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Sammanfattning: 

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar, tankar och respons utifrån det resultat 
som kunskapsöversikten Sexualundervisning - det mångkulturella klassrummets kulturkonflikt 
visat när det gäller vårdnadshavares inställning till kunskapsområdet som rör sexualitet, 
samtycke och relationer. Kunskapsöversikten används som underlag i denna empiriska 
undersökning. Lärarna som blir intervjuade får resonera och föra analyser kring hur den 
information som kunskapsöversikten påvisat kan göras användbar i undervisningen. Samtidigt 
ges lärarna möjlighet till att diskutera  hur informationen kan användas som en länk mellan 
skola och vårdnadshavare.  

Resultatet visar att lärares upplevelser av vårdnadshavares inställning till kunskapsområdet 
sexualitet, samtycke och relationer är varierad. Studiens insamlade material och tidigare 
forskning visar på att det finns en överensstämmelse i vårdnadshavares oro för vad 
kunskapsområdet berör. Genom intervjuerna framkom det i likhet med forskningen att oron 
grundar sig på ett antagande om att undervisningen ska leda till större nyfikenhet för sin kropp 
på ett sexuellt plan. Den del i kunskapsområdet som lärare upplever väcker mest känsloladdade 
reaktioner är i situationer där homosexualitet berörs. Genom intervjuerna finns det indikationer 
på att forskningen bekräftas av att elevers kulturella bakgrunder har betydelse för inställningen 
till kunskapsområdet i allmänhet. Det är framträdande i intervjuerna att inställningen till 
kunskapsområdet, oberoende av vilket kulturellt sammanhang eleven kommer från, skiljer sig 
mellan könen.  

 
Nyckelord: ”Sexualitet, samtycke och relationer”, grundskola, vårdnadshavares attityder, 
lärares upplevelser. 
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Förord 

Arbetet med detta examensarbete har gett oss mycket kunskap som vi kommer att bära med oss 

ut i vårt yrkesliv. Vi har i omgångar mött frustration men då vi helhjärtat stöttat varandra har 

processen bidragit till att vi nu efter arbetes gång står varandra ännu närmare. Vi vill härmed 

rikta en stor tacksamhet till både familj och vänner som stöttat oss längs vägen. Men den största 

tacksamheten vill vi tillägna vår handledare Maria Eriksson för att hon stöttat oss och bidragit 

med många vägledande ord. Hon har också funnits där med kort varsel när vi körde fast i 

slutprocessen. Vi vill även ge ett stort tack till alla lärare som deltagit i denna studie. Tack vare 

er har vi fått in ett värdefullt underlag och upplevt givande intervjuer.  

Vårt största och hjärtligaste tack vill vi ge till varandra. Under hela processen har vi strävat mot 

den gemensamma visionen om att färdigställa detta arbete, vilket vi är stolta över att ha lyckats 

med.  

 

Emma Månsson & Marielle Redinge Rosengren  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................................ 6 
1.1 Examensarbetets disposition ........................................................................................................................ 7 

2. Syfte ...................................................................................................................................................... 8 
2.1 Forskningsfrågor ........................................................................................................................................... 8 
2.2 Centrala begrepp .......................................................................................................................................... 9 

3. Forskningsbakgrund ............................................................................................................................. 10 
3.1 Tidigare forskning ....................................................................................................................................... 11 

3.1.1 Likheter och skillnader utifrån den kulturella kontexten ............................................................. 11 
3.1.2 Vårdnadshavares inställning och uppfattningar till sexualundervisning ..................................... 12 
3.1.3 Kritiska aspekter till sexualundervisning ....................................................................................... 13 
3.1.4 Slutsatser av tidigare forskning ....................................................................................................... 14 

3.2 Teoretisk förankring .................................................................................................................................... 15 
3.2.1 Val av teoretisk förankring .............................................................................................................. 15 

4. Metod .................................................................................................................................................. 16 
4.1 Metodpresentation ..................................................................................................................................... 16 
4.2 Urval ............................................................................................................................................................ 17 
4.3 Genomförande ............................................................................................................................................ 18 
4.4 Analysmetod ............................................................................................................................................... 19 
4.5 Studiens validitet ......................................................................................................................................... 20 
4.6 Etiska överväganden ................................................................................................................................... 20 

5. Resultat ............................................................................................................................................... 21 
5.1 Lärares uppfattning om vårdnadshavares inställning till kunskapsområdet .............................................. 21 

5.1.1 Reaktioner på kunskapsområdet ..................................................................................................... 22 
5.1.2 Introduktion av kunskapsområdet .................................................................................................. 22 
5.1.3 Vårdnadshavares oro kring kunskapsområdet .............................................................................. 23 

5.2 Delar i kunskapsområdet som lärare upplever väcker känsloladdade reaktioner hos elever ..................... 24 
5.2.1 Homosexualitet .................................................................................................................................. 24 
5.2.2 Pornografi .......................................................................................................................................... 25 
5.2.3 Samlag ................................................................................................................................................ 25 
5.2.4 Menstruation och kroppsideal ......................................................................................................... 26 

5.3 Lärares uppfattning om de kritiska aspekter som kunskapsöversikten visat och hur de påverkar didaktiska 
val som kopplas till undervisning inom kunskapsområdet i förhållande till elevers kulturella kontext och kön
 .......................................................................................................................................................................... 26 

5.3.1 Kommunikation mellan hem och skola ........................................................................................... 27 
5.3.2 Det mediala inflytandet ..................................................................................................................... 27 
5.3.3 Utmaningar och arbetssätt i undervisningen .................................................................................. 28 
5.3.4 Kön och kultur påverkar inställningen till kunskapsområdet ...................................................... 28 

6. Diskussion och slutsatser ..................................................................................................................... 30 
6.1 Metoddiskussion ......................................................................................................................................... 30 
6.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................................................... 32 
6.3 Sammanfattande slutsatser ........................................................................................................................ 38 



5 

 

7. Fortsatt forskning ................................................................................................................................ 38 

Slutord .......................................................................................................................................................... 40 

Litteraturförteckning ..................................................................................................................................... 41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1.Inledning 

Dagens klassrum består av elever där en mångfald av kulturer och nationaliteter är 

representerade. Undervisningen i och kring kunskapsområdet sexualitet, samtycke och 

relationer, som är den nya benämningen från och med höstterminen 2022 på sex- och 

samlevnadskunskap, är ett ämne som kan betecknas som känsligt. I många andra länder och 

kulturer har sexualundervisningen inte följt samma toleranta struktur och mönster som inom 

det svenska samhället, vilket kan skapa problem när det är dags för kunskapsområdet i skolan. 

De svenska skolornas klassrum är idag mångkulturella, vilket gör det viktigt att som lärare ha 

kunskap om vilka skillnader och likheter som finns i attityden till kunskapsområdet sexualitet, 

samtycke och relationer.  

I vår kunskapsöversikt Sexualundervisning - det mångkulturella klassrummets kulturkonflikt 

(Månsson & Redinge-Rosengren, 2022) belyste vi vårt forskningsfokus med stöd utifrån 

kulturkartan som administreras av World Value Survey. Denna kulturkarta (bilaga 1), som är 

en värderingskarta, mäter hur människor lever sina liv på olika platser i världen samt vilka 

värderingar som människorna tillskansar sig. Enligt undersökningen är Sverige ett av världens 

mest extrema länder när det gäller rätten till självbestämmande. Benämningen 

självbestämmande bygger på hur mycket en individ får bestämma över sitt liv när det gäller 

exempelvis vem man ska gifta sig med, vart man bor och vad man ska utbilda sig till. 

