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Handledare: Göran Ejlertsson 

Sammanfattning  
 
Studien handlar om heteronormativitet i grundskolans sex- och samlevnadsundervisning. 

Heteronormativitet är antagandet om att det enda rätta och normala är att vara heterosexuell. 

Normer finns överallt i olika kulturer och grupper, heteronormen är en ledande och 

övergripande norm i vårt samhälle. I skolan kan svårigheter uppstå för de elever som på något 

sätt avviker från heteronormen. Svenska lärarutbildningar berör ämnet sex och samlevnad i 

mycket begränsad utsträckning vilket kan medföra att lärare inte har den kunskap som krävs 

för att undervisa i ämnet. Syftet med studien var att undersöka hur niondeklassare uppfattar att 

heteronormen behandlas i sex- och samlevnadsundervisningen. För att ta reda på elevernas 

egna uppfattningar och åsikter kring undervisningen konstruerades en enkät som besvarades 

utav 194 elever i årskurs nio vid fyra olika grundskolor i Skåne. Resultatet visar att de elever 

som har fått vara delaktiga i upplägget av sex- och samlevnadsundervisningen i större 

utsträckning har lärt sig något nytt/betydande och fått mer information om deras rättigheter 

och skyldigheter rörande sexualitet. Det framkommer även att undervisningen har ett patogent 

och preventivt fokus och lägger mycket vikt vid könssjukdomar och preventivmedel. Fokus 

ligger till stor del på sex, och samlevnadsdelen hamnar i skymundan. Eleverna uttrycker i 

egna ord att lärarna verkar tycka att ämnet är genant och att undervisningen fokuserar på saker 

som eleverna redan vet. De uttrycker även att de skulle vilja ha mer undervisning om sexuella 

läggningar. Slutsatser som kan dras av studien är att det finns en antydan till att skolans sex- 

och samlevnadsundervisning är heteronormativ och utgår i hög grad från det heterosexuella 

samhället. Ofta berörs andra sexuella läggningar än heterosexuell som problemfrågor. 

 

 

Nyckelord: Heteronormativitet, sex- och samlevnadsundervisning, normer, genus, queer, 

pedagogik 
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Abstract 
Our study is about heteronormativity in the elementary schools sex education. 

Heteronormativity is the assumption that the only right and normal way to be is heterosexual. 

Norms exists everywhere across cultures and groups. Heteronormativity is a leading and 

global norm in our society. Problems can arise for those students who in any way deviate 

from the heterosexual norm. Teacher education in Sweden involve sex and social life in a 

very limited extent.  This may mean that teachers do not have the skills that are necessary to 

teach the subject. The aim of our study was to investigate how ninth graders perceive that 

heteronormativity is treated in the sex education. To find out the students' own perceptions 

and opinions about teaching, a questionnaire was constructed that was answered out of 194 

students in ninth grade at four different elementary schools in Skåne. The results showed that 

students who had been involved in the arrangement of sex education to a greater extent have 

learned something new / substantial and have learned more about their rights and obligations 

relating to sexuality. It also reveals that the education has a pathogenic and preventive focus, 

and puts much emphasis on sexually transmitted diseases and contraceptives. The focus is 

largely on sex, the part about relationships and social life remain in the background. The 

students express in their own words that the teachers seem to think the topic is embarrassing 

and that teaching is focused on things that students already know. They also express their 

wish for more education about sexual orientations. Conclusions that can be drawn from this 

study suggest that the school's sex education is heteronormative and assumes much of the 

heterosexual community. Furthermore it often involves other sexual orientations as problem 

areas. 

 

 

 

Keywords: Heteronormativity, sex eduacation, norms, gender, queer, pedagogy 
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Förord  
 

Hälsa är ett stort och ytterst intressant område. Sexualitet är också ett omfattande ämne med 

stort innehåll och många intressanta delar. Därför ansåg vi att sexuell hälsa var något som 

passade att skriva ett examensarbete om. Det är ett enormt brett ämne och svårigheten låg i att 

avgränsa. Vi började söka runt efter artiklar och inriktningar då en dag ordet 

heteronormativitet dök upp och fångade vår uppmärksamhet. Det var ett perfekt område att 

undersöka men frågan var inom vilken arena. Skolans sex- och samlevnadsundervisning har 

berörts i tidigare kurser och båda två känner att den undervisning vi fick på grundskolan var 

bristfällig och det finns mycket som behöver förbättras. En kombination av att undersöka 

heteronormativiteten inom grundskolans sex- och samlevnadsundervisning blev på så sätt 

född och studien kunde ta sin början.  

Även om vi är två som skrivit arbetet finns det ingen uppdelning av upplägget utan vi har 

skrivit olika delar var för sig och sedan bytt och lagt till samt ändrat i varandras. Alltså har 

båda två varit delaktiga i alla delar.  

 

Vårt intresse för ämnet sexuell hälsa uppstod i tidigare kurser under vår utbildning till 

folkhälsopedagoger och mycket beror på den kursansvariges engagemang. Vi vill därför passa 

på och tacka Barbro Thorsell. Självklart vill vi även tacka vår huvudhandledare Göran 

Ejlertsson för allt stöd och som har fått stå ut med mejl i tid och otid och ”panik” i alla dess 

former. Även stort tack till vår bihandledare Bo Nilsson för stödet under kursens gång. Utan 

eleverna som deltog i studien hade det inte blivit något arbete därför vill vi rikta ett stort tack 

till dem och deras lärare.  

Våra familjer har varit ett stort stöd under tiden vi skrivit, tack för att ni har stått ut med oss!  

 

Kristianstad 2012-03-15 

Linnea Nilsson & Ebba Holmberg 
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1. Bakgrund  
 

Personer påverkas ständigt av samhället och hur det förändras, vissa nya förhållanden 

accepteras och adapteras fort medan det tar lång tid för andra. När det gäller sexualitet 

utvecklas samhället fort men det går inte lika snabbt för människor att ta till sig kunskapen 

inom ämnet vilket gör att detta är en del av de saker som tar lång tid för folk att acceptera och 

ta till sig. Det finns fortfarande en stark norm i samhället vilken utgår från att heterosexualitet 

är det enda normala.  

 

”Heteronormativitet är enkelt uttryckt antagandet att alla är heterosexuella och 

att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt. Med begreppet 

heteronormativitet åsyftas i forskningssammanhang de institutioner, strukturer, 

relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som något 

enhetligt, naturligt och allomfattande”(Rosenberg, 2002, s.100) 
 

Vi vill undersöka heteronormativiteten och dess utsträckning genom att studera en arena som 

bör vara ledande inom införlivande av ny kunskap; skolan och dess sex- och 

samlevnadsundervisning. 

En utgångspunkt i undersökningen är målområde åtta i det nationella folkhälsomålet; trygg 

och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa. Där tas det upp att barn och ungdomar har 

rätt till en saklig sex- och samlevnadsundervisning. En bra sex- och samlevnadsundervisning 

kan spela en betydande roll för ungas utveckling och är speciellt viktig för dem vars hälsa 

riskerar att utvecklas ogynnsamt. Sex- och samlevnadsundervisningen ska innehålla ett köns- 

och genusperspektiv så att flickors och pojkars respektive situation inom området sexualitet 

och prevention synliggörs (Pellmer & Wramner, 2007).  

Tidigare har forskningsrapporter gjorts i Sverige över ungdomar och sexualitet som 

uppmärksammar normförändringar i samhället. Sexualiteten har frigjorts och möjligheter har 

öppnats för varje enskild individ att välja hur denne vill forma sin sexualitet (Forsberg, 2005). 

Heteronormen uppmärksammas av dem som inte vill se den som en norm, det naturliga och 

självklara. Forskningsrapporter hjälper till att informera människor i samhället, som inte 

lägger märke till normen, om att den finns och hur varje enskild individ kan försöka bryta 

den. Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) vill med hjälp av Edemo och Rindå 

(2004) nå ut till eleverna i ett tidigt stadie genom att skapa en lärarhandledning om kön, 

sexualitet och normer och sudda ut rädslan för otydliga könsgränser. ”Varför är det fel att 

känna lust till en annan person av samma kön? Varför måste gränserna vara så skarpa 

mellan tjej och kille, homo och hetero?”(Edemo & Rindå, 2004 s.5). Det är några frågor de 

vill få både eleverna och lärarna att tänka på och kring. 

 

I den svenska forskningstraditionen har forskningen kring heteronormativitet lagt mer vikt vid 

genus och sexualitet än vid andra identitetsfaktorer, medan den amerikanska queerforskningen 

beskriver ras, etnicitet och klass som centrala i konstruktionen av sexualitet och genus och 

fördjupar sig på så sätt ytterligare (Dahl, 2005; Morris, 2005). Det finns nyare forskning kring 

genus- och sexualitetsnormer i skolan som inspirerats av queerteori. Forskningen har visat att 

skolan är en heteronormativ institution, där heterosexualitet gäller som en underförstådd 

utgångspunkt och ram för verksamheten (Takács, 2006). Detta resultat stärks då Røthing 

(2008) pekar på hur homosexualitet kan förstås som en problemfråga när klasserna hon 
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studerade i sin observationsstudie diskuterade området parallellt med abort, prevention och 

könssjukdomar.  

 

Då andra sexuella läggningar än heterosexualitet berörs tillsammans med problemfrågor eller 

i vissa fall inte berörs alls i sex- och samlevnadsundervisningen ska denna studie undersöka i 

vilken utsträckning det sker i högstadieskolor i Skåne. Hur sker undervisningen och håller 

dessa skolor fast vid heteronormen?  

1.1 Begreppsförklaringar och förkortningar 
Heteronormativitet är en norm som är ledande i vårt samhälle idag. Den innebär ett 

antagande om två separerade och stabila kön och vad som betraktas som kvinnligt respektive 

manligt. Den innebär även en tro på att alla är heterosexuella och att det är det enda rätta och 

naturliga sättet att leva. Det innebär att de personer som överskrider gränser för 

heterosexualitet uppfattas som avvikande (Sahlström, 2006).  

 

Sexuell läggning är heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet enligt svensk 

diskrimineringslagstiftnings definition (Regeringen, 2008).  

 

Queer är ett begrepp som inte endast har en förklaring. Det är ett sätt att se på samhället 

genom att ifrågasätta normer, speciellt könsnormer och heteronormen. Queer är även en teori 

om sexualitet och normalitet och kan användas av vissa som ett sätt att beskriva sin sexuella 

läggning. Det kan då betyda att en individ inte bryr sig om vilket kön denne blir kär 

i/attraherad av, eller att man inte kan/vill definiera sin sexuella läggning inom de traditionella 

begreppen. Queerteorin utgår oftast från att allt är socialt konstruerat och kritiserar 

uppdelandet av biologiska kön (Ambjörnsson, 2006).  

 

Heterosexuell är när en individ är förälskad och/eller sexuellt attraherad av någon av motsatt 

kön. Heterosexualitet är det vanligast förekommande sättet att attraheras av andra människor 

på i dagens samhälle och ses som ”det normala”. Då heterosexualitet är en norm i samhället 

uppmärksammas den egentligen bara när någon överskrider gränsen för heterosexualitet, 

exempelvis genom en samkönad relation (Sahlström, 2006). 

Homosexuell är en individ som är förälskad och/eller sexuellt attraherad av någon av samma 

kön som denne själv. Tjejer som är homosexuella kallas ofta flator eller lesbiska och killar 

kallas bögar eller gay. 

 

Bisexuell är när en person är attraherad/förälskad i en person av samma eller motsatt kön. 

 

Transsexuell är när en person känner att de är födda i fel kropp. Till exempel en tjej vill vara 

kille  

HBT står för homo- bi- och transpersoner.  

HBTH står för homo- bi- trans- och heterosexuella personer (RFSL,2008). 

Genus förklaras som det sociala och kulturella könet (Rydström & Tjeder, 2009). 

RFSU står för riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU, 2012-02-09). 

RFSL står för riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL, 2012-02-09).  



9 

 

FHI står för statens folkhälsoinstitut (Statens folkhälsoinstitut, 2005). 

Patogenes Pato betyder sjukdom och geno uppkomst, följaktligen betyder patogenes 

sjukdomsuppkomst. En forskare med inriktning på patogent synsätt studerar oftast varför 

sjukdom uppstår och hur den utvecklas. 

 

Salutogenes Salu betyder hälsa och geno uppkomst, följaktligen betyder salutogenes hälsans 

uppkomst. En forskare med salutogen inriktning studerar friskfaktorer och hur hälsan bevaras 

på bästa sätt. (Ejlertsson, 2009) 

2. Litteraturgenomgång  

2.1 Teoretiska utgångspunkter  
Studien har gjorts med utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv. Det innebär ett angreppsätt 

där det som ses som ”normalt” i samhället kritiseras istället för att studera det avvikande. 

Heterosexualitet ses som det normala i vårt samhälle och bidrar till att skapa 

heteronormativitet. Queerteori och normkritisk pedagogik valdes som utgångspunkter för att 

ifrågasätta det normala och ta oss an studien av sex- och samlevnadsundervisningen på så sätt. 

