lärarna. De strävade
både efter att alla elever skulle känna sig delaktiga i all undervisning, men ville också, genom
historiska tillbakablickar, visa hur acceptansen för olika sexuella uttryck varierat genom
historian. Knöfel Magnusson (2005) menar att en separat undervisning om HBT-frågor är ett
uttryck för heteronormativitet och att det är bättre med inkludering olika sexualiteter i all
undervisning. Lärarna uttryckte ingen motsättning mellan inkluderandet av HBT-perspektiv i
all undervisningen och separata lektioner. I utformandet av undervisningen valde de att
använda båda vägarna. Motivet för detta förfaringssätt framgick inte tydligt, men en tolkning
kan vara att tron på att en ökad kunskap hos eleverna skulle kunna öka förståelsen för de
levnadsvillkor som icke-heterosexuella personer, både historiskt och i nutid, kan möta.
6.2.1.2 Respekt för elever i gymnasieskolan
Omtanken framträder också i lärarnas samtal om elever med egna barn. Lärarna utryckte stor
respekt och resonerade inte som om dessa elever vore mindre ansvarstagande än äldre föräldrar.
Utifrån att det finns elever som är föräldrar framstod skillnaden mellan ungdomssexualitet och
vuxensexualitet (Skolverket 2000) något nedtonade i lärarnas samtal. Den jämförelse som
gjorts i Nationella kvalitetsgranskningens (ibid) av balansen mellan ungdomssexualitet och
vuxensexualitet ser de som mindre relevant. Att unga människor behöver bli uppmärksammade
som sexuella varelser (Francis 2010) råder det emellertid inga tvivel om. Samtidigt är lärarna
väl medvetna om elevernas skilda erfarenheter och gränssättningar och att denna spännvid är
ett faktum som måste beaktas när undervisning planeras, för att alla ska uppleva den som
angelägen.
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6.2.1.3 Oönskade graviditeter och STI
I nära anslutning till resonemangen kring elever som föräldrar finns risken för oönskade
graviditeter. Några moralisk-etiska resonemang bland lärarna kring sexualitet och barnafödande
står inte att finna i materialet och samtalen leder inte heller in på abortfrågan, mer än indirekt.
Att inget uttalas är, enligt Billig (1996), också en del av samtalet. Foucault (2008) skriver om
tystanden i förhållande till diskursen och menar att ”diskursen finns lika mycket i det som man
inte säger, markeras av åtbörder, attityder, sätt att vara, beteendemönster och rumsliga
dispositioner” (ibid, s.181). Att tolka tystnaden är vanskligt, men kanske upplever lärarna
frågan om aborter alltför känslig, kanske känner man inte till varandras inställning eller
livserfarenhet och ingen vill orsaka obehag för kollegorna. Försiktigheten i att uttala sig ger en
indikation på generell varsamhet i uttalanden. Med en sådan inställning kan bemötandet av
elever också förmodas ske på ett respektfullt sätt och man undviker risken för att elever med
egna bestämda, ej nödvändigtvis uttalade, åsikter ska känna att de står utanför
undervisningssammanhanget (Salminen Karlsson 2005). I detta ligger en underström av
omtanke.
Utöver oönskade graviditeter så utgör också STI en risk i sexuella förhållanden. Allvaret med
STI syntes i att det var ett av de samtalsämnen som tog mest tid i anspråk. Orsaken torde vara,
den utifrån kunskap, stora medvetenheten om följderna. Campbells förmodan (1996) om att
lärarna stressas av förväntningar på att undervisningen ska öka ungdomars medvetenhet om
säker sex kan gå som ett underliggande stråk hos lärarna. Utifrån lärarnas samtal kan förstås att
stråket ligger djupare än en förväntan utifrån; lärarna framstår som drivna av sin egen
medvetenhet om och insikt i konsekvenserana av STI och de är angelägna om att förmedla
detta till eleverna för att ge medvetenhet och motiv till att vara rädda om sig själva.
Skrämselmetoder är uteslutet för lärarna och som undervisningsmodell har de sannolikt inte
själva mött det eftersom det funnits en avrådan från sådant som kan ge skadliga skräck- och
skuldkänslor redan i 1949 års och 1956 års handledningar (Kungliga Skolöverstyrelsen 1949,
1956). Resonemangen bygger inte på moralsystem, utan framstår som ansvarsetiska (Weber i
Andersen & Kaspersen 2007), något som tycktes ses som den möjliga vägen i undervisningen.
Sinnelagsetiska resonemang (ibid), som kan antas finnas hos de elever som uttrycker en religiös
tro, fördes inte, men i lärarnas sätt att tala fanns respekt för sådana. Avsaknaden av moraliska
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och etiska resonemang kan tolkas som en rädsla för att ta tag i frågorna, men kan också bero på
bristande kunskap i att resonera moral eller att man hänför detta till religionskunskapsämnet.
Utan att ha ett tydligt svar på orsaken till frånvaron av moraliska och etiska resonemang så
finns en risk i att förbigåendet kan ge en bild av att lärargruppen inte beaktar denna typ av
tankar. Elever kan uppfatta det som ej lyfts fram som mindre värt. Eftersom
naturkunskapskontexten för övrigt har många drag av rationellt tänkande skulle elever också
kunna uppfatta att andra tänkesätt inte riktigt är tillåtna. En upplevelse liknande Webers
järnbur (Andersen & Kaspersen 2007) ligger nära till hands. Också ett agerande av lärarna som
görs i omtänksamhet och försiktighet skulle kunna missförstås.
Det kan lätt bli så att riskperspektiv i sexuella förhållanden betonas mer än friskperspektiv
(Lustig, 2012), vilket kan ge en skev bild av sexualiteten och det önskade ingen. Lärarna
uppmärksammade denna balans utifrån att de uttryckte en vilja att undervisningen ska ge en
positiv bild av sexualiteten. Ett förslag som väcktes var att flytta STI från de mer sex- och
samlevnadsinriktade momenten i undervisningen till avsnittet om hälsa och därigenom minska
riskperspektivets utrymme i sex- och samlevnadsundervisningen. Förslaget är ingen nyhet
eftersom det innebär att placeringen av STI, som från 1956 (Kungliga Skolöverstyrelsen 1956)
hänförts