Graderingen av kartan är uppbyggd på ett sätt där länder som ligger längre åt vänster på den 

vågräta axeln innehar befolkning som är mer överlevnadsorienterad. Det som är viktigt för 

dessa människor är de basala behoven så som mat för dagen, säkerhet och trygghet samt är 

samhällen där kollektivet står för bestämmandet över individerna i samhället. I länder som 

ligger längre högerut har individen större möjligheter att själv bestämma över sitt liv. Sverige 

och Norge är de länder som befinner längst till höger på axeln jämfört med resten av de länder 

som ingår. Detta innebär att Sverige och Norges befolkning har stora möjligheter till 

självbestämmande. Kulturkartan baserar sina resultat på en rad olika bakomliggande 

frågeställningar. Placeringen på den vågräta axeln baseras bland annat på graden av möjligheten 

till frihetliga värderingar kring jämställdhet, demokrati och sexualitet 

(WorldValuesSurveyAssociation, 2022). En sammanvägd bedömning visar att de vanligaste 

nationaliteterna i svensk skola kommer från kulturtkartans indelningar African-Islamic, 

Catholic Europe och Protestant Europe samt till viss del English-Speakinggruppen, vilket 
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betyder att det finns en del elever som i sin hemkultur ligger långt ifrån de värderingar och det 

synsätt som utvecklats i Sverige (Månsson & Redinge-Rosengren, 2022).  

Från och med augusti år 2022 är inte längre kunskapsområdet sexualitet, samtycke och 

relationer isolerat till ämnet biologi utan ska genomsyra alla skolans ämnen samt ligga till 

grund för hela verksamheten. Människans pubertet, reproduktion, sexualitet och identitet samt 

frågor om relationer, kärlek och ansvar är dock en del av det innehåll som ska beröras i ämnet 

biologi (Skolverket, Läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet, 2022). 

Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer inom biologiämnet har två separata delar 

vilket den tvärvetenskapliga kopplingen visar inte går att isolera från varandra, det vill säga den 

teoretiska och konkreta kroppskunskapen från de mer abstrakta värdena så som identitet och 

relationer, vilket gör det viktigt att förstå när man pratar om kunskapsområdet (Skolverket, 

Kommentarmaterial till kursplanen i biologi, 2022). 

En studie från 2016 (FederalCentreForHealthEducation) påvisar att elever som får kunskap om 

sexuell och reproduktiv hälsa samt individens rättigheter ges större förutsättningar att kunna 

bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Studien visar också att 

undervisning i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer kan leda till en minskning 

av sexuellt överförbara sjukdomar, färre sexuella övergrepp samt minskad homofobi. Vidare 

visade även studien att undervisning inom kunskapsområdet kan leda till en ökad medvetenhet 

om mänskliga rättigheter och jämställdhet (FederalCentreForHealthEducation, 2016).  

Detta examensarbete har en hög relevans eftersom förståelse för den inställning som finns till 

kunskapsområdet utifrån elevernas sociala och kulturella mångfald kan stötta lärare att möta 

varje individ i det mångkulturella klassrummet. 

1.1 Examensarbetets disposition 

• Syftesavsnittet beskriver målsättningen för examensarbetet och forskningsfrågorna 

baseras på syftet vilka besvaras med hjälp av det empiriska insamlade materialet. 

Avsnittet redogör även för centrala begrepp och avgränsningar, vilket förtydligar det 

perspektiv som vi kommer att använda oss av i mötet med det empiriska materialet. 

• Forskningsbakgrunden presenterar tidigare forskning och den teoretiska förankring som 

arbetet lutar sig mot.  
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• Metod och urvalsavsnittet beskriver vilket tillvägagångssätt vi använt för att samla in 

material för studien. 

• Resultat- och analysavsnittet redogör för det insamlade empiriska materialet samt 

besvarar frågeställningarna.  

• Under diskussionsavsnittet vägs avsnitten samman där vi med hjälp av 

frågeställningarna och analys resonerar om vår studie kring upplevelser av 

kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.  

• Fortsatt forskning beskriver våra tankar kring det behov som finns av fortsatt forskning 

inom området sexualitet, samtycke och relationer.  

2. Syfte   

Syftet med studien är att undersöka lärares upplevelser av vårdnadshavares inställning till 

kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Syftet är också att undersöka hur elevers 

kulturella bakgrunder kan påverka undervisningens innehåll utifrån bland annat de kritiska 

aspekterna som lyftes i kunskapsöversikten (Månsson & Redinge-Rosengren, 2022). Syftet 

med arbetet är med andra ord att undersöka vilka konsekvenser olika kulturella kontexters 

attityder och uppfattningar kan få för lärares undervisning i kunskapsområdet i årskurserna 4–

6. Skälet till examensarbetets riktning är att den svenska skolan idag består av en mångfald av 

kulturer som har olika inställningar och syn på kunskapsområdet. Lärare i vårt mångkulturella 

samhälle behöver hitta en balans i undervisningen, inte bara utifrån innehållet i styrdokumenten 

utan även, utifrån ett relationellt perspektiv med anledning av att kunskapsområdet har en 

tendens att ses som privat och känsligt. Examensarbetets innehåll riktar sig främst till 

verksamma lärare och lärarstudenter som är intresserade av att utveckla ett bredare 

förhållningssätt till kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. 

2.1 Forskningsfrågor 

Följande forskningsfrågor som det empiriska arbetet kommer att utgå från är 

• Hur upplever lärare vårdnadshavares inställning till kunskapsområdet? 

• Vilka delar i kunskapsområdet upplever lärare väcker känsloladdade reaktioner hos 

elever? 
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• Hur upplever lärare att kunskapsöversiktens kritiska aspekter samt elevers kulturella 

kontext påverkar didaktiska val i undervisningen kring kunskapsområdet? 

2.2 Centrala begrepp  

Kritisk aspekt: En kritisk aspekt kännetecknas av en eller flera skillnader i olika individers sätt 

att uppfatta samma begrepp. Kritisk eller kritik som begreppet ibland förväxlas med ingår ofta 

i ett sammanhang som påtalar fel och brister. Men i den engelskspråkiga världen betecknar 

ordet kritik, criticism, också en förklarande och tolkande verksamhet som inte är bunden det 

negativa utan som istället syftar till bättre och djupare förståelse av ett fenomen 

(Nationalencyklopedin, kritik., 2022). I detta arbete kommer kritiska aspekter därför utgöra 

faktorer som analyserar och granskas för att skapa djupare förståelse. 

Kunskapsområdet: Begreppet Kunskapsområdet i denna studie kopplas till den del utifrån det 

centrala innehållet i biologi som ligger under avsnittet om Kropp och hälsa, vilket berör 

”Människans pubertet, reproduktion, sexualitet och identitet samt frågor om relationer, kärlek 

och ansvar.” (Skolverket, Läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet, 

2022). Samlingsnamnet för delarna sammanfattas under benämningen sexualitet, samtycke och 

relationer där en möjlig uppdelning är: 

• Pubertet-, reproduktions- och kroppskunskap 

• Sexualitet (identitet), samtycke och relationer 

Relationer: Nationalencyklopedin beskriver begreppet relation så här: 

Relation innebär att två eller fler personer har ett förhållande med 

varandra som bygger på känslor, till exempel en kärleksrelation där två 

personer ”är ihop”. En relation är ömsesidig, det vill säga den bygger 

på att de som är med i relationen både ger och tar emot exempelvis 

omtanke och uppmärksamhet (Nationalencyklopedin, relation., 2022) 

Men en relation kan också vara ett ömsesidigt förhållande mellan vänner, släktingar eller 

familjemedlemmar. När det gäller elever på mellanstadiet utökas ofta relationsperspektivet från 

att ha varit begränsat till familj och vänner på en vänskapsbasis till att också innefatta 

romantiska känslor till någon annan. Dessa känslor kan växla fort och för barnet kan dessa 

känslor vara svåra att förstå (Vårdguiden, 2022). Kunskapsområdet på mellanstadiet belyser 
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därför fokus på vad en relation är, hur den kan upplevas och hur man kan hantera en relation. 

Här samspelar innehållet i begreppet samtycke starkt. I detta arbete använder vi begreppet 

relation som ett ömsesidigt förhållande. 