Begrepp som genus, queer och normkritisk pedagogik kommer att tas upp just för att 

heteronormativiteten genomsyrar alla dessa teorier.  

 

Queerteori är ett samlingsbegrepp på flera perspektiv som ifrågasätter och studerar normalitet 

och normer till skillnad från andra teorier som vanligtvis studerar det som ses som 

”onormalt”. Queerteorin kan ses som ett analysredskap för att komma heteronormativiteten 

”under skinnet”. Begreppet queer har betydelsen ”egendomlig”, ”skum” och ”konstig” i 

lexikon. I vardagligt språk brukar ordet queer oftast användas som en synonym för lesbiska, 

gay, trans- och bi- personer/identiteter. Begreppet kan även användas för en hetero- eller 

homosexuell person som träder över ”normalitetens” gränser inom genus- och könspositioner 

(Paqvalén, 2009). Fanny Ambjörnsson (2006) menar att queer handlar om brottet mot 

normen. Queer har och göra med genus-, makt- och sexualitetsstrukturer i samhället 

(Ambjörnsson, 2006).  

Normkritisk pedagogik innebär att individer blir medvetna om de normer som finns idag och 

hur dessa skapas. Den normkritiska pedagogiken kan användas på många olika sätt. Skolor 

har börjat använda sig av normkritisk pedagogik mer på senare år. Genom att integrera den 

typen av pedagogik i många ämnen skapas en större medvetenhet hos eleverna. Exempel på 

övningar i olika ämne kan vara, räkna ut räntekostnaden för Fredrik och Kalles hus på 

mattelektionen. Att diskutera om påståendet ”det finns bara två kön” i samhällskunskapen och 

sätta upp pjäser med olika familjekonstellationer på svensklektionerna. Då normkritisk 

pedagogik används  innebär det att både lärare och elever bör ha ett kritiskt förhållningssätt 

till sig själv och vad de själva gör (Lorentzi, 2010).  

 
2.2 Heteronormativitet 
En norm är en oskriven och ofta underförstådd regel som är en del av en grupps kultur. 

Normer kan variera mellan olika länder, kulturer och grupper. För att det ska kunna finnas en 

norm, behövs något som är avvikande. Det ”normala” får ett innehåll genom att det pekas på 

motsatsen och kallar det för ”onormalt”. Många gånger leder uppdelningen mellan dem som 
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ingår i normen och dem som bryter normen till ett ”vi och de” tänkande (Edemo & Rindå, 

2004). Normer har med makt att göra, olika normer har i alla tider spelat en stor roll för vilka 

som blir diskriminerade och förtryckta. Det finns också normer som är bra och som ska 

bevaras såsom normen om allas lika värde. Normer kan förändras men vad som krävs för att 

förändra en norm varierar. Ett exempel på en norm som förändrats är att det idag ses som 

normalt när en tjej går klädd i jeans eller andra byxor vilket förr i tiden var otänkbart. 

Förändrades denna norm under en lång tid då allt fler kvinnor kände sig starka nog att bryta 

mot den och ta på sig ett par byxor eller utvecklades samhället på andra punkter vilket 

betydde att kvinnor i byxor plötsligt ingick i normen? En norm förblir ofta osynlig tills någon 

bryter mot den. Då fler personer uppmärksammar en norm finns större kraft för att förändra 

den. Frågor uppstår dock kring normproblematiken; hur många människor krävs det för att 

förändra eller bryta en norm? Vem bestämmer när något är en norm? En social norm som inte 

bara genomsyrar en grupp utan hela samhället är heteronormen (Forum för levande historia & 

RFSL Ungdom, 2011).  

 

Heteronormativitet, ”antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva 

är heterosexuellt” (Rosenberg, 2002, s.100), är införlivat i samhället vilket gör det till en 

norm som är svår att bryta. För att förändra samhällets syn på denna norm måste information 

om hur verkligheten har förändrats över tid och ser ut idag nå ut. En bra arena att nå ut med 

denna information på är skolan, hos ungdomarna. Där kan förklaras att det sker en förändring 

av kärleksideologin, den ideologi som kopplar samman sexualiteten med kärlek. 

Kärleksideologin förändras på så sätt att kärlek inte längre kopplas samman med sexualitet i 

samma utsträckning som tidigare då ens sexualitet kan beskrivas utan kärlek till någon. Med 

ett ifrågasättande av heteronormativiteten kan ungdomarna bli uppmärksammade på och 

förstående för samhällets utveckling (Forsberg, 2005). 

  

I tidningar, filmer, myter, sagor, religion med mera speglas kärlek mellan man och kvinna. 

Det bidrar till att skapa en norm kring sexuell läggning. Det finns människor som avviker från 

denna norm vilket gör att de ställs utanför vårt heteronormativa samhälle och på grund av 

detta kämpar många mot den starka heteronormen. 

Följande årtal är betydande för Sveriges utveckling inom områden som sexualitet och 

rättigheter samt att för att förändra heteronormen: 

 ”1944 > Avkriminaliserades homosexuella förbindelser mellan vuxna. 

 1972 > Blev Sverige första land i världen att erbjuda en ny juridisk könstillhörighet och 

könskorrigerings behandling. 

 1979 > Avskaffade Socialstyrelsen homosexualitet som sjukdomsbegrepp. 

 1987 > Infördes förbud att diskriminera homosexuella. 

 1995 > Trädde partnerskapslagen i kraft. 

 1999 > Infördes lagen mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning och 

ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, inrättades. 

 2002 > Infördes lagen mot diskriminering inom högskolan på grund av sexuell läggning. 

 2003 > Infördes förbud mot hets mot folkgrupp på grund av sexuell läggning i 

grundlagen. 

 2003 > Trädde lagen om rätt till adoptionsprövning för par som ingått partnerskap i 

kraft, liksom likställd sambolag för samkönade och olikkönade par.  
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 2005 > Infördes förbud mot diskriminering som har samband med sexuell läggning inom 

det sociala området, det vill säga socialtjänsten, socialförsäkrings-systemet, A-kassan och 

hälso- och sjukvården. 

 2005 > Trädde lagen om insemination även för kvinnor som är sambo eller registrerad 

partner med en annan kvinna i kraft. 

 2006 > Infördes lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 

barn och elever. 

 2009 > Införde Sverige könsneutralt äktenskap. 

 2011 > Infördes grundlagsförbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning i 

regeringsformen.” (RFSL, 2011) 

2.3 Sex- och samlevnadsundervisning  
Då människor alltid har fortplantat sig har sexualkunskap också alltid funnits i någon form. 

Den sprids som folklig kunskap mellan människor som är nyfikna och är i behov av 

information. Kunskapsutbytet har inte alltid skett i organiserad form. Nutidens största 

oorganiserade kunskapsspridare är internet. 

Den organiserade formen av sexualupplysning startade vid samhällets olika institutioner som 

kyrkan, skolan, militären och hälsoväsendet. Informationsarbetet framhävde främst 

sexualitetens problem till exempel könssjukdomar och även onani förr i tiden. Under 1700-

talet främjades synen på sex, dock endast heterosexualitet. Det gjordes genom Carl von Linné 

som påpekade till sina läkarstudenter att sex och fortplantning var något gott i sig och 

dessutom ett påbud från gud.  

Efter ett mer frispråkigt 1700-tal kom ett strängt 1800-tal. Att bli med barn ansågs vara den 

största sexuella risken och om ett barn föddes utanför ett äktenskap ansågs det inte vara 

mycket värt. Allt som handlade om sex var också väldigt hemligt. Det var underförstått och 

accepterat att tjejer och killar i tonåren hade sex men inte att tjejerna blev gravida. Det fanns 

lagar som gällde utanför äktenskapet som förbjöd sexuella beteenden som inte var inriktade 

på fortplantning, såsom homosexualitet och onani (Centerwall, 2005).  

Under 1900-talet var budskapet i sexualundervisningen ambivalent och den stora överskriften 

till undervisare i sexualkunskap var: ”ge de unga kunskap, men uppmuntra dem inte att ha 

sex!” (Centerwall, 2005, s.26). Detta budskap lever kvar än idag och många lärare utgår från 

detta när de undervisar. Det fanns även strikta budskap om att lusten inte var huvudsak till sex 

utan fortplantningen (Centerwall, 2005). 1900-talet uppmärksammade dock även sexistiskt 

språkbruk, sexuellt våld och bristen på jämställdhet mellan könen vilket kom att leda till 

1920-talets vändpunkt i synen på sexualitet. Den sexuella frigörelsen blev mer utbredd än 

tidigare och sexualitet för njutningens skull blev mer accepterat. Den sexuella frigörelsen 

ledde till en ökad uppmärksamhet av sociala problem som ansågs ha samband med sexualitet 

och samlevnadsfrågor. Efter myter och okunskap hos folket infördes obligatorisk 

sexualundervisning i läroverken år 1935. År 1955 blev det även obligatoriskt i den dåvarande 

folkskolan. Handledningen för sexualundervisningen kom år 1956 men blev kritiserad då det 

centrala i handledningen var etik som förnekade ungas sexuella intresse och som gjorde 

reproduktion och äktenskap till sexualitetens mening. Människor som var allt annat än 

heterosexuella förknippades med fara. Ungdomar med annan sexuell läggning än hetero fick 

inga ord för sina upplevelser och de gavs inget stöd i att identifiera sina känslor och sin 

personlighet. Efter den kritiserade handledningen tillsattes på 1960-talet en utredning rörande 

sex- och samlevnadsundervisningen som markerade flera viktiga trendbrott, en ny syn både på 
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människan och på sexualiteten. Konkret innebar detta en ökad acceptans för föräktenskapliga 

sexuella förbindelser och homosexualitet (Skolverket, 1999). 

 

I dagens sex o samlevnadsundervisning ska samverkan mellan olika ämnen ge eleverna 

biologiska, etiska och sociala aspekter på sexualitet och samlevnad. Enligt läroplanen ska 

jämställdhet, sexualitet och samlevnad integreras i varje enskilt ämne, men frågan om det görs 

kvarstår då det är rektorerna vid varje enskild skola som har ansvar för upplägget. Att 

rektorerna har ansvar för upplägget och att göra sex o samlevnadsundervisningen 

ämnesövergripande medför stora variationer i kvaliteten på sex- och 

samlevnadsundervisningen skolor emellan (Skolverket, 2011a).  

 

Utomstående aktörer är något som rektorer och lärare kan använda sig utav för att få en 

bredare sex- och samlevnadsundervisning, såsom ungdomsmottagningar, RFSU, RFSL m.fl. 

RFSU har lång erfarenhet av utbildning inom området samt kreativa exempel på hur  sex- och 

samlevnadsundervisningen kan bedrivas. RFSU ger även konkreta exempel på hur lärare kan 

förhålla sig till de olika delarna i sex- och samlevnadsundervisningen. RFSU har tillsammans 

med Skolverket haft konferenser under hösten år 2011 om hur sex- och 

samlevnadsundervisningen kan göras ämnesintegrerad (RFSU, 2011). De senaste åren har det 

även kommit ut flera rapporter som är skapade för att hjälpa lärarna i undervisningen. En 

utmaning för heteronormen – lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell 

läggning och homofobi, är en rapport som ingår i projektet Under ytan som är en del av EU:s 

Equalprogram. Målet med projektet är att lyfta upp sexuell läggning, heteronormativitet och 

homofobi och att ge verktyg för att arbeta praktiskt kring denna diskrimineringsgrund samt att 

åstadkomma attitydförändringar. Bland annat genomförs utbildning av lärare, rektorer och 

övrig skolpersonal (Sahlström, 2006). Någonstans går gränsen är en lärarhandledning om 

kön, sexualitet och normer i unga människors liv som är utgiven i samarbete med RFSL 

(Edemo & Rindå, 2004). Friends är en stiftelse som arbetar förebyggande mot mobbning och 

annan kränkande behandling. År 2007 startade Friends ett projekt: ”Man kan ju inte läsa om 

bögar i nån historiebok”, målet med det projektet är att skapa en utbildningsmodell som 

erbjuder skolor strategiska verktyg och tydliga metoder för ett normkritiskt arbete (Bromseth 

& Darj, 2007). 

 

Skolverket fick i uppgift att genomföra en kvalitetsgranskning av sex- och 

samlevnadsundervisningen år 1999, med fokus på att granska undervisningen utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. 13 inspektörer granskade 80 grund- och gymnasieskolor och 

analyserade undervisningen utifrån; rektorns styrning, risk- och främjande perspektiv, 

fördelningen på elev- och vuxenperspektiv (elevers delaktighet i planering, genomförande och 

uppföljning), medvetenhet om genus och variation i arbetssätt. Resultaten visade en 

genomgående brist i rektorernas styrning. Sex- och samlevnadsundervisningen ska vara 

ämnesövergripande vilket många ser som en svaghet då det kan falla mellan stolarna när 

undervisningen ska föras i olika ämnen. Just det ämnesövergripande arbetet framkom som en 

svårighet för rektorerna att styra över, och många rektorer uttryckte (i kvalitetsgranskningen) 

ett behov av att sex och samlevnad bör finnas integrerat i de olika kursplanerna. Skolverket 

genomförde ett uppdrag år 2005 där HBT-perspektiv och sex och samlevnad som 

kunskapsområde fördes in i kursplaner. Dessa kursplaner lämnades utan åtgärd av regeringen 

då gymnasiereformen drogs tillbaka och ny utredning tillsattes (Nilsson, 2008). Till den nya 

skolreformen som började gälla i juli 2011 har skolverket tagit till sig rektorernas synpunkter 

och det arbete som gjordes 2005 då sex och samlevnad finns integrerat i läroplanen och de 

enskilda kursplanerna (Skolverket, 2011b). 
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Sex- och samlevnadsundervisning är ett ämne som ska belysa frågor om sexuell läggning, 

normer och aktualisera utvecklingen av sexualitet i samhället. Det är ett stort antal skolor som 

dock inte gör detta då många lärare inte har någon utbildning eller tycker att ämnet är genant. 