till

sexualkunskapen återgår

till

placeringen

det

hade

1935 (1943 års

sexualundervisningssakkunniga 1946). I resonemangen om en positiv bild av sexualiteten
fokuserades lust. Lärarna önskade verkligen låta detta inrymmas i undervisningen, men såg det
som en stor svårighet. Att prata om lust ligger så nära det privata att det är känsligt, även om
strävan finns.
6.2.1.4 Delaktighet oavsett genus
Ytterligare ett uttryck för omtanken om eleverna är att både tjejer och killar ska känna sig
delaktiga och vara aktiva i undervisning i på ett jämbördigt sätt. I samtalen om huruvida
undervisningen är feminiserad (Lustig 2012) eller maskuliniserad (Bäckman 2007) bedömde
lärarna att kvinnors behov generellt sett mer sällan lyftes fram. Statistiken från RFSU-filmen
(Tyrberg 2011) utgjorde ett avskräckande exempel. En väg för att få undervisningen mer
jämbördig var att lärarna i samtalen valde att ge de kvinnliga könsorganens byggnad och
funktion en framträdande plats. Rötterna till denna betoning kan också sökas i lärarnas läsande
av Bäckman (2003) och beskrivningen av de olika könens syn på onani. Genom att namnge och
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prata mer om de kvinnliga könsorganen kan det finnas en förhoppning hos lärarna att någon
form av jämnare balans mellan killars och tjejers relation till könsorganen växa fram.