Samtycke: Enligt Svenska Akademins ordbok är samtycke synonymt med medgivande (SAOL, 

Samtycke, 2022). Begreppet används främst inte i kunskapsområdet för mellanstadieelever i 

syfte till ett medgivande som ansvarsbefriande verkan när det gäller en fysisk sexuell relation 

mellan två parter. Begreppet som detta arbete syftar till är istället förståelsen för ja och nej 

signaler, att lära sig känna in varandras signaler, det vill säga kommunikationsförståelse där 

man utvecklar en förståelse för vad man vill eller inte vill eller hur man själv kan visa vad man 

vill eller inte vill. I åldern 10–12 år kan det handla om kommunikationsförståelse i leken eller 

vid beröring så som exempelvis kramar. Syftet med att samtycke ingår som en del av 

kunskapsområdet i mellanstadiet är med andra ord att lära eleverna läsa av varandra för att 

senare vid en sexuell interaktion kunna samspela på ett tillåtande sätt. 

Sexualitet: Sexualitet är ett komplext begrepp som utvecklas från varje individ från livets 

början där sexualiteten i en livslång process är styrd av genetiska, biologiska, psykosociala och 

kulturella inflytanden i ett mycket komplext interaktionsmönster. Detta skapar så småningom 

en individuell sexualitet (Nationalencyklopedin, sexualitet, 2022). Allt detta handlar i grunden 

om identitet då begreppet är en individs självbild som handlar om den egna medvetenheten om 

sitt jag. Det betyder ens förmåga att uppleva att det finns en skarp gräns till andra, att själv 

kunna bestämma över sina tankar och handlingar, att i grunden vara densamma trots 

förändringar som inträffar under livet samt att bara ha ett jag, det vill säga integritet. Men det 

handlar också om att skapa en medvetenhet om den egna personligheten och innehållet i alla de 

erfarenheter under livet som efter hand format personligheten (Nationalencyklopedin, 

Identitet., 2022). Begreppet inom kunskapsområdet handlar inte om uppmuntran till sexuellt 

umgänge eller valet av sexualitet, utan mer om identitet och självbild. Därför kommer detta 

arbete med koppling till sexualitet istället hänvisa till identitet och självbild. 

3. Forskningsbakgrund  

I avsnittet presenteras tidigare forskning som är relevant i förhållande till studiens teoretiska 

bakgrund och utifrån analysen från vår kunskapsöversikt. Kunskapsöversiktens analys är 

underlag för studiens syfte och forskningsfrågor, vilket placerar denna studie i kunskapsfält 
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som redan förekommer. I detta avsnitt kommer vi även att åskådliggöra studiens vetenskapliga 

förhållningssätt.  

3.1 Tidigare forskning  

Utifrån vår kunskapsöversikt kommer detta avsnitt redogöra för tidigare forskning, vilken är 

relevant för denna studie. Slutsatserna grundar sig i det förhållningssätt där upplevelser och 

uppfattningar står centralt till studiens syfte och forskningsfrågor. De vetenskapliga 

forskningspublikationerna som tidigare forskning lutar sig mot använde sig av enkäter, enskilda 

intervjuer, fokusgruppsintervjuer och dokumentanalys. Resultaten påvisar dock liknande 

inställning och uppfattningar samt synliggör liknande kritiska aspekter oavsett metodval. 

Analysen av forskningsartiklarnas innehåll visar att de artiklar som använt sig av enkäter som 

metodval bekräftar de artiklar som använt sig av olika intervjumetoder och analys av 

information, och tvärtom. Detta styrker och gör forskningen mer trovärdig. 

3.1.1 Likheter och skillnader utifrån den kulturella kontexten 

Forskningen pekar på liknande resultat när det gäller den generella inställningen till 

kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Genomgående för studierna är att ämnet 

är mer eller mindre känsligt och förknippat med obehag. Nyarko et. al (2014), Odebode (2019) 

Gevorgyan et. al (2011) samt Herzig van Wees, Fried och Larsson (2021) har alla kommit fram 

till att i en del av länderna som forskningen berör är ämnet till och med tabu. I en religiös 

kontext ser man ett resultat av att inom de muslimska och de konservativa ortodoxa samfunden 

är det ett stängt ämne som inte talas öppet om. Inom de katolska samfunden kan man i 

forskningen se en mer liberal syn och inställning till sexualundervisning jämfört med de 

muslimska och de konservativa ortodoxa samfunden. Depauli och Plaute (2018) visar i sin 

forskning att beroende på var landet, utifrån kulturkartan, är placerat ser man olika tendenser 

till ämnet. Desto längre åt höger som landet befinner sig på kulturkartan, desto mer accepterat 

är ämnet sexualitet, samtycke och relationer att diskutera i olika sociala kontexter och miljöer. 

Förutom skillnader i landets religiösa och kulturella syn på sexualkunskap utifrån vart landet 

befinner sig på kulturkartan visar också Kuštreba, Elezović och Štulhofer (2015) och 

Gevorgyan et. al (2011) i sin forskning att statens och befolkningens inställning till 

sexualkunskap kan skilja. Vårdnadshavares moraliska värderingar och den statliga 

inställningen till kunskaper kring sexualitet, samtycke och relationer kan därför komma att 
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strida mot varandra. Forskningen visar också på likheter i att vårdnadshavare vill vara med och 

kontrollera den utbildning samt den kunskap deras barn möter kring sexualitet, samtycke och 

relationer. Det gäller framför allt att vårdnadshavare vill styra sina barns moraliska värderingar, 

vilket framkom i Browns (2009) studie. 

En annan likhet var synen på att det framförallt är kvinnorna som bär ansvaret för att förmedla 

kunskaper inom ämnet. Nyarko et. al (2014) skriver att fäder i större utsträckning inte anser sig 

bära ansvar att bidra med kunskap kring sexualitet, samtycke och relationer. De är också 

generellt mer negativt inställda till sexualundervisning än vad kvinnor är, vilket Odebodes 

(2019) forskning visar. Depauli och Plautes (2018) forskning går i samma linje som Nyarko 

et.al och Odebodes forskning som vilka visar att mödrar tenderar att se sexualundervisning som 

betydligt viktigare än fäder. 

3.1.2 Vårdnadshavares inställning och uppfattningar till sexualundervisning 

Den negativa attityden från vårdnadshavare till sexualundervisning grundar sig främst i oro, 

vilket som samtliga forskare lyfter i sina studier. Den främsta oron grundar sig i rädsla för att 

sexualundervisningen ska bidra till en tidigare sexdebut och ett ökat intresse för intima 

relationer samt ett mer sexuellt aktivt liv. Nyarko et. al (2014) klargör vårdnadshavarnas oro 

kring att ett sexuellt aktivt liv kan leda till tonårsgraviditet. Utöver detta visar Herzig van Wees, 

Fried och Larsson (2021) i sin forskning att det också finns en oro kring att barn och ungdomar 

som ges sexualundervisning får ett ökat intresse för sex. Detta anser vårdnadshavare är ett 

problem då de tror att deras barn och ungdomar kommer tappa fokus från det som 

vårdnadshavare anser vara viktigare kunskap som exempelvis räkna, skriva och läsa. 

Forskningen visar på att en del vårdnadshavare kan se nyttan med kunskaper inom sexualitet, 

samtycke och relationer då de menar att kunskapen kan förhindra tonårsgraviditeter och sexuellt 

överförbara sjukdomar. Kuštreba, Elezović och Štulhofer (2015), Depauli och Plaute (2018), 

Kakavoulis (2010) och Gevorgyan et. al (2011) kommer alla fram till att vårdnadshavare är 

positiva till sexualundervisning då det inkluderar ett brett utbud av vetenskapliga kunskaper 

kring både fysiska och relationella aspekter. Herzig van Wees, Fried och Larsson (2021) lägger 

således också fram i sin forskning att vårdnadshavare är positiva till sexualundervisning då det 

kan lära flickor om deras rättigheter för att öka förståelsen för riskerna kring sexuella övergrepp 

och våld. 
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Det forskningen även lyfter fram är att det finns stora variationer i vårdnadshavares 

uppfattningar om när sexualundervisning bör introduceras. Argumenten från vårdnadshavarna 

är ofta att de anser att deras barn är för unga för att ta del av en sådan typ av information. Nyarko 

et. al (2014) och Kakavoulis (2010) har i sin forskning kommit fram till att majoriteten av de 

deltagande vårdnadshavarna i Ghana och Grekland anser att sexualundervisning är lämplig först 

på mellanstadiet medan Odebode (2019) i sin forskning visar på att vårdnadshavare i Nigeria 

anser att sexualundervisning inte bör införas alls. Gevorgyan et. al (2011) lyfter fram att i 

Ryssland har man en mer varierad uppfattning om när sexualundervisning bör introduceras. En 

del ansåg att fem år var en lämplig ålder medan andra menade att 12–14 år var en lämplig ålder. 