För att utveckla undervisningen och föra utbildningen framåt behöver lärarna kunskap och 

läromedel att använda sig av i ämnet. Då lärarna får ny kunskap inom ämnet och till exempel 

får hjälp med hur de kan undervisa eller får utbildning i nya pedagogiska förhållningssätt 

kommer detta även gynna eleverna (Edemo & Rindå, 2004).  

 

Ungdomars egna attityder, upplevelser och inställningar kring heteronormativitet kopplat till 

sexualitet och sex- och samlevnadsundervisning är betydande för att få en helhetsbild av 

dagens samhälle (Larsson, Tydén, Hanson & Häggström-Nordin, 2007). Olika studier gjorda 

för att ta reda på hur det ser ut i dagens sexualundervisning och ute i samhället kan också 

hjälpa oss att få en uppfattning om hur begreppet behandlas ute i verkligheten (Ambjörnsson, 

2004; Tikkanen, Abelsson & Forsberg, 2011; Røthing, 2008).  

2.3.1 Heteronormativitet i sex- och samlevnadsundervisningen 

När frågan inte längre är om man har sex- och samlevnadsundervisning i skolan är den istället 

hur bra är den och om den integrerar många olika delar i olika ämnen. Skolans sätt att vara 

och skolans sexualupplysning har fram till idag lagt en stor vikt vid heteronormativiteten, 

kanske utan att veta om det. Den har varit koncentrerad på den heterosexuella familjen, 

befruktningen och samspelet mellan flickan och pojken. Koncentrationen på heteronormen 

inom sexualupplysningen utesluter att sexuella känslor och att förälskelse kan finnas mellan 

personer av samma kön. Den heteronormativa undervisningen skapar också mallar som 

utesluter många flickor och pojkar från att bli bekräftade i sina känslor och sin sexualitet. Det 

är en utmaning för sex- och samlevnadsundervisningen då det är här ett behov finns av att 

ifrågasätta mallarna, individualisera och modernisera synen på sexualitet och kärlek (Olsson 

& Centerwall, 2005).  

 

Forskning kring homofobi och heteronormativitet i skola och utbildning behandlar en rad 

olika teman till exempel bemötande och attityder bland studenter och arbetsförhållanden för 

HBT-personer inom skol- och universitetsvärlden. I Sverige har några viktiga undersökningar 

gjorts på senare år. Värdegrundscentrum vid Göteborgs universitet har på grundskole- och 

gymnasienivå genomfört en nationell attitydundersökning som visar att kränkning på grund av 

sexuell läggning och användande av sexuella glåpord är vanligt förekommande på högstadiet 

och gymnasiet (Dahl, 2005). En liknande undersökning i USA resulterade också i att det 

förekom glåpord men även fysiskt våld och trakasserier av dem som är bi- eller homosexuella 

på högstadiet och gymnasiet (Berlan, Corliss, Field, Goodman & Austin, 2010). 

 

2.4 Pedagogiska infallsvinklar  
Det finns många olika pedagogiska infallsvinklar, vissa passar bättre än andra när en studie 

ska behandla samhälle samt individer som ska ta till sig nya förhållanden och försöka 

förändra gamla. De infallsvinklar som berörs i studien handlar alla om att ifrågasätta och ta 

till sig saker både individuellt, i skolan och i samhället.  
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2.4.1 Adaption, assimilation & ackommodation 

När det gäller att ta till sig nya saker ligger samhället långt före kunskapens utveckling inom 

sexualitet. Samhället utvecklas genom individer och grupper som vill ändra på strukturer som 

redan finns samt skapa nya. När en förändring sker kan det gå snabbt utan att det 

uppmärksammas eller att det görs någon forskning kring området. På så sätt utvecklas 

samhället fortare än människor får kunskap om utvecklingen. Individer försöker hela tiden att 

hålla en jämnvikt i samspelet med omgivningen. Det vill säga en process där individen aktivt 

anpassar sig till omgivningen samtidigt som individen försöker anpassa omgivningen till sina 

egna behov, adaption. Adaption kan kopplas ihop med två andra begrepp: assimilation som 

handlar om att införliva något i en redan existerande struktur och ackommodation som 

innebär att en individ måste ändra på sina gamla tankemönster för att kunna ta till sig nya 

erfarenheter (Illeris, 2007; Egidius, 2009). Dessa begrepp har betydelse speciellt då personer 

som inte är heterosexuella ska förhålla sig till det heteronormativa samhället och skolan då 

undervisning ska ske på ett sätt så att alla känner sig delaktiga vilket inte uppfylls i många fall 

(Loutzenheiser & MacIntosh, 2004). Man kan säga att heteronormativitet bygger på två 

principer: assimilation och avvikelse. I takt med att homosexuella blir alltmer accepterade och 

assimilerade i samhället är det sannolikt att nya strukturer, nya exkluderingar och nya 

avvikelser kommer att uppstå (Bromseth & Wildow, 2007).  

2.4.2 Tolerans- och normkritisk pedagogik  

Normen för att undervisa om homosexualitet blir en slags pedagogik för att tolerera ”de 

andra”, en pedagogik som går ut på att lära eleverna som ingår i normen att tolerera avvikarna 

(Røthing, 2008). Toleranspedagogiken används ofta när diskriminerings- och 

jämställdhetsfrågor diskuteras i utbildningssammanhang. Det pedagogiska arbetet fokuseras 

på att skapa förståelse och tolerans för de människor som på något sätt diskrimineras eller 

avviker från en norm. De som befinner sig inom normens gränser får makt att tolerera men 

också att kränka de som befinner sig utanför genom toleranspedagogiken. I metoden om ”den 

andra” som Keevin Kumashiro (2002) beskriver finns det två förhållningssätt, för eller om 

”den andra”. Det första handlar om att anpassa till exempel undervisningen till en 

minoritetsgrupps fördel eller behov, det kan vara att en klass delas upp så de som har 

inlärningssvårigheter får vara i ett eget klassrum. Det andra förhållningssättet innebär att 

skapa empati för ”den andra” och att få en bättre kunskap samt förståelse för ”den andra”. Det 

andra förhållningsättet används för att minska kränkning, mobbning eller diskriminering. 

Modellen för ”den andra” leder till toleranspedagogik där minoritetsområden, såsom HBT-

frågor ofta inom skolans värld får plats som ett andraområde det vill säga att detta tas upp vid 

enstaka tillfällen såsom temadagar och gör detta till något avvikande som inte ingår i de 

normer som råder i vårt samhälle. Ofta får elever diskutera HBT-frågor och vad de tycker om 

”dessa” samt vilka rättigheter ”de andra” har (Kumashiro, 2002). 

 

En ny pedagogik som etablerats i Sverige de senaste åren, normkritisk pedagogik, handlar om 

hur normer kan förändras med hjälp av feministiska, queerteoretiska och intersektionella 

angreppssätt och då ta bort toleranspedagogiken (Bromseth & Darj, 2010). Normkritisk 

pedagogik förklaras på bästa sätt genom att ställa den i kontrast till toleranspedagogiken.  

Normkritisk pedagogik handlar istället om att sätta normerna i fokus och ifrågasätta, 

synliggöra och formulera innebörden av olika normer. Normer påverkar människors åsikter 

och värderingar och ligger ofta till grund för kränkningar och diskriminering. Normkritisk 

pedagogik används som ett sätt att arbeta mot diskriminering och kränkning där det ges 

möjlighet till reflektion och diskussion gällande strategier för förändring av normer som kan 
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anses begränsande. Normbildningen sker inte bara i klassrummet utan också omedvetet 

utanför undervisningen därför behöver den normkritiska pedagogiken även tillämpas i sociala 

sammanhang som raster och möten osv. (Björkman & Kangas, 2010; RFSL 2012-02-06).  

2.4.3 Transformativt lärande 
Syn och införlivande av ny kunskap och värderingar kopplat till sexualitet kan också kopplas 

till olika modeller. Ett problem kan enligt Granberg och Ohlsson (2009)  inte lösas enbart 

genom nytt handlande utan för att en bestående korrektion ska ske måste de styrande 

värderingarna ändras. I ett fall kopplat till heteronormativitet är det synen på sexualitet som är 

den styrande värderingen (Granberg & Ohlsson, 2009). 

 

Transformativt lärande förekommer i allt högre grad i ungdomsåren då identitetsutvecklingen 

är pågående. 

 

”Transformativt lärande hänför sig till den process där vi transformerar de 

referensramar vi tar för givna (våra meningsperspektiv, förståelsevanor, 

tankeformer) i syfte att göra dem mer omfattande, insiktsfulla, öppna, 

respekterade och känslomässigt flexibla, så att de kan generera övertygelser och 

åsikter som visar sig vara mer sanna eller berättigade som vägledning för 

handledningar.” (Mezirow, 2000, s.7-8) 

 

Till exempel i sex- och samlevnadsundervisningen behöver lärarna öppna elevernas sinnen 

och undervisa om mer än det som tas förgivet i vårt samhälle så att deras referensramar blir 

mer omfattande. För detta krävs även att lärarna har gått igenom ett transformativt lärande. 

2.4.4 Sex- och samlevnad i Sveriges lärarutbildningar och i grundskolans 
läroplan 

Ett krav för att eleverna ska få bra sex- och samlevnadsundervisning är att lärarna har kunskap 

för att undervisa i ämnet. En kartläggning av utbildning i sex och samlevnad vid 

lärarutbildningarna i Sverige gjordes år 2008 vid Göteborgs universitet. Kartläggningen 

visade att sex och samlevnad får lite utrymme i dagens lärarutbildningar. Vid tre av de 27 

lärarutbildningarna ingår sex och samlevnad som en del av den obligatoriska utbildningen, vid 

sex lärosäten finns sex och samlevnad med i någon inriktning och vid sju lärosäten finns det 

med som moment i en vald specialisering. Resultaten från kartläggningen år 2008 skiljde sig 

inte mycket från den RFSU gjorde år 2004. RFSUs kartläggning visar att innehållet i sex- och 

samlevnadskurserna varierar och utgår ofta från frågor som behandlar problemen inom ämnet. 

Samlevnadsdelen ingår ofta i större kurser som berör värdegrund där etnicitet, klass och genus 

behandlas. Sex och samlevnadskurserna är ofta valbara och av samtliga lärarstuderande under 

en termin år 2004 var det endast sex procent som läste sex- och samlevnadskurser (RFSU, 

2004; Bengtdotter Katz & Wallin, 2009). 

 

1 juli 2011 började nya skolreformer gälla. De innehåller en ny skollag och en läroplan med 

kursplaner för grundskolan samt en ny betygsskala. I den nya läroplanen finns sex- och 

samlevnadsbegrepp tydligare integrerat vilket ska bana väg för en mer ämnesövergripande 

undervisning. Begrepp som sexualitet, kön, jämställdhet och relationer finns nu inskrivna i de 

nya kursplanerna. På så sätt ska kunskapsområdet vila på fler lärare och bli ett mer integrerat 

område i flera ämnen.  De nuvarande motiven för sex- och samlevnadsundervisningen kan 

sägas vila på tre ben. Det första handlar om vardagssituationer som att svara på frågor och ta 

itu med händelser som berör ämnet sex- och samlevnad. Det andra är speciella lektioner där 
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man för en dialog kring frågor som rör sexualitet, kärlek, jämställdhet med mera i mindre 

grupper, antingen blandade eller könsspecifika. Det tredje är den del som är särskilt markerad 

i läroplanen, att sex- och samlevnad ska vävas in i olika ämnen som historia, religion, 

svenska, engelska, biologi och samhällskunskap (Skolverket, 2011b). 

2.4.5 Skola och delaktighet 

Delaktighet har en hälsofrämjande inverkan, speciellt på vår sociala och psykiska hälsa. 

Engagemang och delaktighet ses som viktiga komponenter för att uppnå en god hälsa. Då det 

ses som betydande för hälsan finns delaktighet med som ett av våra elva målområden i det 

nationella folkhälsomålet (Korp, 2009). Delaktighet och inflytande i samhället utgör 

målområde ett. Det innebär att alla människor ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att 

påverka sin egen livssituation samt att ha en möjlighet att påverka samhället (Pellmer & 

Wramner, 2007). 