6.2.2 Integritet – att balansera på gränsen till det privata
Integritet bedöms också vara av diskursliknande karaktär. Sex- och samlevnads-undervisningen
anges vara ett kontroversiellt område (Chikoko et al. 2011) och ett svårt (Buston & Wight
2001) kunskapsområde. Integritetsfrågorna kan hänföras till det svårare i denna undervisning.
De exempel som svenska texter använt för att ge exempel på hur man värnar sin privata sfär
ratades. Det fanns hos läraren en oro för att aktsamheten om de personliga förhållandena skulle
ge en bild av dem själva som tråkiga. Ett alternativt sätt att se på detta är att läraren som
upplevs visa respekt för närstående genom att inte använda exempel från det privata är en
person som inte för vidare förtroenden. En sådan egenskap är enligt Allen (2009) ett
kännetecken på de bästa lärarna i sex- och samlevnadsundervisning.
Efter resonemang sinsemellan framstår lärarnas eget balanserande som ett mindre problem i
förhållande till oron över elevers bristande insikt i konsekvenser vid användning av sociala
medier. Samtidigt insåg lärarna att det inte primärt är naturkunskapsämnets uppdrag att
behandla detta, men problemet lämnades inte, utan temadag föreslogs. Traditionen med
temadagar för kunskapsinnehåll som är av ämnesövergripande karaktär framstår som relativt
tung, redan 1935 fanns ju möjligheten när det gällde sexualkunskap (1943 års
sexualundervisnings-sakkunniga 1946). Lärarnas sätt att hantera innehåll som rör lust kan synas
distanserat och förstärka den motvilligt erkända och oönskade bilden av läraren som en
asexuell varelse. Det kan, utifrån de resonemang som förts kring integritet, antas att värnandet
om privatlivet värderas så högt att undervisningen tillåts vara av mer opersonlig och saklig
karaktär.

6.2.3 Skolan i förhållande till hälso- och sjukvården
Skola samt hälso- och sjukvård är de två diskursliknande sammanhang som i studien framträder
som tydligast diakritiska utifrån sina olika förutsättningar. När det gäller fysiologiska frågor är
det både lärarnas och skolsköterskans uppfattning att eleverna sätter större tilltro till
sjukvårdens kunskap, oavsett om det stämmer eller ej. Skoldiskursen är underordnad
sjukvårdsdiskursen och i maktrelationen (Neumann 2003) ligger att när sjukvårdspersonal
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uttalar sig om fysiologi är det mer trovärdigt än när samma sak sägs av lärare i
fysiologiundervisning. Sjukvårdsdiskursen tolkas utöva makt över skoldiskursen. I mötet
mellan sjukvård och skola sker inte detta maktutövande aktivt, utan maktförhållandet befästs
snarare genom skolans underordnande (Butler 1997). Lärarens och skolsköterskans roll kan ses
som subjektpositioner (Neuman 2003) som inte omförhandlar makten utan följer de mönster
som de uppfattar äger giltighet hos eleverna. Lärarnas förslag på läkarföreläsning är ett led i hur
subjektet läraren underordnar sig enligt Butler (1997). Den skillnad som Centerwall (1995)
beskriver mellan läraren, som ska vara personlig, och sjukvårdspersonal, som ska vara
opersonligt rådgivande, framträder i studien genom att lärarna såg sig som självklart ansvariga
för moment med metoder där det behövs mer interagerande med eleverna. I den informella sexoch samlevnadsundervisningen har skolsköterskan en viktig roll och den har undersökts av
Tanners et al. (2007). I deras studie verkar eleverna ha större förtroende för lärarnas kunskap
om STI än skolsköterskorna eftersom elevfrågor om STI oftare ställdes till lärarna än till
skolsköterskorna, medan personalen på skolan i studien tror att elevernas förtroende, i dessa
frågor, är större när det gäller sjukvården är skolan. En förklaring till denna skillnad kan vara
studiens empiri är hämtat från USA och där har sjuksköterskeutbildningen ett mer begränsat
medicinskt innehåll än i Sverige.

6.2.4 Fakta
Fakta, som diskursliknande sammanhang, tycks ha en stark ställning i lärargruppen. En
förklaring kan vara att naturkunskapslärarna genom sina studier i naturvetenskapliga ämnen
framförallt ägnat sig åt faktakunskaper under ämnesstudietiden och därmed formats av sina
erfarenheter (Kehily 2002). Uttrycken för att inte vara så bekväm med diskussioner skulle alltså
kunna härledas i studiebakgrunden. Kopplingar kan också göras till Timmerman (2009) och
personlighetens uttryck i undervisningen, vilket leder tankarna till att personligheten påverkat
studieinriktningen. Det finns en möjlighet att faktainriktade personer skulle kunna tänkas välja
naturvetenskaplig utbildning utifrån studiernas fokus på just fakta.