Det som är gemensamt för Depauli och Plaute (2018) och Gevorgyan et. al (2011) är att oavsett 

när sexualundervisning introduceras ska den vara ålders- och utvecklingsanpassad. Oron för 

när sexualundervisningen ska introduceras visar forskningen beror på vårdnadshavares 

uppfattning kring vilken kunskap som förmedlas inom sexualundervisningen. Många 

vårdnadshavare tror sig ha en uppfattning om att undervisningen enbart lär ut de praktiska 

delarna kring sex och uppmuntrar till sexuell aktivitet. 

3.1.3 Kritiska aspekter till sexualundervisning  

Några av de kritiska aspekter som har framkommit i kunskapsöversikten är vårdnadshavares 

ålder, utbildningskvalifikationer, kommunikationen mellan hem och skola samt det mediala 

inflytandet. Kuštreba, Elezović och Štulhofer (2015) visar i sin forskning att yngre föräldrar 

tenderar att ha en mer öppen syn gentemot undervisningen i sexualkunskap. Detta styrks av en 

deltagare i Gevorgyans et. al (2011) forskning där en tillfrågad menar att lärarna ofta är från en 

äldre och mer konservativ generation som inte har erfarenhet av eller stödjer diskussioner som 

rör frågor om sexualitet, samtycke och relationer. 

Forskningen visar att desto högre utbildningsnivå som vårdnadshavare besitter, desto mer 

positiv inställning har de till att deras barn får kunskap inom området sexualitet, samtycke och 

relationer. Detta går i linje med den forskning Nyarko et. al (2014) har tagit fram där man ser 

att yngre föräldrar har intagit en mer liberal inställning till sexualundervisning, vilket Odebode 

(2019) också konstaterat. Odebode (2019) menar att detta kan bero på att vårdnadshavare med 

högre utbildningskvalifikationer i större utsträckning har ett bredare kontaktnät och möter det 

globala sammanhanget oftare. 
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Författarna till den forskning som ingick i kunskapsöversikten var enhälligt överens om att 

kommunikation mellan hem och skola bidrar till att skapa en tillit samt trygghet till 

undervisningen som berör sexualitet, samtycke och relationer. Det författarna har 

uppmärksammat är att det finns stora brister i kommunikationen om ämnets syfte, vilket i sin 

tur leder till oro och spekulationer kring vilket innehåll som berörs. Den relationella aspekten 

mellan lärare och hemmet är också avgörande för att skapa en positiv inställning till 

kunskapsområdet. Kuštreba, Elezović och Štulhofer (2015) visar i sin forskning på vikten av 

en god kommunikation med hemmet. Efter genomförd studie godkände en övervägande 

majoritet av deltagarna klassrumsdiskussioner som berörde homosexualitet, pornografi och 

sexuell tillfredsställelse. Sannolikt berodde det på att deltagarna fått större kunskap om vilket 

innehåll som modulen hade. 

En annan aspekt som vårdnadshavare är överens om är att i dagens samhälle har massmedia ett 

stort inflytande på barn och ungdomar samtidigt som informationen då blir lättillgänglig. 

Många barn och ungdomar möter därför ett stort utbud när det kommer till information kring 

sexualitet, samtycke och relationer på annat håll än från hemmet och skolan. Nyarko et. al 

(2014) och Odebode (2019) lyfter i sin forskning att vårdnadshavare i Ghana och Nigeria menar 

att framväxten av globaliseringen och strömmen av sexuellt relaterad information via media, 

utländskt inflytande och teknologi påverkar de moraliska krafterna och bryter ner den. Genom 

den ökade tillgången till information krävs det därför att barn och ungdomar idag har kunskaper 

som stöttar dem i att kritiskt granska informationen då risken för att bli felinformerad ökar i 

takt med utbudet, vilket också Depauli och Plaute (2018) lyfter i sin studie. 

3.1.4 Slutsatser av tidigare forskning 

Genom forskningen har vi sett att det finns stora variationer utifrån inställningen till 

sexualundervisning från vårdnadshavare från olika nationaliteter. De österrikiska 

vårdnadshavarna har en mer accepterad syn än vårdnadshavare från den African-Islamic 

indelningen utifrån kulturkartan (Nyarko et. al, 2014; Odebode, 2019; Herzig van Wees, Fried 

& Larsson 2021). Forskningen visar att de nationaliteter från Ortodox-Europe och Catholic-

Europe ligger mellan African-Islamic och Protestant-Europe vilket bekräftar kulturkartans 

fördelning över nationaliteter. Detta medför att lärare i den svenska skolan bör vara medvetna 

om dessa skillnader.  
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Forskningen visar att det största hindret och motståndet från vårdnadshavare grundar sig i oro 

kring sexualundervisningens innehåll. Kommunikation, information och relationer mellan hem 

och skola menar många av forskarna verkar förebyggande mot den negativa attityden, vilket 

även visas i flera av studierna där vårdnadshavare aktivt önskar att få mer information. 

Oberoende av vad något handlar om finns det alltid en underliggande rädsla för det nya och det 

okända. Nyarko et. al (2014) lyfter i sin forskning om vikten av att visa vårdnadshavare 

vetenskapligt grundade fakta om att sexualutbildningsprogram inte leder till en ökad sexuell 

aktivitet.  

3.2 Teoretisk förankring  

I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens teoretiska förankring. Studien grundar sig 

utifrån det fenomenografiska förhållningssättet där deltagarnas upplevelse av ett fenomen stod 

i fokus. Den teoretiska förankringen användes för att analysera och redovisa den insamlade 

empirin utifrån de grupperingar som forskningsfrågorna delades in i.  

3.2.1 Val av teoretisk förankring  

Arbetets teoretiska ramverk kommer att innefattas av ett fenomenografiskt förhållningssätt. 

Fenomenografiskt förhållningssätt i arbetets teoretiska förankring valdes eftersom 

fenomenografi belyser deltagarnas uppfattning av ett fenomen där syftet är att beskriva 

variationen mellan uppfattningarna. Inom fenomenografin ryms både läran om verkligheten och 

metodlära, vilket därigenom är en kvalitativ ansats som studerar variationer i olika människors 

uppfattningar i förhållande till ett givet fenomen. Fenomenografin skiljer inte på subjekt och 

objekt, det vill säga har en icke-dualistisk hållning vilket betyder att i de uppfattningar som 

olika personer lyfter fram läggs olika innebörd in i vad dessa personer uppfattar vara fenomenet 

(Kihlström, 2007). 

Fenomenografin försöker ge en skildring av de involverades förstahandsupplevelse av något. 

Ansatsens utgångspunkt är att de flesta händelser har olika innebörd för olika människor, vilket 

innebär att händelserna kan framträda och skildras på olika sätt eftersom människors tankar är 

riktade mot omvärlden samt vilka livserfarenheter individen har. Innebörden i korrelation med 

dess uppfattningar måste dock alltid handla om något, det finns inga uppfattningar utan innehåll 

(Kihlström, 2007). 
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En upplevelse kan beskrivas som en känsla som har gestaltats av en händelse man varit med 

om (SAOL, Upplevelse, 2022). Begreppen upplevelse och uppfattning ligger i en 

fenomenografisk kontext nära varandra. En upplevelse är en uppfattning som etableras i en 

händelse som man varit med om eller som man har en erfarenhet av. Inom fenomenografin är 

båda begreppen centrala (Kihlström, 2007). 