Det är betydande för vårt välbefinnande att känna engagemang och delaktighet. I skolan har 

elever rätt till inflytande i form av skolundervisningens upplägg, hur arbetsmiljön ser ut, hur 

skolan ska hantera mobbning och kränkning samt ordningsregler. Elevernas röster förs främst 

fram via klass- och elevråd. Det ger ungdomar chans till att känna engagemang och 

delaktighet redan i tidig ålder i den utsträckning de själv vill. Elever som inte är nöjda med en 

situation kan först och främst gå med ärendet till lärare eller annan personal. Om lärarna inte 

kan hjälpa till i ärendet kan eleverna gå vidare till rektor, därefter ansvarig tjänsteman eller 

politiker i kommunen (Skolverket, 2012). 

2.5 Sexualitet 
Då fokus i studien är ungdomar är det även viktigt att få fram olika perspektiv kopplat till 

deras sexualitet och syn på ämnet, till exempel folkhälsovetenskapliga, sociologiska och 

psykologiska perspektiv. Risk och främjande är en viktig del i det folkhälsovetenskapliga 

perspektivet, liksom relationer och sociala handlingar i det sociologiska och bemötande i det 

psykologiska perspektivet. Genom att se från dessa perspektiv kan man få en helhetsbild men 

även specifik kunskap om olika aspekter på ungdomars sexualitet (Magnusson & Häggström-

Nordin, 2009).  

 

Kön som också är kopplat till sexualitet är mer komplicerat än att kvinnor har vagina och män 

har penis. Det finns; biologiska olikheter vilket avgör om en person är kvinna eller man rent 

kroppsligt, mentalt kön som beror på hur individen känner sig innerst inne och socialt kön, 

även kallat genus, där kvinnor fostras in i en viss könsroll och män in i en annan könsroll 

under uppväxten. Traditionella könsroller säger att kvinnor ska vara på ett visst sätt och män 

på ett annat, rosa kläder till flickor och blå till pojkar etc. Precis som att kvinnor förväntas 

bete sig på vissa sätt och män på andra sätt. Hur vi agerar i samhället är kopplat till det sociala 

könet (RFSL, 2011; Davies, 2003). Sexualitet är något som är socialt konstruerat och följer 

människan hela livet, på så vis formas sexualiteten av samhället och har en påverkan på både 

individ och omgivning oavsett ålder (Centerwall, 2003). Därför är det viktigt att informera 

och undervisa om sexualitet i tid, vilket Skolverkets kvalitetsgranskningar (1999) har funnit 

som en brist. Granskningen kom fram till att sexualitet är den minst omtalade frågan i 

skolornas lokala styrdokument. Bara 19 procent av skolorna lyfter fram området (Skolverket, 

2002). Även jämställdhet och jämlikhet är grunder i skolan vilket gör att könsfrågor är viktiga 

att ta upp (Weiner & Berge, 2001). 
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2.5.1 Genus  

Genus är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt, ett känt citat som är sagt och skrivet redan 

på 1940-talet beskriver genus kort och koncist: ”Man föds inte till kvinna, man blir det” (De 

Beauvoir, 2006 s. 325). Genusperspektivet anser att manligt och kvinnligt inte är något som är 

medfött utan är något som en själv och samhället konstruerar (Genusfokus, 2012).  

”Genus förklaras ofta med att det syftar på det socialt konstruerade könet. Om 

vi använder ordet kön för att beteckna det biologiska så kan vi genom att 

använda ordet genus lättare resonera kring det normsystem och värderingar 

som styr hur vi förväntar oss att kön ska uttryckas och regleras” (Rydström & 

Tjeder, 2009 s. 11).  

Genusforskning har funnits i cirka 40 år i organiserad form i Sverige. Under 1970-talet växte 

ämnet först fram som ”kvinnoforskning” och hade två utgångsområden; att utveckla 

kvinnovetenskap till ett eget ämne samt att ämnet skulle integreras i andra vetenskapliga 

områden för att behandla frågor som berör kvinnor. Det andra utgångsområdet var kritik mot 

det traditionella sättet att se på kunskap, där forskaren ansågs vara neutral. Kvinnoforskarna 

lyfte istället fram det faktum att forskaren påverkade undersökningen. Efterhand växte det 

fram en kritik mot kvinnoforskarna. Denna kritik låg i grund för att forskarna oftast var vita, 

heterosexuella medelklasskvinnor som studerade likartade kvinnor, trots att dessa endast utgör 

en liten del av alla kvinnor. Genusforskarna började mer och mer ifrågasätta det ”normala” 

och analyserade de stereotyper som fanns i samhället. På 1980-talet ökade medvetandet om 

skillnader mellan de biologiska olikheterna. Det resulterade i att allt fler forskare försökte 

hitta biologiska förklaringar till kvinnors hälsa. Genusforskare ville lyfta fram de sociala och 

kulturella aspekterna av kön. Dessa aspekter återger hur en individ framställer sig själv samt 

hur denne bemöts i olika relationer och omgivningar. Det var på 1980-talet som ordet genus 

introducerades i den svenska debatten. Yvonne Hirdman föreslog att det sociala och kulturella 

könet skulle kallas för genus. Det ger en synlig skillnad mellan det biologiska och det sociala 

och kulturella könet. Detta kritiserar Judith Butler som menar att då det biologiska och det 

sociala könet delas upp återskapas föreställningen om att det finns något som är manligt och 

kvinnligt. Butler menar att det som Hirdman m.fl. beskiver som det biologiska könet – ”är 

socialt skapat. Kön är alltså en effekt av våra sociala och kulturella föreställningar om vad 

biologiskt kön är, inte ett uttryck för en inneboende essens” (Ambjörnsson, 2006, s. 65).  

Genus kommer från engelskans ”gender” som betyder kön (Norstedts, 2010). Syftet med att 

dela upp dessa två begrepp (det biologiska könet och det sociala- och kulturella könet) var att 

kunna kritiskt granska ”hur den sociala och kulturella konstruktionen av kön och genus 

hänger ihop” (Liinason, 2008 s. 263). Liinason (2008) beskriver att genusforskare förhåller 

sig till genus på följande sätt:  

”[…]betonar att genus inte var något vi ”är” eller ”har”, utan genus är något 

vi ”gör”. Man menar att genusprocesser sker i förhållande till enskilda 

individers identitet, på samma gång som det genomsyrar alla nivåer i samhället, 

alla institutioner, strukturer och platser. Genus är, kort sagt, av fundamental 

betydelse för våra sociala relationer till andra” (Liinason 2008 s.264). 

2.5.2 Queer 

Ett begrepp som är betydande och kopplat till heteronormativiteten är queerteori. Queerteorin 

har ingen klar definition. Det är en samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv som 

utvecklats sedan 1980-talet för att analysera sexualitet som relationer, identiteter, strukturer 
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och värderingar samt kritiskt fokuserar på det heteronormativa. Queerteori ifrågasätter att 

heterosexualitet skulle vara något naturgivet och universellt och problematiserar utifrån detta 

perspektiv heteronormativiteten (Rosenberg, 2002; Butler 2005). Queerteorin kopplas även 

samman med utbildning och undervisning, till exempel hur lärare ska förhålla sig till 

begreppet och ge ungdomarna kunskap om teorin (Morris, 2005). Kritiken mot det 

heteronormativa samhället har blivit allt mer framstående sedan queerteorin introducerades 

Sverige i mitten av 90-talet.  

 

2.6 Problemformulering 
Tidigare forskning visar att kärleksideologin håller på att förändras och nya sätt att se på 

sexualitet utvecklas. Trots nya synsätt finns det fortfarande en norm i samhället som tar 

förgivet att alla är heterosexuella. I skolan behandlas frågor rörande sexuella läggningar i 

samband med problemområden. Undervisning inom området sexuella läggningar blir ofta 

åsidosatt och tas upp vid enstaka tillfälle där det ofta utgås från ett ”vi och dem” tänkande. 

Vår hypotes är att heteronormen kan bidra till att skapa ohälsa bland individer som avviker 

från normen eller hos dem som inte vågar bryta mot den. 

3. Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur niondeklassare uppfattar att heteronormen 

behandlas i sex- och samlevnadsundervisningen.  

 

Utifrån studiens resultat kommer det att föras resonemang kring följande frågor:  

 På vilket sätt påverkas elevernas hälsa av heteronormen? 

 Behöver normen förändras och i så fall hur? 

 I vilken utsträckning följer skolorna läroplanen? 

4. Material och metod  
 

Studien valdes att göra med kvantitativ ansats genom enkätundersökning. Det passar syftet 

bäst då fler elevers åsikter kommer fram. En kvalitativ studie hade begränsat generaliseringen 

och slutsatser kan endast dras från de elever som frivilligt ställer upp. Då undersökningen 

handlar om frågor rörande sexualitet vilket kan ses som ett känsligt ämne försäkrar en 

kvantitativ enkätstudie om anonymitet vilket inte kan göras vid till exempel en intervju. Det 

kan medföra att eleverna i en enkät kan uttrycka alla sina åsikter som de kanske inte hade 

gjort i ett möte. I och med att den kvantitativa ansatsen valdes kan resultaten generaliseras till 

viss mån då studien har ett representativt urval och bortfallet är litet.  

4.1 Försökspersoner  

En enkätundersökning har gjorts vid fyra skolor i tre kommuner i Skåne. Enkäter delades ut 

till 203 elever, både killar och tjejer som gick i årskurs nio. Årskurs nio valdes för att eleverna 

skulle ha haft sex- och samlevnadundervisning och därför kunde svara på frågor samt att de 

var över 15 år därför krävdes inget tillstånd från målsman. Deltagandet har skett anonymt då 

eleverna endast svarat på en enkät utan några individuella personuppgifter mer än kön.  
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4.2 Enkäten 

Studien är kvantitativ och baseras på svar från en egenkonstruerad enkät. Valet att konstruera 

en egen enkät kändes naturligt för att få svar på det som var av intresse att undersöka. Enkäten 

innehöll frågor om skolans sex- och samlevnadsundervisning samt elevernas egna attityder 

och uppfattningar om ämnet (se bilaga 1). Frågorna konstruerades så att ungdomarna inte 

skulle känna sig träffade som individer utan skulle svara för ungdomar och elever som grupp. 

Enkäten bestod utav 16 frågor varav 13 standardiserade med kvalitativa svarsalternativ, 

nominal och ordinalskala, då frågor ställdes om kön, skola och elevernas egna uppfattningar 

om undervisningens innehåll och upplägg. I två av frågorna fick eleverna komplettera de fasta 

svarsalternativen med egna meningar och den sista frågan på enkäten var en öppen fråga om 

eleverna hade några förslag på hur sex- och samlevnadsundervisningen kan förbättras på 

deras skola. Vid de öppna frågorna fick de chansen att utveckla och fördjupa sina svar 

(Ejlertsson, 2005). Enkäten delades endast ut en gång vilket gör studien till en tvärsnittsstudie. 

Innan studien genomfördes ute på skolorna gjordes en pilotstudie med fyra slumpmässigt 

utvalda ungdomar som också gick i årskurs nio. Pilotstudien genomfördes för att ta reda på 

om de svarande tolkade frågorna på samma sätt som oss frågekonstruktörer samt för att se om 

frågorna verkligen mäter det som de är avsedda att mäta, validitet (Ejlertsson, 2005). Därför 

var vi närvarande när respondenterna svarade och de fick förklara hur de tolkade vissa frågor 

så att frågorna besvarades på det sätt som avsågs. De fick också säga till om någon fråga var 

svår att förstå, om de hade direkta kommentarer på frågorna och hur de uppfattade helheten på 

enkäten. Efter pilotstudien utvärderades deltagarnas synpunkter och några frågor justerades 

innan enkäten färdigställdes. 

4.3 Procedur  

Rektorer på grundskolor runt om i Skåne kontaktades men de var svåra att få tag på och till en 

början gick processen långsamt. Till sist svarade fyra skolor och enkätstudien gjordes i tio 

klasser totalt. Datum och tid för besöken vid skolorna bestämdes med respektive lärare eller 

rektor, tillvägagångssättet vid skolorna var att presentera oss själva och studien för att sedan 

dela ut följebrev och enkäter. Under tiden eleverna svarade på enkäten fanns vi till hands om 

det var någon som hade frågor. Det påpekades också att enkäten skulle besvaras individuellt 

för att få sanningsenliga svar utan påverkan av varandra. Detta tillvägagångssätt användes vid 

sex av klasserna. Till en klass delades enkäterna och följebreven (se bilaga 1 och 2) ut till 

läraren då hon skulle genomföra undersökningen vid ett senare tillfälle, och sedan lämna 

tillbaka de ifyllda enkäterna. Vid en skola som ingick i studien blev tillvägagångssättet lite 

annorlunda. En lärare tog initiativet att själv dela ut enkäter och följebrev till 

klassföreståndarna för de fyra klasserna på skolan. När de ifyllda enkäterna skickades tillbaka 

var två av klassernas enkäter ofullständiga, ena klassen hade missat sista sidan som innehöll 

två frågor varav en var öppen att fylla i själv. Den andra klassen hade missat en sida i mitten 

med fyra betydande frågor samt den sista sidan.  

Det var några elever i varje klass som inte var närvarande i skolan de dagar enkätstudien 

genomfördes. Dessa elever blir ett bortfall men då det inte finns någon vetskap om orsak till 

varför de inte är där och hur många det rör sig om räknas de inte med som ett internt bortfall 

utan de får stå utanför studien.  