6.2.5 Diskussioner i undervisningen
Det sammanhang av diskurskaraktär som här benämnts diskussioner värderas av lärarna inte
som lika centralt som fakta, men ändå som nödvändigt och oersättligt. Trots uttalad osäkerhet
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finns en vilja att använda diskussioner och samtal utifrån medvetenheten att ungdomar behöver
undervisning med ett brett fokus (Francis 2010) och att dialog och diskussion behöver
användas för att få med områden som värden, färdigheter, känslor och förhållanden (Chikoko et
al. 2011). Fakta och diskussion ses även efter samtal som två tämligen skilda delar av
undervisningen. De förs inte samman i utsagorna och därför har valet att tala om dem som två
diskurser gjorts. Lärargruppen uttrycker att fakta behöver utgöra en förutsättning för diskussion
och de kan därmed ses markera värdet av fakta som högre än värdet av diskussion –
faktadiskursen utövar makt över diskussionsdiskursen.
Trots viss osäkerhet i att bygga undervisningen på diskussioner uttrycks ändå lärarnas
kompetens i detta område i förhållande till inbjudna gäster i undervisningen, vilket kan ses som
ett uttryckt för diskursivt arbete.

6.2.6 Förhållanden mellan de sex diskursliknande sammanhangen
Av de nämnda sex diskursliknande sammanhangen är skoldiskursen och sjukvårdsdiskurserna
de mest övergripande och samtidigt de som är tydligast diakritiska. Sex- och
samlevnadsundervisningen förutsätts i sig utgöra en diskurs och som sådan utgör den en del av
skoldiskursen, men samtidigt också en del av sjukvårdsdiskursen.
Omtankesdiskursen är en del av sex- och samlevnadsdiskursen men återfinns sannolikt också i
andra undervisningssammanhang eftersom lärare svårligen kan ha diametralt olika bemötande
beroende på ämnesinnehåll. Integritetsdiskursen har en given plats inom sex- och
samlevnadsundervisning eftersom kunskapsområdet går så ”in på huden” (Centerwall 1995).
Sannolikt återfinns diskursen också i andra skolsammanhang, men, ur lärarperspektiv, mindre
framträdande.
Faktadiskursen och diskussionsdiskursen framträder tämligen åtskilda i studien, men har ett
visst överlapp. Både fakta- och diskussionsdiskursen utgör en del av omsorgsdiskursen inom
sex-

och

samlevnadsdiskursen.

I

andra

skolsammanhang

förekommer

fakta-

och

diskussionsdiskurserna också men kan där antas vara mindre tydligt underordnade
omsorgsdiskursen. Integritetsdiskursen griper in i diskussionsdiskursen men berör inte
faktadiskursen i samma utsträckning. Sjukvårdsdiskursen skiljer sig så mycket från
skoldiskursen att den integritetsdiskurs som huvudsakligen finns inom skoldiskursen inte är
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relevant. Sjukvårdens egen integritetsdiskurs, i form av tystnadsplikten, är en förutsättning för
att sjukvårdsdiskursen ska kunna särskiljas.