Det finns nackdelar med fenomenografi men i studiens kontext anser vi att fördelarna överväger 

nackdelarna. En av nackdelarna, eller kanske svårigheterna, med att använda ett 

fenomenografiskt teoretiskt ramverk i vårt arbete är att vi måste stänga av övertygelser baserade 

på våra egna förväntningar och förutfattade meningar. Det krävs med andra ord en distansering 

och eventuellt ett ifrågasättande av våra vanliga vardagsövertygelser för att minimera den 

inverkan som dessa antaganden kan ha på arbetet. Den kanske främsta fördelen med att använda 

fenomenografi som teoretiskt ramverk är att de är en humanistisk forskningsstil som tillåter en 

spontan dialog och som sätter respekten för människan främst (Kihlström, 2007). 

4. Metod  

Vilka insamlingsmetoder som använts, empiriskt material, analysmetod, urval, bearbetning av 

insamlade data redogörs för i metoddelen. I avsnittet kommer även etiska överväganden samt 

hur analysen genomförts och hur resultatet sammanställts till olika områden för 

forskningsfrågorna att belysas.  

4.1 Metodpresentation  

Våra tre forskningsfrågor låg till grund för våra semistrukturerade intervjuer. Frågorna 

formulerades med stöd i vårt övergripande syfte och de analyser vi dragit av tidigare forskning. 

Intervjufrågorna fungerade som en bas i samtalet för att sätta igång tankar hos lärarna, som 

fortsättningsvis kommer att benämnas som respondenter. Baserat på de svar som 

respondenterna gav anpassades och skapades följdfrågor. Därav genomfördes intervjuerna som 

semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer behöver inte följa en på förväg given frågeföljd 

under intervjutillfället. Semistrukturerade intervjuer ger istället möjligheten att vara 

anpassningsbar och lägga koncentration på att låta respondenterna få tillfälle att utveckla sina 

tankar (Denscombe, 2018). Det såg vi som fördelaktigt i insamlingen av det empiriska 

materialet i vår studie. Kvalitativa studier hävdar dock Denscombe (2018) tar mycket tid 
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eftersom det framkomna materialet ska analyseras. Dessutom förknippas ofta kvalitativa studier 

med studier som är av mindre omfattning. Utmaningen i valet av metod ligger i att 

genomförandet av intervjuer, transkriberingen samt analyseringen av innehållet är tidskrävande 

vilket kan ses som en nackdel med kvalitativa datainsamlade studier (Denscombe, 2018). 

Respondenternas svar resulterade i värdefull information som stöttat och givit oss värdefulla 

kunskaper, vilket i sin tur resulterat i nya insikter i förhållande till studien.  

4.2 Urval  

Lärarna som deltog i vår studie valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att vi aktivt 

valde vilka lärare som skulle delta i vår empiriska undersökning. I denna undersökning var inte 

slumpmässigt urval aktuellt med bakgrund av de fördelar som ges i ett bekvämlighetsurval där 

möjlighet till lättillgängliga respondenter och snabbhet i arbetet finns (Denscombes, 2018). Det 

ger även oss som samtalsledare fördel i att vara bekanta med respondenterna, vilket i sin tur 

kan medföra en trygghet och tillit i samtalet som kan ge oss detaljrika och tillitsfulla svar i vår 

studie. En kvalitativt inriktad studie menar Denscombe (2018) ofta syftar till att ha ett mer 

begränsat antal intervjuer för att kunna fördjupa sig i de detaljrika svar som uppkommer. 

 

Det ackumulerade tillvägagångssättet vid beräkning av urvalets storlek menar Denscombe 

(2018) ska vara central. Detta medför att forskare kan anpassa urvalets storlek utifrån den 

informationsmängd som ges utifrån respondenternas svar. Detta låg således till grund för denna 

studies begränsning av urval. Med anledning av det valdes fem verksamma lärare i de 

naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4–6 att medverka och ingå i studien. För att få en bredare 

bild av vilka reaktioner och uppfattningar som finns kopplat till kunskapsområdet sexualitet, 

samtycke och relationer valdes lärarna med geografisk spridning i Skåne.  

 

Våra kriterier för att medverka i studien var att undervisa i ämnet biologi i årskurs 4–6 samt 

vara behörig lärare. Att finna behöriga och verksamma lärare i de naturvetenskapliga ämnena i 

årskurs 4–6 som ville medverka och ingå i denna studie var ingen utmaning för oss med denna 

urvalsmetod. 
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 4.3 Genomförande  

Den empiriska delen inleddes med att det skickades ett informationsbrev till åtta potentiella 

lärare som kvalificerade sig för att vara med i studien. Fem accepterade ett deltagande och 

tackade ja till att vara med. Respondenterna som accepterat och tackade ja till deltagande fick i 

god tid kunskapsöversikten Sexualundervisning - det mångkulturella klassrummets 

kulturkonflikt (Månsson & Redinge-Rosengren, 2022) att läsa igenom som underlag inför 

intervjuerna. Eftersom respondenternas svar är anonymiserade kommer deras respektive svar 

vidare att benämnas som nummer 1, 2, 3, 4 och 5. I samband med intervjun fick respondenterna 

bekräfta att de läst informationsbrevet samt fylla i en samtyckesblankett. De fick även godkänna 

ljudinspelning och dokumentation genom fältanteckningar muntligt. 

Två av intervjuerna genomfördes via den digitala plattformen Zoom och resterande tre 

genomfördes med en av oss fysiskt närvarande där den andra var uppkopplad via digital länk. 

Den av oss som var på plats agerade samtalsledare och den som var med via digital länk förde 

fältanteckningar. Tiden för intervjuerna varade mellan 20–30 min och inleddes med att 

respondenterna fick delge sin bakgrund och undervisningserfarenhet inom kunskapsområdet 

sexualitet, samtycke och relationer. Därefter fortgick intervjun med frågor från den 

intervjuguide som utvecklats. Intervjufrågorna konstruerades huvudsakligen utifrån 

analysdelen i kunskapsöversikten genom att analysdelen lästes igenom. Därefter valdes delar 

ut som vi ansåg var möjliga att konkret kunna jämföra med det empiriska material som gavs i 

intervjuerna. För att få en helhetsbild av den respondent som vi hade framför oss adderades 

även bakgrundsfrågor. Samtliga frågor i intervjuguiden (bilaga 4) ställdes till samtliga 

respondenter. Baserat på respondenternas svar ställdes intervjufrågorna inte i samma numeriska 

ordningsföljd, eftersom intervjun var semistrukturerad. I flera fall ställdes följdfrågor för att 

garantera att svaren som respondenterna givit förståtts och uppfattats korrekt. Till viss del 

användes standardisering av intervjufrågorna, vilket Christoffersen och Johannessen (2015) 

menar att en sådan typ av intervju behöver ha för att svaren ska kunna jämföras. Respondenterna 

tillkännagavs inte intervjufrågorna i förväg eftersom vi bedömde att det skapade bättre och mer 

likartade förutsättningar om respondenternas tankar kom spontant. Däremot ansåg vi att det var 

nödvändigt att respondenterna fick tillhandahålla kunskapsöversikten eftersom det var den vi 

hade som underlag och utgick från i studien. Respondenterna representerar fem olika områden 

i Skåne.  
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Direkt efter varje intervjus genomförande skedde transkribering av insamlat material. 

Insamlade data bearbetades genom att ljudinspelningarna lyssnades igenom flera gånger för att 

säkerställa att korrekt transkribering utförts.  