4.4 Databehandling  

Variabler och svar från alla enkäter matades in i SPSS (Statistical Package of Social Science) 

där rent deskriptiva frekvenskörningar gjordes men också korstabeller och analyser med chi-
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två test. De öppna frågorna kategoriserades då vissa teman kom igen hos flera respondenter. 

Därefter kunde de olika kategorierna läggas in som variabelvärden (Ejlertsson, 2005). På den 

sista öppna frågan valdes istället en del citat ut till resultatet för att visa vad eleverna anser 

kan förbättras i undervisningen. Vissa svarsalternativ slogs samman när analyser gjordes för 

att få större grupper att analysera. Några frågor i enkäterna innehöll svarsalternativen; inget 

alls, ganska lite, ganska mycket, mycket och vet ej. Då svarsalternativen grupperades inför 

analysen blev inget alls och ganska lite en grupp som benämns lite i resultatet. Gruppen där 

ganska mycket och mycket ingick definieras som mycket och vet ej förblev en grupp för sig. 

Det gjordes även med andra svarsalternativ som mycket dålig och dålig vilka definieras dålig 

och detsamma med bra och mycket bra med definitionen bra. De enkäter där en sida saknades 

kan ha påverkat resultatet i frågan angående hatbrott. Den frågan fanns med på sista sidan och 

det är därför ett färre antal elever som svarat på denna fråga. Bortfallet är beräknat efter att de 

enkäter som uteslöts från studien har tagits bort. Om dessa enkäter blivit inräknade i studien 

hade bortfallet blivit högre. Det finns internt bortfall vid vissa frågor vilket framgår i resultatet 

med antal svarande (n) vid alla tabeller.  

4.5 Etiska överväganden 
Frågor rörande egna uppfattningar om sex- och samlevnadsundervisningen hos ungdomar har 

undersökts vilket kan ses som ett känsligt ämne. Dels för att eleverna kan vara rädda för att 

kritisera undervisningen då de tror att lärarna ska få se vad de svarat och dels för att sex 

fortfarande kan ses som ett genant ämne. För att säkerställa en väl genomförd undersökning 

har de fyra etiska forskningsprinciperna; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, tagits i åtanke vid enkätstudien (Vetenskapsrådet, 

2002). Frågorna formulerades så att de inte skulle ses som stötande eller utlämnande.  

Information gick ut till eleverna som ingick i studien genom ett följebrev om de villkor och 

rättigheter de har som svarande. Där förklarades också syftet med studien samt att det är 

frivilligt att delta och att allt material behandlas anonymt. Om det skulle uppstå frågor kring 

enkäten bland deltagarna lämnades även våra kontaktuppgifter ut på följebrevet. Det 

påpekades tydligt för eleverna att enkäten skulle göras enskilt då alla har olika uppfattningar 

och det handlar om ens egna tankar kring undervisningen. Etik bygger på värderingar, med 

värderingar menas både själva utförandet att värdera något, i detta fall sex- och 

samlevnadsundervisningen, men också omdömen, åsikter och uppfattningar om vad som är 

bra, dåligt, rätt eller fel. En persons etik är beroende av dennes värdegrund som utgår ifrån 

arv, social miljö, kultur och religion. Då det finns skillnad i dessa delar mellan varje enskild 

individ påpekades det noga att eleverna var tvungna att utgå ifrån sina egna uppfattningar (sin 

etik) när enkäten skulle besvaras. Det ger även ett mer trovärdigt resultat då varje elev har 

svarat enskilt och inte samarbetat (Pellmer & Wramner, 2007).  

 

Eleverna som deltog i undersökningen var över 15 år, då behövs inte vårdnadshavares 

underskrift eftersom det anses att när man är 15 år kan varje enskild individ ta egna beslut och 

det var upp till dem själva att bestämma om de ville delta eller inte. Samtycket medgavs då 

deltagarna lämnade in besvarad enkät. Enkätundersökningen var anonym därför kunde inga 

svar kopplas till någon enskild person och enkäterna förvarades otillgängligt för utomstående. 

Det togs upp då vi ville ha sanningsenliga svar och att eleverna inte skulle tro att läraren 

skulle få ta del av vad de svarat. Vid de klasser där lärarna skötte utdelningen och insamlingen 

av enkäterna själva kunde dock bara enkätens anonymitet tillgodoses och inte delen med att 

läraren inte skulle få se svaren. Insamlade data kommer endast att användas i den avsikt som 

beskrevs i följebrevet, endast till vårt examensarbete. All insamlad data kommer att förstöras 
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efter examination. Information utgick även till lärarna om att studien kommer publiceras och 

att de skulle få ta del av det färdiga resultatet.  

5. Resultat  
Enkäten delades ut till 203 elever och 194 blev besvarade vilket ger en svarsfrekvens på 96 

procent. I enkäten angav 86 personer att de var killar vilket ger 44 procent och 102 stycken 

angav att de var tjejer, 53 procent. Sex stycken valde att inte fylla i könstillhörighet.  

5.1 Deskriptiv fakta om sex- och samlevnadsundervisningen 
Enkäten avslutades med en öppen fråga där eleverna fick skriva ner egna förslag på hur sex- 

och samlevnadsundervisningen vid deras skola kunde förbättras. I slutet av vissa avsnitt i 

resultatet finns svar på denna fråga i form av citat från eleverna som är kopplade till 

respektive avsnitt.  

Läroplanen säger att sex- och samlevnadsundervisiningen ska vara ämnesövergripande, det 

vill säga behandlas i alla ämnen i skolan. Studien visade att eleverna fick sex- och 

samlevnadsundervisning i högst tre ämnen, se uppdelning i tabell 1.  

Tabell 1. Redovisning av vilka ämnen eleverna fått sex- och samlevnadsundervisning i. Andel (%) 

n=169                                

Ämne 

 

 NO*/Biologi 83 

NO/Biologi, Svenska 8 

NO/ Biologi, SO 5 

NO/ Biologi, Svenska, SO* 4 

 

* NO – Naturorienterande ämnen  

* SO - Samhällsorienterade ämnen 

Sex- och samlevnadsundervisningen ska beröra många olika delar, en av dem är olika 

sexuella läggningar. Det är stor variation på hur mycket de olika sexuella läggningarna tas 

upp. 

Tabell 2. I vilken utsträckning eleverna anser att sex- och samlevnadsundervisningen tagit 

upp följande sexuella läggningar. Andel (%) 

 

 Lite Mycket Vet ej 

     

Heterosexuell  (n=190) 21 74 5 

Bisexuell (n=186) 70 23 7 

Homosexuell (n=186) 61 32 7 

Transsexuell  (n=186) 69 22 10 
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Heteronormativitet innebär dels ett antagande om att alla är heterosexuella, därför undersöktes 

om eleverna anser att undervisningen utgår från denna norm. Uppdelat på svarsalternativen 

lite, mycket och vet ej blev fördelningen av de 187 svarande; lite 34 procent, mycket 54 

procent och tolv procent vet ej om de anser att undervisningen utgår från att alla är 

heterosexuella.  

Mobbning kan finnas och ta uttryck i många olika former vid en skola. En typ av mobbning 

kan vara att personer utsätts på grund av deras sexuella läggning. En fråga ställdes för att ta 

reda på i vilken grad eleverna anser att det förekommer mobbning gällande sexuell läggning 

på skolan. Av 134 svarande ansåg 64 procent att det förekommer lite mobbning, 21 procent 

anser att det förekommer mycket och 15 procent vet ej.  

5.2 Patogent och preventivt fokus 

Figur 1. Vilken utsträckning olika delar berörs i sex- och samlevnadsundervisningen. Andel 

(%) 

 

På frågan anser du att du lärt dig något betydande/nytt under sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolan? svarade 48 procent att de inte hade lärt sig något 

nytt/betydande och 52 procent ansåg tvärtom. De elever som tyckte att de hade lärt sig något 

nytt/betydande fick själv ange vad de ansåg var det mest betydande. Alla elever som angav 

något ansåg att könsjukdomar och säkerhet var de delar som betydde mest; vilka båda har ett 

patogent och preventivt fokus.  

På frågan i vilken utsträckning olika delar tas upp i sex- och samlevnadsundervisningen 

ansåg 58 procent av eleverna att könssjukdomar tas upp mycket. Svaren visade också att 51 

procent av eleverna ansåg att HBTH frågor togs upp ganska lite.  
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Ett citat från en av eleverna om hur undervisningen kan förbättras: ”Inte bara snöa in på att 

snacka om könssjukdomar” 

Av undersökningen framgick att 70 procent av eleverna ansåg att lärarna hade god kunskap i 

att undervisa i ämnet sex- och samlevnad. På frågan om eleverna tyckte att undervisningen 

utgick från att alla är heterosexuella svarade 54 procent ”ja”. Av de 70 procent som svarade 

att lärarna har god kunskap för att bedriva undervisningen ansåg 72 procent att 

undervisningen utgick från att alla är heterosexuella, att jämföra med 17 procent bland de 

övriga (p=0,002). 

”Ta upp allt, lärarna tycker nog det är för pinsamt att hålla lektioner av någon anledning” 

”Läraren gillade inte att prata om det verkade det som så vi kollade mycket på film, men man 

lär sig bättre på film” 

”De borde prata mer om sexuella läggningar, dessutom om det här med självförtroende, 

grupptryck mm. Vi vet redan nästan allt annat om sex & samlevnad, Hallå 2000-talet!” 

 

5.3 Heterosexualitet som utgångspunkt 
Vad eleverna minns av lektionerna har det undervisats mer om sex mellan kille och tjej samt 

familjekonstellationen mamma och pappa än övriga alternativ.  

Tabell 5. Har ni informerats om sex mellan.. (följande svarsalternativ) andel (%).  

 

             Ja             Nej                                     Vet ej 

    

Kille-tjej          (n=189) 92 3 6 

Kille-kille        (n=187) 29 46 26 

Tjej-tjej           (n=187) 25 48 27 

   

I tabell 6 framgår att 72 procent anser att familjekonstellationer som mamma-mamma och 

pappa-pappa inte tas upp i deras undervisning. 

Tabell 6. Har det tagits upp något om följande familjekonstellationer, andel (%).  

                             Ja                  Nej              Vet ej 

Mamma-pappa           (n=185) 

                              

39 43 18 

Mamma-mamma       (n=183) 5 72 23 

Pappa-pappa              (n=183) 6 72 22 

Ensamstående            (n=183) 20 58 22 

 

En jämförelse gjordes mellan frågorna om i vilken utsträckning skolan har tagit upp de olika 

sexuella läggningarna; homo- hetero- bi- och transsexuell i relation till om eleverna anser att 

undervisningen utgår från heteronormen. Andelen som svarat att undervisningen tagit upp 

heterosexualitet har också angett att undervisningen utgår från heteronormen till 77 procent. 

Det är en lägre andel som anser att de övriga sexuella läggningarna tagits upp då man också 

svarat att undervisningen utgår från heteronormen. 
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Tabell 7. Elevernas uppfattning om att undervisningen utgår från heteronormen i relation till 

om de anser att de olika sexuella läggningarna tas upp. Andel (%).     

 
                 Undervisningen utgår från heteronormen 

  
    

  

Ja Nej Vet ej p-värde 

      

Heterosexuell                 (n=101) (n=64) (n=22) 0,072 

 
Ja 77 69 77 

 

 
Nej 22 20 18 

 

 
Vet ej 1 11 5 

  

     
Homosexuell                (n=99) (n=63) (n=22) 0,004 

 
Ja  28 43 18 

 

 
Nej 70 48 64 

 

 
Vet ej 2 10 18 

  

     
Bisexuell                        (n=99) (n=63) (n=22) 0,011 

 
Ja 16 33 23 

 

 
Nej 80 59 59 

 

 
Vet ej 4 8 18 

  

     
Transsexuell                  (n=99) (n=63) (n=22) 0,156 

 

Ja 20 27 22 

 

 

Nej 73 64 59 

 

 
Vet ej 7 10 10 

             

 

”Prata mer om kärlek/känslor och om homosexuella för det är ganska orättvist mot dem annars. Och kanske 

mer diskussioner” 

”Jag tycker man kan ha mer undervisning om att ha två pappor eller två mammor för det blir vanligare, och mer 

om att vara homosexuell för att folk vågar inte komma ut” 

”Prata mer om hur andra har det som ex: kille-kille, tjej-tjej. För alla är lika mycket värda ändå!” 

”Att man lär sig mer om bi, homo och transsexuella. Alla är ju inte hetero” 

”Att ta upp mer om annat än hetero, och ta upp mer om känslor och självförtroende” 

”Man pratar om allt, inte bara heterosexuell undervisning”  

”Med kanske film. Mer om hur homo och bi har det istället för bara om hetero, för människor är olika”  
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5.4 Tjejer och killar 
Killar och tjejer får samma undervisning i sex- och samlevnad ute i skolorna. Därför har en 

uppdelning gjorts av könen för att se vad de tycker om undervisningen och för att se om det 

finns någon skillnad mellan tjejer och killars uppfattningar om undervisningen. I 

undersökningen kan viss skillnad påvisas mellan vad tjejer och killar anser om sin sex- och 

samlevnadsundervisning, skillnaden är dock inte signifikant så några generella slutsatser kan 

inte dras. 