6.2.7 Studiens frågeställningar
Studien ger en hel del inblickar i lärares resonemang kring sex- och samlevnadsundervisning
inom naturkunskapsämnet utifrån ämnesplanens nya skrivning, både när det gäller det faktiska
innehållet i undervisningen och lärares förhållningssätt till elever och innehållet. Studiens
tämligen vidsträckta huvudfråga kan därmed sägas ha fått svar, eller snarare, flera svar.
Den första underfrågan, om vilka delar av sex- och samlevnadsundervisningen som lärarna
uttrycker är centrala och viktiga framgår av resultat och diskussion. Omsorg om eleverna är
centralt, allas delaktighet väsentligt och innehållsvalet relaterat till att de ska må väl genom
livet.
Den andra underfrågan och vilka inslag och aspekter som är mer bekymmersamma och
komplicerade än andra framgår också av resultat och resultatdiskussion. Samtidigt som omsorg
och respekt för eleverna är viktigt så ställer det också höga krav på medvetenhet om elevers
olikheter. Att balansera på gränsen mellan det personliga och det privata är inte heller enkelt.
Att arbeta med diskussioner och samtal innehåller komplikationer, eftersom en lärare i förväg
inte vet åt vilket håll det bär.
Samtalen i lärargruppen bekräftar i åtskilliga fall tidigare forskning och det kan också
konstateras att skillnaderna mellan länder inte alltid är så stora. Den mest omvälvande
upptäckten handlar om dikotomin hälsa – risk, även benämnd frisk – risk, risk – bejakande och
”from disease to desire”. I litteraturen betonas dikotomin och hos lärarna finns förvisso båda
polerna med, men resonemang kring dem är inte åtskilda utan förs genomgående i en anda av
stor omtänksamhet om eleverna.
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7 SLUTORD
Eftersom denna studie, som rör en skola och en avgränsad lärargrupp, är av kvalitativ karaktär
och har ett hermeneutiskt förhållningssätt så framträder inte någon objektiv sanning. Att dra
bestämda slutsatser utifrån dessa förutsättningar är inte möjligt, men det som framkommer i
studien kan byggas på med andra studier som vederlägger eller förkastar.
Den generella bedömningen att kunskapsområdet sex och samlevnad upplevs svårt att arbeta
med kan emellertid nyanseras. Delar av undervisningen upplevs enklare än andra att ta sig an,
såsom fysiologiska och medicinska fakta samt det nytillkomna centrala innehållet om normer.
Det som upplevs betydligt svårare är lärarens balanserande på gränsen mellan det personliga
och privata samt förhållandet mellan funktionalitet och sexualitet.
Skolan styrdokument är dokument som i mycket stor utsträckning beaktas och de nya
skrivningarna om sex och samlevnad i naturkunskapsämnet påverkar innehållet i samtalen och,
så småningom, lektionsplaneringar. Inget av innehållet ifrågasätts egentligen även om
tolkningen av formuleringar inte är självklart enkel. Styrdokument framstår, som statsmakterna
vill och namnet indikerar, styrande.
Lärarna verkar i en tradition. Tydligast framkommer detta genom styrdokumentens placering
av kunskapsområdet, nämligen i naturkunskapen. Trots flera gymnasieskolors arbete med
lokala kurser i livskunskap under den tid Lpf 94 gällde har detta koncept inte fångats upp i Lgy
11, utan placeringen följer traditionen som löpt genom 1900-talet. Betoningen på samtal,
utifrån referensmaterial (Centerwall, 1995) om sex och samlevnad, lever, både genom att
lärarna inte har några tveksamheter kring att tala om det, om än inte på ett privat sätt, och
genom lärarnas ambition att planera för detta.
Lärarnas stora respekt för och omsorg om eleverna är det bestående intrycket efter att fått
förmånen att följa lärararbetslaget under nästan ett läsår. Det saknas svar på frågan om den
uttryckta omsorgen är unik för just detta arbetslag och därför vore det intressant att jämföra
andra lärare och andra skolor och den attityd till eleverna som framträder där.
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De områden som lärarna upplever som problematiska, alltså gränsdragningen till det privata
och förhållandet mellan sexualitet och funktionalitet, skulle också vara intressanta att belysa. I
detta ligger också en utmaning och uppmaning till framtagande av stödmaterial eller texter med
andra lärares berättelser för att lärare ska kunna spegla det egna sammanhanget i andras, hämta
stöd och få nya tankar kring sin undervisning.
Förhoppningsvis kan lärare spegla sig i och jämföra sina egna erfarenheter med det som
redogörs för i studien; därigenom se sin egen verklighet i nya perspektiv och våga ta andra
vägar för att lösa frågor kring sex- och samlevnadsundervisningen.
En viktig fråga kvarstår: hur har undervisningen för det aktuella lärararbetslaget fallit ut? Att
göra en uppföljande studie om utfallet och jämför detta med skolor som arbetat fram
planeringar utifrån andra förutsättningar är en utmaning att gå vidare med.
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