4.4 Analysmetod 

För att analysera det insamlade empiriska materialet användes den analysmetod som benämns 

kvalitativ innehållsanalys, även kallad tematisk analys. Denscombe (2018) menar att denna 

metod används för att ta ut delar för att tydliggöra de likheter och skillnader som finns. Det 

handlar således inte om synsätt om hur analysen tolkas utan om sökandet efter olika mönster i 

det material som samlats in (Bryman, 2011). Denna analysmodell är en metod som analyserar 

verbal eller skriven kommunikation stegvis i syfte att ställa skillnader och likheter med eller 

mot varandra. Analysprocessen bestod i en analys av det material som insamlats och för att 

kunna identifiera de likheter och de skillnader som eventuellt skulle kunna tänkas finnas i 

materialet analyserades transkriberingen grundligt. Syftet var att få en förståelse samt en 

helhetsbild av det material som samlats in, vilket innebar att ett flertal genomläsningar gjordes 

av transkriberingen. Utifrån transkriberingen delades materialet in i meningsbärande kategorier 

och överfördes till en tabell (bilaga 5) för att enklare kunna göra en jämförande analys av 

respondenternas svar. Tabellen utformades efter studiens syfte och forskningsfrågor där det 

material som inte mötte syftet för studien eller av andra skäl var irrelevant sorterades bort. Totalt 

bildades fyra olika kategorier, eller teman, efter genomförd analys. Kategorierna som det 

insamlade materialet delades in i var:  

1. Respondenternas förstahandsupplevelser av vårdnadshavares reaktioner till 

kunskapsområdet, det vill säga det som respondenterna direkt upplevt i kommunikation 

med vårdnadshavare. 

2. Respondenternas förstahandsupplevelser av elevers reaktioner till kunskapsområdet, det 

vill säga det som respondenterna direkt upplevt i undervisningen. 

3. Respondenternas tolkning och uppfattning av vårdnadshavares syn på kunskapsområdet 

utifrån erfarenheter eller egen tolkning. 

4. Annan information 

I tabellen är dessa kategorier noterade med ett nummer utifrån de frågor som ställdes för att 

enklare kunna placera svaret i någon av kategorierna. Tabellen syftade till att visa en översikt 
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av intervjuerna för att enklare kunna jämföra samtligt material. Genom tabellen får man en 

tydlig  bild över respondenternas svar samt vilka likheter och skillnader det finns i deras svar. 

Utifrån transkriberingarna och tabellen transfererades sedan resultatet in i studien. 

Intervjumaterialet sparades på ett USB-minne till dess att studien var slutbehandlad samt 

publicerad. Därefter raderades ljudfiler, fältanteckningar samt annat material som använts 

under processen. 

Forskningsfrågornas resultat har analyserats utifrån ett fenomenografiskt förhållningssätt 

(Kihlström, 2007) där syftet var att skildra respondenternas uppfattningar om vårdnadshavarnas 

påverkan och syn på undervisning kring fenomenet sexualitet, samtycke och relationer. Utifrån 

forskningsfrågorna redogörs det resultat som framkommit i den avslutande analysen. 

4.5 Studiens validitet  

I semistrukturerade intervjuer ges respondenten möjlighet att vara med och styra intervjun i 

vilken riktning respondenten vill att den ska gå menar Christoffersen och Johannessen (2015). 

Det medför att validiteten i sin tur ökar. Däremot menar Denscombe (2018) att det kan finnas 

vissa hinder med intervjumetoden med anledning av att respondentens uttryck och handlingar 

inte alltid går i linje med varandra. Uttryck och handlingar stämmer inte alltid överens och kan 

medföra en felaktig informationsgrund för studier. Endast två utav våra fem intervjuer 

genomfördes fullt ut via digital länk med kamera via plattformen Zoom. Resterande tre 

intervjuer genomfördes med en av oss på plats och en via digital länk med kamera via den 

digitala plattformen Zoom. Under de två intervjuerna som genomfördes via en digital länk var 

validiteten en större utmaning då vi inte på samma sätt kunde möta respondenternas blick. 

Genom att vara på plats och träffa respondenterna kunde vi öka validiteten. Validiteten kunde 

således också stärkas genom att samtalen spelades in i syfte att kunna analysera respondenternas 

svar på ett mer korrekt vis. Som ytterligare åtgärd förde en av oss anteckningar under samtalets 

gång ifall inspelningen av någon anledning skulle försvinna.  

4.6 Etiska överväganden 

Den information som vi ackumulerat genom intervjuerna har behandlats konfidentiellt och 

datainsamlingen har skett på ett legitimt sätt. Det inspelade materialet har sparats på ett USB-

minne som sedan kommer att raderas efter publicering. Denscombe (2018) menar att forskning 



21 

 

ska genomföras på ett professionellt sätt där integritet med ett ärligt, fördomsfritt och objektivt 

sätt värnas, vilket denna studie utgår ifrån. De deltagande lärarna har givits ett informationsbrev 

(bilaga 2).  Syftet med informationsbrevet var att redogöra för studiens mål och hur insamlade 

data kommer att hanteras. Deltagande respondenter har gett sitt medgivande skriftligt samt givit 

muntligt samtycke till röstinspelning och fältanteckningar. Respondentens namn och 

arbetsplats benämns inte i studien utan är anonymiserade. 

Studien förhåller sig till olika delar som är viktiga att beakta vid genomförande av forskning. 

Den första delen handlar om att medverkan ska vara av egen fri vilja. Därefter följer ett 

samtycke mellan parterna där de medverkande ska få tillräckligt med information om studien 

för att medvetandegöra dem om vet vad den innebär samt hur studien går till och hur uppgifter 

behandlas. Den tredje delen handlar om att alla uppgifter kommer presenteras anonymt och 

lagras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan få tillgång till det. Samtidigt ansvarar vi för 

att det material som samlas in inte kommer att kunna användas i kommersiellt eller 

ickevetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2017).  

5. Resultat  

I detta avsnitt redovisas resultatet från intervjuerna. Resultatet analyseras med hjälp av en 

tematisk innehållsanalys och utifrån grupperingar som gjorts utifrån den sammanställda 

tabellen (bilaga 5). Rubrikerna har namngivits utifrån forskningsfrågorna där avsnitten i sin tur 

är avgränsade efter gemensamt innehåll.  

5.1 Lärares uppfattning om vårdnadshavares inställning till 

kunskapsområdet  

Genom resultatet kan man utläsa att inställningen hos vårdnadshavare till kunskapsområdet 

varierar beroende på olika parametrar. Det som visas i resultatet bygger både på en oro för vad 

kunskapsområdet ska leda till och samtidigt en tacksamhet kring vilka positiva effekter som 

kunskapsområdet kan ge. Detta bidrar till att uppfattningen om när kunskapsområdet bör 

introduceras varierar.  
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5.1.1 Reaktioner på kunskapsområdet 
 
Enligt respondenterna 1, 3, 4 och 5 har ingen av dem fått några direkta känsloladdade reaktioner 

på kunskapsområdet som berör sexualitet, samtycke och relationer. Däremot menar 

respondenterna att det finns indikationer som visar på olika känsloladdade kopplingar till 

kunskapsområdet. Den direkta reaktion som en av respondenterna, respondent 1, fått var kring 

kunskapsområdet där droger tas upp. Detta hade väckt känsloladdade reaktioner med anledning 

av att vårdnadshavaren ansett att det är något som berörs i för tidig ålder i undervisningen och 

menat kan initiera till användning av droger. Respondenten tror att det inte är några direkta 

reaktioner på kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer då lärare sällan ges 

möjlighet att kommunicera verbalt med vårdnadshavare kring vad skolan ämnesmässigt berör. 

Respondenten menar att vårdnadshavare därmed inte har så stor inblick i sina barns skolgång. 

Hur väl vårdnadshavare är insatta i sina barns skolgång varierar, vilket menar respondenten kan 

bero på vårdnadshavares kunskaper i det svenska språket. Respondent 2 lyfter dock i intervjun 

att respondenten i utvecklingssamtal har pratat med vårdnadshavare om kunskapsområdet och 

upplevt att ingen direkt har varit emot att kunskapsområdet tas upp i skolan. Däremot upplevde 

respondenten att en del av vårdnadshavarna var oroliga över ämnesinnehållet och vad som tas 

upp i undervisningen. Vårdnadshavarna indikerade på att de anser att deras barn är för unga. 

Oron grundar sig i att vårdnadshavarna tror att undervisningen kan i för tidig ålder utveckla 

sexuella känslor när de berör området kring puberteten. Vårdnadshavarna menar att följden kan 

bli att barnen vill utforska sig själva i form av sexuell tillfredsställelse. Tankarna kring detta 

kommer framförallt från vårdnadshavare med muslimsk härkomst. Variationen i 

vårdnadshavarnas inställning tror respondenterna därför dels bygger på en oro för att deras barn 

ska bli sexuellt aktiva tidigare i livet, dels på okunskapen om vad ämnesinnehållet berör. 