Tabell 8. Vad killar och tjejer generellt tycker om sin sex- och samlevnadsundervisning. Andel 

(%). 

 

Kille 

(n=84) 

 

Tjej 

(n=101) 

    

Dålig  11 

 

14 

Varken eller 24 

 

35 

Bra  65 

 

51 
 

  

   

χ² = 3,731   df = 2    p = 0,155 
 

Lärare får en begränsad kunskap i sin utbildning om sex och samlevnad samt hur 

undervisningen ska bedrivas i ämnet. Trots detta anser både killar och tjejer till 77 respektive 

65 procent i vår studie att deras lärare har stor kunskap för att bedriva sex- och 

samlevnadsundervisningen. 

Tabell 9.  I vilken utsträckning eleverna anser att deras lärare har kunskap för att ge en bra sex- och 

samlevnadsundervisning, uppdelat på kön. Andel (%).  

 
 

Kille 

(n=83) 

 

 

Tjej 

(n=102) 

 

Liten 15 

 

23 

Stor 77 

 

65 

Vet ej 8 

 

13 

 

χ² = 3,372   df = 2    p = 0,185 
 

5.5 Delaktighet  
Fråga tre i enkäten ställdes för att ta reda på om eleverna hade fått vara delaktiga när 

upplägget av sex- och samlevnadsundervisningen gjordes. De som ansåg sig ha varit delaktiga 

i planeringen av sex- och samlevnadsundervisningen hade en annan syn på vad som tagits upp 

i undervisningen jämfört med dem som inte ansåg sig ha varit delaktiga (tabell 10).  
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Tabell 10. I vilken utsträckning eleverna har fått vara delaktiga i planeringen av sex- och 

samlevnadsundervisningen och hur det relaterar till i vilken grad de olika delarna berörts. 

Andel (%) 

    Har tagits upp 

  

Lite Mycket Vet ej p-värde 

 

Allas lika värde 

    

 

Lite delaktighet (n=115) 55 40 5 0,023 

Mycket delaktighet  (n=70) 34 60 6  

     

 

Rätten till att säga nej 

    

 

Lite delaktighet (n=115) 35 64 2 0,023 

Mycket delaktighet  (n=71) 17 79 4  

     

 

Självförtroende 

    

 

Lite delaktighet (n=115) 55 41 4 0,004 

Mycket delaktighet  (n=70) 30 66 4  

     

 

Grupptryck 

    

 

Lite delaktighet (n=115) 47 47 6 0,028 

Mycket delaktighet  (n=70) 29 67 4  
 

   

    

 

Delaktighet och inflytande är en viktig faktor för en god hälsa. Det är därför ett av de elva 

nationella folkhälsomålområdena. Inflytande i skolan är en rättighet för eleverna. Tabell 11 

visar att de elever som känner att de har fått vara delaktighet i upplägget av sex- och 

samlevnadsundervisningen till 73 procent lärt sig något nytt/betydande. 

 

    

Tabell 11. Anser eleverna att de lärt sig något nytt/betydande i förhållande till hur stor  

delaktighet de anser sig  ha i upplägget av undervisningen. Andel (%).    

    

  
Nej Ja 

 

   Lite delaktighet (n=118) 60 40 

Mycket delaktighet  (n=71) 27 73 
 

   

   

χ² = 19,836   df = 1    p = 0,000 

 

Rättigheter och skyldigheter angående sexualitet ska tas upp i sex- och 

samlevnadsundervisningen. Resultatet visar att om eleverna får vara delaktiga i upplägget lär 

de sig mer om sina rättigheter och skyldigheter än de som inte ha fått vara delaktiga i lika stor 

utsträckning.    
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Tabell 12. Vilken grad eleverna anser att de har fått lära sig om sina rättigheter och 

skyldigheter (lagar och regler) kring sexualitet i relation till vilken utsträckning eleverna anser 

sig vara delaktiga i upplägget av undervisningen. Andel (%). 

    

  

Lite Mycket Vet ej 
 

    Lite delaktighet (n=116) 44 43 13 

Mycket delaktighet  (n=70) 20 69 11 
 

   

    

χ² = 12,629   df = 2    p = 0,002 

    

    
”Snacka mer om sex och känslor och vad vi tycker” 

”Mer om ämnet i SO då det handlar om samhället också”  

”Utgå från planering och elever”  

”Vet inte vad som kan förbättras, dock var vår undervisning skitkass, tyvärr”  

”Att man har fler lektioner om det, vi hade det bara en vecka man hinner glömma det mesta” 

”Fler lektioner och engagerade lärare” 
   

5.6 Mobbing  
En fråga ställdes angående i vilken grad det förekommer mobbing mot dem som har en annan 

sexuell läggning än heterosexuell. Det var 21 % som svarade att det förekom ganska mycket 

eller i hög grad. Om eleverna svarat att det förekommer mobbing fick de även skriva ut själva 

i vilken form det förekommer. Den öppna frågan gav samma typ av svar från de svarande då 

alla elever skrev att det förekommer i form av glåpord, att man kallar folk för bög och lebb 

samt att eleverna undviker dem som de tror har en annan sexuell läggning än heterosexuell. 

Några kommentarer som eleverna har skrivit: 

”Bögar är mer okej än lesbiska” 

”Jag som faktiskt har annan sexuell läggning skulle nog inte våga gå ut med det på vår skola” 

 ”Ord som bögjävel förekommer ofta men mest bland killarna. De blir även äcklade om någon pratar om 

homosexualitet. Fast jag tror inte att killarna vet vad homosexualitet innebär” 

6. Diskussion  
 

Resultatet visar att sex- och samlevnadsundervisning integreras i högst tre ämnen. RFSU 

skriver: ”För sex och samlevnad handlar om både samhälle och individ: Om kropp och 

relationer, lagar, kön och genus, sexuell identitet, det handlar om njutning, kondomer och att 

möta andra. Det handlar om respekt, diskriminering och gränser. Och mycket mer” (RFSU, 

2012). Just att sex och samlevnad är ett så brett ämne kan vara en anledning till att läroplanen 

säger att ämnet ska vara ämnesövergripande och belysas inom alla ämnen i skolan. När en 
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sökning på orden sex respektive samlevnad gjordes i läroplanen för grundskolan (Lpo 94) 

påträffades dessa endast totalt tre gånger. Enligt Lpo 94 utgör sexualitet och samlevnad ett 

kunskapsområde inom flera olika ämnen och det vilar på rektorerna att ansvara för att denna 

undervisning genomförs. ”Rektorn är ansvarig för ämnesövergripande kunskapsområden 

som sexualitet och samlevnad, jämställdhet, tobak, alkohol, narkotika och trafik” (Skolverket, 

1994 s,17). I juli 2011 trädde den nya läroplanen i kraft. När eleverna som deltog i studien 

hade sex- och samlevnadsundervisning utgick lärarna från den äldre läroplanen, Lpo94, därför 

kan inga slutsatser från den nya läroplanen dras. En utveckling inom området kan dock ses då 

samma sökord användes i den nya läroplanen och påträffades totalt 23 gånger. Begrepp som 

rör området sex och samlevnad är nu även integrerade i kursplaner (Skolverket, 2011b). Det 

är fortfarande rektorernas ansvar att bestämma hur och var sex- och 

samlevnadsundervisningen ska ske. I kvalitetsgranskningen från 1999 framförde en majoritet 

av rektorerna att det fanns en svårighet med det ämnesövergripande arbetet dels på grund av 

att rektorerna anser att de har viktigare saker för sig och dels för att det finns en okunskap om 

hur sex- och samlevnadsundervisningen kan bedrivas i de olika ämnena (Skolverket, 1999). 

Då konkreta delar har förts in i kursplanerna för varje enskilt ämne i den nya reformen finns 

det en förhoppning att det hjälper rektorerna i upplägg och arbete kring sex- och 

samlevnadsundervisningen. Den utveckling som skett av läroplanen i grundskolan hade varit 

positiv även för lärarutbildningarna eftersom undervisningen då kan ske på det sätt som 

läroplanen avser och att eleverna får den undervisning de behöver. Det krävs även att alla 

lärare fortbildas och kan undervisa med olika metoder, framförallt genom dialog mellan lärare 

och elever. Dialog mellan lärare och elever är viktig för att alla ska känna sig delaktiga och 

hörda. Det är dialogen som är verktyget i den effektiva undervisningen där det skapas en 

meningsfull inlärning. Då elever och lärare känner sig trygga med varandra kan den genanta 

stämpeln som ämnet fortfarande har tas bort och alla lärare skulle vara bärare av dessa frågor. 

Även samtal mellan lärare och olika arbetslag skulle kunna utvecklas då olika perspektiv och 

idéer möter varandra (Kinchin, 2003). Det svenska samhället kan ses som heterogent och det 

krävs därför att undervisningen speglar en rad olika perspektiv i skolans alla ämnen till 

exempel historiska, samhällsvetenskapliga och biologiska (Nilsson, 2008). 

Eleverna anser att lärarna har kunskap för att undervisa i sex och samlevnad men trots detta 

undervisas ämnet nästan uteslutande i biologi trots att läroplanen säger annat. Resultatet i 

studien tyder på god undervisning samt att eleverna anser att innehållet är bra. Det kan bero 

på att lärarna i större grad har goda kunskaper i fortplantning än samlevnadsdelarna. Det kan 

vara svårt för eleverna att veta vad en bra undervisning i ämnet ska innehålla och resultatet 

kan bero på att eleverna endast utgår från sig själv och inte har någon annan undervisning att 

jämföra med.  

Lärare bör få kunskap i sin lärarutbildning om hur de kan ha ett kritiskt förhållningssätt till de 

normer som finns i vårt samhälle och hur de kan undervisa utan att falla in i dessa normer. 

Den normkritiska pedagogiken bör också användas i sex- och samlevnadsundervisningen 

genom att ta upp och ifrågasätta de normer som finns. Först och främst handlar det om att 

lärare själv ska ha ett kritiskt öga till heteronormen. Genom att vara kritisk till sig själv och 

sina handlingar upptäcks de antagande och handlingar som dagligen görs för att upprätthålla 

normen (Bromseth, 2010).”Jag behöver en stor stark kille som kan hjälpa mig att bära dessa 

böcker” är ett exempel på heteronormativitet som tar förgivet vad som är manligt och 

kvinnligt. Saker som detta gör att det ständigt trycks på den heteronormativitet som finns i 

samhället och ständigt gör det problematiskt att bryta oss ur denna. Kanske är denna norm så 

införlivad i människor och vårt samhälle att saker som dessa görs dagligen utan att tänka på 

det? I så fall är det extra viktigt att lära sig se hur normen påverkar och ter sig och sedan ta 
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ställning till hur just jag ska förhålla mig mot den. Bromseth (2010) menar att genom att 

ifrågasätta ”de sociala hierarkier” som existerar i vårt samhälle och hur vi förväntas agera i 

dessa sätt att leva, kan trycka på, utmana och förändra normramarna. Förändras tankegångar, 

känslor och agerande i det egna livet och så väl i samhället kan detta leda till individuella och 

samhälleliga förändringar av normer. 

Studien visar resultat som tyder på att sex- och samlevnadsundervisningen är heteronormativ. 

Eleverna anser att det i högre grad tas upp information rörande sex mellan kille och tjej (92 

procent), familjekonstellation med mamma och pappa (39 procent) samt fokus på 

heterosexualitet (54 procent) i undervisningen än övriga alternativ. Skolorna undervisar i 

många fall inte om andra sexuella läggningar och informerar inte om sex mellan samma kön 

och andra möjliga familjekonstellationer vilket är en del av dagens samhälle. Det behöver 

förmedlas då eleverna ska känna sig trygga och delaktiga oberoende av vilken sexuell 

läggning de har eller om någon till exempel har en familj med två pappor.  

Resultatet visar att sex- och samlevnadsundervisningen framförallt lär ut om könsjukdomar 

och preventivmedel. Över 55 procent av eleverna ansåg att könsjukdomar togs upp mycket i 

undervisning och nästan 50 procent ansåg att det togs upp mycket om preventivmedel i 

undervisningen. Preventivmedel och könssjukdomar är en viktig del av sex- och 

samlevnadsundervisningen. Det ger en medvetenhet om de risker som finns med att ha samlag 

och hur man ska skydda sig för att inte bli gravid eller få någon könsjukdom vilket är patogent 

och preventivt, men det finns så många andra delar som är minst lika viktiga. Det blir ett 

biologiskt fokus dels för att undervisningen till största del sker i ämnet biologi men också för 

att det läggs mest vikt på att undervisa om kroppen och själva samlaget.  