Samtidigt upplever respondent 2 att vårdnadshavare generellt är positivt inställda kring att 

skolan tar upp samt pratar om samtycke och undervisar om rättigheter och skyldigheter när det 

kommer till relationer.  Uppfattningarna från respondenterna belyser en tacksamhet från 

vårdnadshavare mot att skolan tar upp och pratar om samtycke, rätten till sin egen kropp samt 

undervisar om rättigheter och skyldigheter när det kommer till relationer. 

 

5.1.2 Introduktion av kunskapsområdet 

Den upplevelse som respondenterna har av vårdnadshavares inställning till när 

kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer bör introduceras skiljer sig något. 

Respondent 1 menar att detta kan bero på vad vårdnadshavare har för inställning och hur mycket 



23 

 

de själva pratar om kunskapsområdet hemma. Samtidigt tror respondenten att en del av 

vårdnadshavarna tycker det är skönt att barnen får kunskapen i skolan vilket gör att 

vårdnadshavare kommer ifrån att lyfta ämnesinnehållet hemma. Respondenten menar att det 

med all säkerhet finns de vårdnadshavare som anser att kunskapsområdet introduceras för tidigt. 

Det håller respondent 4 med om då respondenten har erfarenhet av att många vårdnadshavare 

som tillhör den katolska kyrkan och islam där det i hemmet finns en stark religiös tro anser att 

detta kunskapsområde först bör komma i samband med giftermål. Kunskapen menar 

respondenten förväntas ibland komma naturligt av sig själv i och genom en relation, vilket då 

medför att parterna inte behöver kunskapen i kunskapsområdet tidigare. Respondent 1 lyfter en 

koppling till åsikten om att kunskapsområdet inte behöver introduceras för tidigt. En 

vårdnadshavare hade kontaktat sjuksköterskan på skolan och menat att deras dotter inte var i 

behov av HPV-vaccinationen som erbjuds i årskurs 5 då deras dotter inte skulle vara sexuellt 

aktiv på länge. Det går i linje med de upplevelser som respondent 2, 3 och 4 förmedlar om 

vårdnadshavares åsikter om när kunskapsområdet bör introduceras. Däremot menar 

respondenterna att det kan finnas en variation hos vårdnadshavare som kan tycka att 

kunskapsområdet introduceras för sent. Med andra ord är uppfattningen hos vårdnadshavare 

om när kunskapsområdet ska introduceras varierad enligt respondenterna. Uppfattningen tros 

bero på vilka olika delar av ämnesinnehållet som behandlas samt i vilken ålder vårdnadshavare 

anser att kunskapen behövs.  

5.1.3 Vårdnadshavares oro kring kunskapsområdet 

Vårdnadshavares oro kring att kunskapsområdet skulle kunna leda till tidigare sexuell debut 

varierar dock också menar respondenterna. Respondent 2 lyfter att kunskapsområdet i sig kan 

väcka nyfikenhet och respondent 4 håller med om att vårdnadshavare ibland kan känna rädsla 

för introduktion av ämnet. Samtidigt menar respondenterna 4 och 5 att kunskapsområdet kan 

förhindra oönskade graviditeter och könssjukdomar, vilket de anser att vårdnadshavare bör se 

som en stor fördel med ämnesinnehållet. Respondent 5 menar att kunskap inte kan leda till en 

tidigare sexuell debut utan snarare verka omvänt då respondenten menar att när man har 

kunskapen blir det mindre spännande att utforska. 

…har man svaren redan så kanske man kan vara trygg i sig själv och 

debutera när man vill. (Respondent 5) 
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Det går i linje med respondent 4 som berättar om sin uppväxt. Respondentens mamma blev 

själv gravid i väldigt tidig ålder vilket gjorde att mamman var noga med att respondenten fick 

kunskapen hemifrån för att förhindra att respondenten själv skulle bli gravid i tidig ålder. 

Utifrån resultatet finns det med andra ord en enad åsikt hos respondenterna om att kunskap inte 

leder till en tidigare sexdebut. Respondenterna menar istället att med en ökad kunskap minskar 

intresset för området och därmed ett minskat intresse att utforska något som tidigare upplevts 

vara förbjudet.  

5.2 Delar i kunskapsområdet som lärare upplever väcker 

känsloladdade reaktioner hos elever 

Av materialet framkom det att eleverna är medvetna om att kunskapsområdet som berör 

sexualitet, samtycke och relationer är en central del i deras liv. Vad som blir tydligt i resultatet 

är dock uppfattningen om att elever inte vet hur de ska möta kunskapsområdet. Följden blir att 

det skapas olika former av reaktioner som nyfikenhet, obehag och nervositet kopplat till 

kunskapsområdet. Respondenterna var eniga om att homosexualitet och relationer som inte 

följer det normativa är de område som väcker mest känsloladdade reaktioner. De tror att 

känslorna och reaktionerna bottnar i rädsla samt en osäkerhet av deras kunskap eller okunskap 

gentemot normbrytande relationer. Dessa reaktioner kan kopplas till det könsideal som både 

historiskt existerat och idag existerar på flera platser, vilket tar stort utrymme i samhället och 

som därmed påverkar elever.  

5.2.1 Homosexualitet  
 
Kunskapsområdet väcker många känsloladdade tankar och reaktioner hos eleverna och 

resultatet visar att en stor del av eleverna har en förvrängd bild av ämnesinnehållet och vad de 

förväntas möta i undervisningen.  

 

Homosexualitet rör upp flest känslor. (Respondent 1) 

 

Respondent 1, 2, 3 och 4 lyfter att homosexualitet framkallar många känslor, vilket 

respondenterna tror kommer hemifrån både från vårdnadshavare samt tv-spel och olika videos 

på sociala medier. Respondent 3 försöker avdramatisera detta tidigt genom att exempelvis i 

matematikuppgifter använda två mammor eller två pappor i textuppgifter. Respondent 1 menar 
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att det blir tydligt att reaktionerna grundar sig i åsikter som de möter utanför skolan med tanke 

på att respondenten ofta hör att eleverna uttrycker sig negativt kring homosexualitet. Denna 

negativitet är inget som skolans verksamhet enligt styrdokumenten ska uppmuntra och därför 

blir det tydligt i sammanhanget att inställningen kommer från andra arenor som eleverna verkar 

i. Negativiteten tror respondenten grundar sig i rädsla och okunskap. Eleverna har inte 

tillräcklig kunskap om homosexualitet vilket medför att eleverna istället anser att det är något 

farligt och äckligt menar respondenten. Respondent 4 upplever att många elever tycker detta 

med homosexualitet är svårt att förstå.     

                                                 

5.2.2 Pornografi 

När det gäller pornografi är det något som är starkt förknippat med kunskapsområdet sexualitet, 

samtycke och relationer hos eleverna menar respondent 2. Även om pornografi inte direkt är 

ett ämne som ingår i undervisningen är det något man behöver förmedla till eleverna existerar 

och plocka bort från deras uppfattning kring sexualitet, samtycke och relationer menar 

respondent 2, 3 och 4. Anledningen till det är att pornografi är något som eleverna i stor 

utsträckning förknippar hela kunskapsområdet med, vilket man behöver påvisa är olika saker. 

Respondent 1 menar i samtalet att eleverna ibland sett väldigt burdusa grejer från någon 

annanstans som de förknippar med kunskapsområdet. Hos många elever framträder 

förkunskaper som visar att den kunskap de har inom området till stor del är inhämtad från 

medier som inte belyser en korrekt bild av kunskapsområdet. Detta visar att sociala medier och 

andra arenor som eleverna verkar i påverkar elevernas inställning till kunskapsområdet. Denna 

påverkan är negativ då det skapar förvirring och osäkerhet hos eleverna eftersom mycket av 

informationen de möter inte är faktabaserad kunskap. Det källkritiska förhållningssättet är 

därför viktigt för lärare att ta med i undervisningen för att ge eleverna rätt verktyg i mötet med 

kunskapsområdet utanför skolans verksamhet. 