Eleverna har också svarat att könssjukdomar och skydd (preventivmedel) är de mest 

betydande delarna i undervisningen vilket kan beror på att det är de delar som undervisningen 

lagt mest vikt vid. Speciellt då eleverna själva uttrycker att de vill ha mer undervisning om 

sexuella läggningar, jämställdhet och få vara mer delaktig i upplägget. En anledning till att 

sex- och samlevnadsundervisningen tar upp könssjukdomar och preventivmedel i så hög 

utsträckning kan vara att lärarna inte har den utbildning som krävs för att undervisa om andra 

delar än de fysiska och konkreta. Samlevnadsdelen i sexualundervisningen infördes inte 

förrän på 1970-talet. Begreppet kan ses som en konsekvens av att sexualitet inte längre enbart 

är kopplat till äktenskapet och att en samsyn och harmoni inom området skulle skapas 

(Nilsson, 2008). Skolverket har nu haft lång tid på sig att skapa riktlinjer även för 

samlevnadsdelen men fortfarande finns det klara brister.  

Samlevnadskunskapen är en stor del i en ungdoms identitetsutveckling och samspel med 

övriga människor. HBT-ungdomar ifrågasätts ofta av både familj, vänner och samhället i stort 

vilket påverkar deras psykiska hälsa och oro, ängslan, depressioner mm. kan uppstå (Rosario, 

Schrimshaw & Hunter, 2008). Samlevnadsundervisningen bör vara en hjälp till 

identitetsbildning och stödja identitetsutvecklingen då många ungdomar fortfarande håller på 

att ”hitta” sin identitet. Förr i tiden fanns det en rad självskrivna normer som de unga 

förväntades överta och ungdomar hade starka anknytningar till en könsroll och en klass. Både 

ungdomarna och samhället kämpar idag med nya oprövade processer vars villkor ständigt 

förändras (Illeris, 2007). Det är många olika faktorer som inverkar på ens psykiska hälsa och 

alla dessa ska helst klaffa för att en människa ska uppnå ett välbefinnande och en så god 

psykisk hälsa som möjligt.   

Då sexualitet är ett ämne som ständigt utvecklas krävs det också att lärarna anpassar sig och 

håller sig uppdaterade. Just på grund av att ämnet är så pass brett kan vara en förklaring till 
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varför lärarna väljer att undervisa i de ”lättare” delarna som är så konkreta såsom 

könsjukdomar och preventivmedel i jämförelse med kärlek, känslor, rättigheter, skyldigheter, 

HBTH-frågor med mera.  

Trots att eleverna anser att lärarna har god kunskap svarar en stor del av dem att sex- och 

samlevnadsundervisningen är dålig. Beror detta på att eleverna har stor tillit till lärarna och 

deras kunskap eller har läraren den kunskap som behövs för att undervisa i de områden som 

tas upp men utesluter många viktiga delar i undervisningen. Lärare saknar ofta riktlinjer för 

hur sex- och samlevnadsundervisningen ska bedrivas på deras skola. Det krävs en tydlighet 

från rektorn om hur undervisningen ska läggas upp för elevernas bästa.  

När resultatet tyder på att undervisningen i många avseenden är heteronormativ finns det 

möjligheter till normändrande arbete genom att närma sig frågorna heteronormkritiskt. Det 

innebär att man i det pedagogiska arbetet synliggör och ifrågasätter heterosexualiteten som 

utgångspunkt i skapandet av genus (Bromseth & Darj, 2007). För att lärare ska kunna 

undervisa och föra ut ett budskap till eleverna krävs det god pedagogik som dels förmedlar 

budskap och kan förändra värderingar samt öppna ungdomarnas referensramar (Granberg & 

Ohlsson, 2009; Illeris, 2007).  

Vad gör skolan för att ifrågasätta och försöka bryta heteronormen i samhället? Denna studie 

visar att undervisningen är heteronormativ. Beror den heteronormativa utgångspunkten på att 

lärarna inte har kunskapen att undervisa inom området sex och samlevnad eller beror det på 

att normen är så pass stark att lärarna inte vågar ifrågasätta och bryta den. Redan år 1945 när 

den första handledningen för sex- och samlevnadsundervisning gavs ut kritiserades brister och 

det påpekades att det inte var skolans sak att moralisera över hur människor levde sina liv 

eller vad som var rätt och fel. En majoritet av folket ansåg att undervisningen måste anpassa 

sig till tiden, att moralen inte skulle vara styrmedel utan upplysning och kunskap (Nilsson, 

2008). Det krävs fortfarande att lärarna bortser från sina förförståelser och inte lägger in sina 

egna värderingar i undervisningen då de ska ge saklig kunskap inom många olika områden. 

Det förekommer ständigt en utveckling inom området sex- och samlevnad. Ungdomar får nya 

intryck om sexualitet från arenor runt om i samhället, speciellt media och ens omgivning. Den 

ökade öppenheten kring ämnet gör att skolan konkurrerar med ett utbud av sexuella budskap 

vilket kan ses som både negativt då lärarna har mycket att leva upp till och positivt då det är 

en utmärkt arena att föra diskussioner och få nya infallsvinklar i ämnet (Forsberg, 2005).  

Resultat tydde på att eleverna ansåg att lärarna hade god kunskap och att undervisningen var 

bra då undervisningen utgick från att alla är heterosexuella. Beror detta på att heteronormen är 

så pass vedertagen att ungdomarna inte reflekterar över vad som är rätt eller fel? 

Heteronormen är en av de starkaste och mest grundläggande normerna i vårt samhälle. Den 

bara finns där utan att man lägger märke till den då den är så införlivad. Det kan leda till att 

skapa heteronormativiteten. För att få ungdomarna att uppmärksamma heteronormen är 

normkritisk pedagogik i undervisningen en bra utgångspunkt. Det finns metodmaterial med 

övningar som är framtaget endast för att ifrågasätta heteronormen (Forum för levande historia 

& RFSL Ungdom, 2011). Även förändring på en högre nivå inom politiken behövs för att 

heteronormen ska uppmärksammas och förändras. Det finns behov av mer fokus på hur man 

kan kartlägga politiska strategier och informera om sociala förändringar. En förändring av 

regler och lagar kan ske direkt från politiker men oftast måste det föras frågor om en 

förändring från lägre instanser som samhället, skola och lärare i detta fall. Dessa aktörer kan 

spela en stor roll som politiska taktiker för att förverkliga antiförtryckande utbildningsmål. 
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Behovet finns av att föra en talan för alla barn speciellt HBT och ifrågasatta ungdomar eller 

de kämpar med deras sexuella identiteter (McGregor, 2008). 

Då det förekommer mobbing på grund av sexuell läggning i skolorna är det oftast i form av 

glåpord, framförallt bög, bögjävel och lebb vilket riktar en utsatthet mot de ungdomar som har 

annan sexuell läggning än hetero. Det försvårar ”komma ut”- processen då ungdomarna vet 

att de kommer att få stå ut med dessa glåpord. Det förvärrar även den psykiska hälsan då 

ungdomar med annan sexuell läggning ska interagera med dem som mobbar samtidigt som de 

kämpar med sin egen identitetsbildning och försöker lära sig saker och fokusera på skolan 

vilket kan bli för mycket för en ungdom att hantera. Dessa resultat från undersökningen kan 

styrkas av andra rapporter och studier då till exempel en studie visar att mobbing på grund av 

sexuell läggning är en bidragande faktor till försämrad psykisk hälsa. Studien som har 

undersökt mobbing kopplat till olika sexuella läggningar i USA visar att de som är del av en 

sexuell minoritet i större utsträckning är drabbade av mobbing och utsatthet i skolan (Berlan 

et al., 2010). Livsvillkor och hälsa bland unga homo- och bisexuella från Folkhälsoinstitutet 

är en rapport som är en del av resultatet från den nationella folkhälsoenkäten. Rapporten från 

folkhälsoinstitutet har fått samma utfall inom detta område som studien från USA och visar 

att homo- och bisexuella är mer utsatta för fysiskt våld, hot om våld och kränkande 

behandling jämfört med heterosexuella ungdomar. Då studier visar så tydliga resultat på 

utsatthet beroende på sexuell läggning finns det ett behov av att normen förändras. Sex- och 

samlevnadsundervisningen är en perfekt arena för att skapa en acceptans för alla oavsett 

sexuell läggning och lärarna bör ta tillfället i akt att ge eleverna den kunskapen och vara en 

liten del i att förändra normen.  

Bland annat media målar ständigt upp en bild av att killar och tjejer har olika sätt att se på sex 

då tjejer ska vara mer känslosamma och killar endast är ute efter själva samlaget. Dessa 

ständiga påpekanden bidrar till förväntningar om att finna skillnader mellan tjejer och killars 

uppfattningar om sex- och samlevnadsundervisningen. Efter databearbetningen hade inga 

signifikanta skillnader mellan tjejer och killar funnits. Endast en viss skillnad kunde påvisas 

mellan vad tjejer och killar tycker generellt om undervisningen.  

 

Resultat i studien visar att de som har fått vara delaktiga i upplägget av sex- och 

samlevnadsundervisningen har i större utsträckning lärt sig något nytt/betydande samt lärt sig 

om sina rättigheter och skyldigheter rörande sexualitet. De har även fått mer undervisning om 

allas lika värde, självförtroende och rätten till att säga nej. Elever har många olika åsikter 

kring undervisningen och de som är kritiska mot undervisningen tycker ofta att de blivit 

utsatta för enformig information och att de saknar djupa diskussioner samt tycker att 

undervisningen är för normativ. De elever som känner att de har varit delaktiga och kunnat 

påverka samt att läraren har gett mer utrymme för diskussioner är överlag mer nöjda med sex- 

och samlevnadsundervisningen (Olsson & Sundbaum, 2010). 

6.7 Metoddiskussion 

Kontakt hölls med en lärare vid en av skolorna som tog initiativet att dela ut enkäter och 

följebrev själv till de övriga lärarna för varje klass (fyra klasser). När de ifyllda enkäterna 

skickades tillbaka var två av klassernas enkäter ofullständiga, ena klassen hade missat sista 

sidan som innehöll två frågor varav en var öppen att fylla i själv med förslag på hur 

undervisningen kunde bli bättre och den andra klassen hade missat en sida i mitten med fyra 

betydande frågor samt den sista sidan. Vi ställdes här inför ett metodmässigt och etiskt 

dilemma. Skulle enkäterna användas även om de inte var kompletta? Eleverna har svarat på 
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enkäten och vill vara en del av studien men kan nu uteslutas på grund av detta. Efter 

överväganden kom vi fram till att de enkäterna från klassen som missat sista sidan skulle 

användas då det endast var en fråga som kunde fyllas i och en öppen fråga vilken inte alla 

valde att skriva något på. De enkäter där en sida saknades kan ha påverkat resultatet i frågan 

angående hatbrott som fanns med på den sista sidan då det är ett färre antal elever som svarat 

på denna fråga. Klassen som hade missat två sidor uteslöts från undersökningen.  

Det blev ett större bortfall i den klass där enkäterna delades ut till läraren. Läraren skulle 

genomföra studien själv och sedan ge oss de ifyllda enkäterna. Ett större antal elever än vid de 

andra klasserna hade valt att inte svara på enkäten. Utifrån det dras slutsatsen att vår närvaro 

påverkade eleverna. Det blev en högre svarsfrekvens och det kan vara så att studien visades 

mer respekt då vi var och informerade vid skolorna samt att alla enkäter var kompletta.  

Ett aktivt val har gjorts att använda följande definitioner i enkätundersökningen för att 

undersökningspopulationen lätt skulle förstå vad som menades med begreppen: ”heterosexuell 

- kär i motsatt kön, bisexuell - kär i båda könen, homosexuell - kär i samma kön. Det finns en 

medvetenhet om att definitionen kär inte är helt korrekt då personen i fråga inte behöver vara 

kär i den andra för att ha sex med en annan person. Attraherad är en annan definition som 

skulle ha kunnat användas som kanske skulle varit mer korrekt. Likaså finns en medvetenhet 

om att familjekonstellationer kan innefatta annat än tvåsamhet. Det kan tyckas att det finns ett 

fokus på tvåsamheten i enkäten. Därför poängteras det här att sex och kärlek kan bestå av fler 

än två personer. 

 

Sex elever som deltog i enkätundersökningen angav inte kön. Det finns bara teorier om varför 

de inte fyllt i dessa. Det kan vara på grund av anonymitetsskäl då eleverna tror att enkäten kan 

spåras tillbaka till individen. Det kan också bero på att någon av eleverna inte kan bestämma 

vilket kön de tillhör. Då man har ett medfött biologiskt kön men mentalt känner att man tillhör 

det andra könet eller inte kan säga vilket man tycker sig tillhöra. 

 

Undersökningen gick till på lite skilda sätt vid de olika skolorna därför ser behandlingen av 

elevernas anonymitet olika ut. Det kunde inte säkerställas att lärarna inte skulle titta på 

enkäterna då de skötte undersökingen själva vilket i så fall kan påverka anonymiteten. Om 

fallet är att klassen har haft läraren som samlade in enkäterna länge och läraren vid denna 

tidpunkt känner igen elevernas handstil finns det en risk att anonymiteten inte kan 

säkerställas. Det känns långsökt och i alla fall informerades även lärarna om att studien var 

anonym vilket förhoppningsvis lett till att det inte skett något som påverkar elevernas 

anonymitet.  

 

En tvärsnittsstudie kan inte ge orsakssamband men de frågor som undersöktes handlar om hur 

det ser ut just nu och för syftet var en kvantitativ tvärsnittsstudie den bästa metoden. Om 

studien hade gjorts om vid ytterligare tillfälle och samma urval hade svarat på samma frågor 

hade reliabiliteten kunnat bevisas och ett orsakssamband hade kunnat ges. Med samma frågor 

och samma urval hade studien dock inte sett annorlunda ut om den hade gjorts vid ytterligare 

ett tillfälle då det ställs frågor om tidigare erfarenheter om undervisningen de fått. Det som 

hade kunnat förändra svaren är bias, minnesfel, då elever kommer på eller glömt något som de 

inte gjorde förra gången.   

 

Frågorna i enkäten är skapade för att få en hög validitet. Pilotstudien hjälpte studien till en 

bättre validitet då den såg till att frågorna mätte det de var avsedda att mäta. Det har inte 
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funnits tid för att kontrollera reliabiliteten som står för tillförlitligheten på studien det vill säga 

att svaren hade blivit de samma om studien hade gjorts vid ytterligare tillfälle.  

 

Då resultaten relateras till befintlig litteratur kan dessa generaliseras i vissa avseenden. 

Generaliserbarheten i studien påverkas av en god validitet och studien kan generaliseras i då 

ett representativt stickprov har gjorts i den population som undersöktes det vill säga 

niondeklassare. Då studien hade ett deltagarantal på över 150 personer samt ett lågt bortfall 

ger det en större chans till generalisering. En del av resultaten tyder på signifikanta skillnader 

vilket ger en större sannolikhet till att kunna generalisera resultatet, dock behöver inte 

signifikanta skillnader vara generaliserbara. Det som säger emot att studien kan generaliseras 

är den enskilda styrningen av rektorn vid varje skola. Styrningen kan skiljas från skola till 

skola men alla har samma grund att stå på i form av läroplanen och nu kursplanerna. Det som 

kan skilja skolorna och även varje klass åt är lärarens undervisning men det är inget som kan 

tas hänsyn till då det finns tusentals skolor i Sverige och alla har lärare med olika upplägg på 

undervisningen.  

 

Då heteronormativitet är ett nyligen uppmärksammat område finns det ett begränsat antal 

vetenskapliga studier samt vetenskapliga artiklar om begreppet heteronormativitet. Det gör att 

vi inte funnit den mängd artiklar som var väntat. Däremot kan slutsaten dras att 

heteronormativitet är ett område som definitivt behöver fortsatt och ny forskning. Det finns 

dock många rapporter som är framtagna och skapade för att normen ska uppmärksammas och 

hur man kan arbeta för att förändra den. I studien har dessa rapporter blivit en grund.  

6.8 Konklusion  

Heteronormen är integrerad i vårt samhälle vilket gör det till en norm svår att bryta. Skolan är 

en perfekt arena att påbörja arbetet med att göra det svenska folket medvetet om att normen 

finns och vad varje enskild individ kan göra för att bryta den. Då samhället ständigt utvecklas 

är det ungdomarna som behöver få information och kunskap för att kunna arbeta vidare med 

dagens och kommande samhällsfrågor. Därför valdes en kvantitativ ansats med utförandet i 

form av en enkätstudie i klass nio vid fyra olika grundskolor i Skåne. För att se hur sex- och 

samlevnadsundervisningen bedrivs och hur lärarna och eleverna behandlar samt förhåller sig 

till heteronormen. Heteronormen är en stor del av sex- och samlevnadsundervisningen utan att 

i många fall varken lärare eller elever vet om det. Denna studie visar resultat som tyder på att 

undervisningen utgår ifrån sex mellan man och kvinna samt familjekonstellationer med 

mamma och pappa. Andra sexuella läggningar än heterosexualitet berörs inte i samma 

utsträckning och inte i den utsträckning som eleverna egentligen vill. Fokus ligger istället på 

att undervisa om vilka risker som sex medför och hur man kan skydda sig mot dessa. Dialog 

mellan lärare och elever krävs, vårt resultat visar också att elever som får vara delaktiga av 

upplägget av undervisningen lär sig mer nya och betydande saker. Den folkhälsopedagogiska 

relevansen påverkas genom att heteronormen genomsyrar vårt samhälle. Det kan påverka 

elever och lärare som på något sätt avviker från normen och deras hälsa kan drabbas. Den 

psykiska hälsan kan påverkas negativt då de inte får känna en delaktighet utan dessa personer 

ständigt ställs utanför det heteronormativa samhället. Även mobbing beroende av sexuell 

läggning förekommer och påverkar individernas hälsa. Fysisk, psykisk och social hälsa 

hänger ihop och om någon del utsätts påverkas ofta de andra delarna också. Ett exempel kan 

vara då en person inte får ge uttryck för sin sexualitet om han eller hon är homosexuell. Det 

påverkar då ens psykiska hälsa vilket kan leda till att personen i fråga inte vågar vara sig själv 
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och agera i sociala grupper som i sin tur kan leda till ett självskadebettende som då drabbar 

ens fysiska hälsa.  

För att detta inte ska ske behövs mer information och bättre utbildning för lärare. Vilket i sin 

tur kan leda till en bättre undervisning för eleverna där fler delar angående normer, sexuella 

läggningar och samhällets utveckling berörs. För att kunskapsutvecklingen ska följa med 

samhällets utveckling krävs det att även rektorerna som har huvudansvaret för undervisningen 

fortbildas samt att obligatorisk utbildning i ämnet sex och samlevnad införs vid alla lärosäten. 

Fortsatt forskning och utveckling inom ämnet bör bedrivas för att öka vetandet om 

heteronormen. Det ska bli intressant att se vad som krävs för att en förändring av 

heteronormen ska ske, om förändringen sker.  

Avslutningsvis vill vi poängtera att alla individer är sexuella och alla är olika. Det spelar 

ingen roll vem du attraheras av eller är kär i och vi hoppas att vårt samhälle snart kommer till 

insikt med att alla ska få vara den de är.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Enkät om er sex- och samlevnadsundervisning. 

Enkäten undersöker hur era attityder, upplevelser och inställningar är till sex- och 

samlevnadsundervisningen på er skola. På de flesta frågor ska du sätta ett kryss i rutan för 

det svar som stämmer mest överens med din uppfattning. På fyra av frågorna får du istället 

uttrycka dig i skrift.  

 

Jag är  Kille          (1)       Tjej     (2) Skola_______________________ 

 

Vi kommer nu ställa några frågor kring sex- och samlevnadsundervisningen, och vad du 

anser om den på din skola. 

 

1. I vilken utsträckning anser du att din skola har tagit upp följande i sex- och 

samlevnadsundervisningen? 

   Inget alls (1)  Ganska lite (2)   Ganska mycket (3)   Mycket(4)    Vet ej (5) 

a) Heterosexuell  

(kär i motsatt kön)        

b) Bisexuell  

(kär i båda könen)       

c) Homosexuell  

(kär i samma kön)        

d) Transsexuell  

(känner att man  

vill tillhöra motsatt kön)                               

 

 

2. Anser du att du lärt dig något         Nej, inget alls (1)    Nej, lite (2)      Ja, något  (3)      Ja, mycket (4) 

betydande/nytt under sex- och         

samlevnadsundervisningen i skolan?    

Om ja, vad är det mest betydande? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3. Har du fått… 

                                                                          Inte alls (1)   Ganska lite (2)   Ganska mycket (3)   Mycket (4)     

a)… vara delaktig när upplägget av sex-             

och samlevnadsundervisningen har gjorts 

 

b)… reda på i förväg att ni ska ha                          

sex- och samlevnadsundervisning? 

 

c)… utvärdera den undervisningen                       

ni fått i sex- och samlevnad? 

 

 

4. I vilken utsträckning har var och en av nedanstående använts i er sex- och 

samlevnadsundervisning? 

 
         Inte alls (1)   Ganska lite (2)   Ganska mycket (3)   Mycket (4)     Vet ej (5) 

a) Läroböcker                                                           

b) Grupparbete                                                    

c) Film                                                                

 

d) Undervisning vid tavlan                                 

e) Diskussion                                                      

 

 

5. I vilken utsträckning har ni fått sex- och samlevnadsundervisning/information från andra 

personer än lärare?  

 
              Inte alls (1)    Ganska lite (2)   Ganska mycket (3)   Mycket (4)    Vet ej (5) 

a) Skolsköterska                                                     

 

b) Ungdomsmottagningen                              

 

c) Utomstående informatörer                        

 

 

 

6. Inom vilket/vilka ämnen har sex- och samlevnadsundervisning ingått? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



41 

 

      Ingen alls (1)  Ganska lite (2)  Ganska mycket (3)  Mycket (4)   Vet ej (5) 

7. I vilken utsträckning  

       anser du att din/dina lärare  

       har kunskap för att ge dig 

       en bra sex- och samlevnadsundervisning? 

 

8. I vilken utsträckning tar sex- och samlevnadsundervisningen upp dessa olika delar? 

     Inget alls (1)    Ganska lite (2)   Ganska mycket (3)   Mycket (4)     Vet ej (5) 

a) Könssjukdomar                                                 

b) Preventivmedel                                                 

c) HBTH (Homo-, bi-, 

 trans-, heterosexuell)       

d) Egna frågor kring sex  

och samlevnad             

e) Attityder kring sex  

och samlevnad        

          

f) Jämställdhet                                                

g) Kärlek/känslor                                           

 

 

       Inget alls (1)   Ganska lite (2)   Ganska mycket (3)   Mycket (4)     Vet ej (5) 

9. I vilken utsträckning tar                    

sex- och  

samlevnadsundervisningen 

upp dina rättigheter och 

skyldigheter kring sexualitet  

(lagar och regler kopplade till detta)? 

 

 

 
                                                    

    

             Mycket dålig (1)  Dålig (2)  Varken  eller (3)  Bra (4)  Mycket  bra (5)      

10. Vad tycker du generellt 

om din sex- och  

samlevnadsundervisning?                 
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Nu kommer några frågor rörande sex- och samlevnadsundervisningens innehåll. 

 

11. I vilken utsträckning har det tagits upp frågor eller diskussioner som rört:  

        Inget alls (1)   Ganska lite (2)   Ganska mycket (3)   Mycket (4)    Vet ej (5) 

a) Allas lika värde                                                 

b) Rätten till att säga Nej                                      

c) Självförtroende                                                 

d) Grupptryck                                                       

     

   Inget alls (1)   Ganska lite (2)   Ganska mycket (3)   Mycket (4)     Vet ej (5) 

12.  I vilken grad anser du 

att sex- och samlevnads- 

undervisningen utgår från  

att alla är heterosexuella 

(kär i det motsatta könet)?        

   
 

13. Det finns många olika sätt att ha sex på, har ni informerats om sex mellan… 

  Ja (1) Nej (2) Vet ej (3)  
a) … kille – tjej                       

b) … kille – kille                     

c) … tjej – tjej                        

  

 

 

14. I vilken utsträckning har det tagits upp något om olika familjekonstellationer som … 

      Inget alls (1)    Ganska lite (2)   Ganska mycket (3)   Mycket (4)    Vet ej (5) 

a) … mamma och pappa                                

b) … pappa & pappa 

c)… mamma & mamma      

c) … ensamstående mamma/ 

         pappa                
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15. I vårt samhälle förekommer det en del så kallade hatbrott mot dem som har en annan 

sexuell läggning än heterosexuell. I vilken grad anser du att det förekommer sådan mobbning 

på din skola? 

                                                  Inte alls (1)  Ganska lite (2)   Ganska mycket (3)   I hög grad (4)  Vet ej (5) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Om det förekommer, i vilken form? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16. Till sist undrar vi om du har några förslag på hur sex- och samlevnadsundervisningen på 

din skola kan förbättras? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan!  

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Bilaga 2 

 

Enkät om grundskolans sex- och samlevnadsundervisning 

Vi är två studenter som studerar vid Folkhälsopedagogiska programmet vid 

högskolan i Kristianstad. Som en del i vårt examensarbete genomför vi en 

enkätundersökning som går ut till ca 200 niondeklassare i några olika kommuner i 

Skåne.  

Genom undersökningen vill vi ta reda på vilka delar er sex- och 

samlevnadsundervisning innehåller och hur era attityder och uppfattningar är om sex- 

och samlevnadsundervisningen i skolan.  

Det är frivilligt att delta i undersökningen och frågor rörande dig personligen kommer 

inte att ställas. Dina svar kommer att vara anonyma och kommer därför inte på något 

sätt kunna kopplas till dig. Har du några frågor rörande undersökningen är du 

välkommen att kontakta oss via mail eller telefon.  

Resultatet av enkätundersökningen kommer att ge oss resultat om hur ni elever ser 

på sex- och samlevnadsundervisningen, uppfattning och attityder. Detta kommer vi 

sedan ha användning av då vi ska koppla samman våra resultat med redan befintlig 

litteratur och fakta. 

 

Tack för din medverkan!  

Kristianstad, november 2011 

 

Linnea Nilsson    Ebba Holmberg  

 073 - 939 64 36    073 – 309 96 96 

 linnea.nilsson0061@stud.hkr.se   ebba.holmberg0001@stud.hkr.se 
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