5.2.3 Samlag 

Samlag väcker reaktioner i form av att elever tycker det är något pinsamt att prata om. Detta 

visas genom den koppling som respondent 1 gör till en elev som undrade ifall även äldre 

människor har samlag. Känsligheten synliggjordes genom att eleven i fråga inte vågade 

använda begreppen samlag/ sex i sin frågeställning som dessutom ställdes efter lektionens slut. 

Respondent 2 håller med respondent 1 att sex skapar känsloladdade reaktioner vilket kräver att 

man som lärare behöver gå varsamt fram. När samlag kommer på tal kopplas det ofta till sexuell 
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tillfredsställelse, prostitution och sexuellt utnyttjande. Detta är delar som ofta kan betecknas 

som områden där upprörda känslor aktiveras. Det menar framförallt respondent 2 som i samtalet 

kopplar detta till att eleverna samtidigt anser att  prostitution och sexuellt utnyttjande är något 

hemskt. Ändå väljer eleverna att använda skällsord som hora när de tilltalar varandra menar 

respondent 2. 

5.2.4 Menstruation och kroppsideal 

Menstruation är också något som respondent 1 och 5 således lyfter som ett känsligt område. 

Respondenterna upplever att många elever inte pratar om det eller inte får kunskap om det 

hemifrån. Samtidigt upplever samtliga respondenter att hela kunskapsområdet skapar spänning 

och nyfikenhet. Detta förhållningssätt beskriver respondenterna att eleverna uppvisar genom ett 

beteende där blyga blickar och fniss blir en del av nyfikenheten. Respondent 3 ger ett tydligt 

exempel på detta när respondenten i sin bildundervisning visade två kroppar från olika 

tidsperioder. Syftet var att titta på kroppsideal och hur det har förändrats över tid. Det 

respondenten märkte var att reaktionen var starkare när respondenten visade en bild på en naken 

rumpa från renässansens 1600-tal än en modern reklambild på en kvinna i bikini. Respondenten 

menade att reaktionen kom från att eleverna inte var vana vid att se bilder på det sättet och 

menade att bilden från renässansen såg mer verklig ut. Även kroppens könsorgan ger upphov 

till nervösa reaktioner hos eleverna vilket respondent 2, 3 och 4 hävdar. Respondent 4 berättade 

om ett tillfälle där respondenten i undervisningen visat bild på en naken pojke och en naken 

flicka framifrån och bakifrån. Vid det tillfället hade en muslimsk pojke tittat bort eftersom det 

enligt pojkens kultur är ett sätt att visa respekt för sin religion och sin familj.   

5.3 Lärares uppfattning om de kritiska aspekter som 

kunskapsöversikten visat och hur de påverkar didaktiska 

val som kopplas till undervisning inom kunskapsområdet i 

förhållande till elevers kulturella kontext och kön 

De kritiska aspekterna som kunskapsöversikten (Månsson & Redinge-Rosengren, 2022) visade 

var ålder, utbildningskvalifikationer, kommunikationen mellan hem och skola samt det mediala 

inflytandet. Resultatet av intervjuerna visar inte på något stoff som antingen kan instämma eller 

dementera i huruvida ålder och utbildningsnivå hos vårdnadshavare föranleder en, via deras 
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barn, påverkan på lärares didaktiska val kopplat till kunskapsområdet. Däremot kan man 

konstatera av resultatet att det mediala inflytandet påverkar elevernas syn på kunskapsområdet 

som den del där vårdnadshavare känner oro kring.  

5.3.1 Kommunikation mellan hem och skola 

Samtliga respondenter medger att kommunikationen om vad som undervisas i skolan idag sker 

till allra största del via digitala plattformar.  Problemet i kommunikationen med 

vårdnadshavarna kan bli att läraren inte kan se om vårdnadshavare har tagit del av 

informationen. Med anledning av att lärare inte får någon direkt respons från vårdnadshavare 

blir det svårt för lärare att bemöta den direkta oro som eventuellt kan finnas hos vårdnadshavare. 

Med ett gott kommunikativt utbyte hade eventuella missförstånd kunnat förhindras samt 

förebyggas. Utifrån resultatet synliggörs att det mestadels bara sker en envägskommunikation 

av vad som berörs i skolans undervisning, vilket i sig inte är fel men det försvårar samarbetet 

med hemmen. Lärare använder sig enbart av det digitala kommunikationsverktyg som skolan 

handhar, vilket visar att samverkan med hemmen inte är fullständig.  

5.3.2 Det mediala inflytandet 

Förkunskaperna hos eleverna är mycket varierad enligt samtliga respondenter. Det mediala 

inflytandet menar respondent 1, 2 och 4 påverkar elevers syn på kunskapsområdet. Utfallet av 

resultatet visar att eleverna har sett saker som de tror är en del av kunskapsområdet sexualitet, 

samtycke och relationer via sociala medier som Tiktok och Youtube-klipp. Detta kan förklara 

den skeva syn som många elever har i förhållande till kunskapsområdet. Respondent 2 lyfter 

dock att respondenten har sett en klar skillnad mellan pojkar och flickor. Den mediala bilden 

påverkar pojkar i hög grad vilket ger de en skev syn på vad exempelvis sex är men också vad 

kunskapsområdet ska beröra jämfört med flickor med svensk härkomst som har en mer 

faktabaserad information menar respondent 2.  

Tjejer har en mer faktabaserad information, vilket ofta är svenska 

flickor. Muslimska flickor har inte så mycket förkunskaper. De 

muslimska flickorna får veta här eller av kompisar medan pojkarna 

lyssnar mer på andra saker på nätet och går lite utefter det. 

(Respondent 2) 
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5.3.3 Utmaningar och arbetssätt i undervisningen 

Genom intervjuerna synliggörs dock ett par andra kritiska aspekter utöver de som framkom i 

kunskapsöversikten. Genomgående hade respondenterna utmaningar i att veta vilken nivå som 

respondenterna skulle lägga undervisningen på. För att möta denna svårighet använder samtliga 

respondenter en frågelåda som ett didaktiskt val. Genom denna frågelåda fångar de upp 

elevernas förkunskaper och sätter de i relation till läroplanen. Det som respondent 1 menar kan 

vara en svårighet i planeringen när det gäller elevernas kulturella kontext är att svaga kunskaper 

i det svenska språket kan utgöra ett hinder för eleverna med annat modersmål att förstå 

innehållet i kunskapsområdet. En annan svårighet som kan dyka upp i undervisningen enligt 

respondent 5 är att i samtal om identitet och sexualitet inte peka ut någon elev som kanske 

känner sig född i fel kropp, vilket respondenten betonar vikten av att gå varsamt fram med. 

Utfallet av resultatet visar att det finns en utmaning i att veta vilken nivå undervisningen ska 

läggas på med tanke på elevernas varierande förkunskaper. Utfallet visar dock att det finns en 

gemensam syn kring att elever i årskurs 4 ofta är för unga och behöver mogna. Däremot 

framkommer även i resultatet att lärare är medvetna om att en del elever kommer in i puberteten 

tidigare och behöver därför få kunskap inom delar av kunskapsområdet innan behovet 

uppkommit. De didaktiska valen skulle därför kunna bli påverkade men resultatet visade trots 

det en medvetenhet hos respondenterna att undervisningen ändå var förlagd så sent som i 

årskurs 6.  

5.3.4 Kön och kultur påverkar inställningen till kunskapsområdet 

När det gäller elevers kulturella kontext finns det flera delar som går att härleda till deras 

hemförhållande och således vårdnadshavares inflytande på deras barns åsikter och inställning 

till kunskapsområdet. Det resultat som således också framkommit i denna studie är att kön kan 

ses som ytterligare en kritisk aspekt utöver de aspekter som framkommit i kunskapsöversikten 

och som därmed kan ha en inverkan på undervisningen. Generellt visas det genom att flickorna 

är tysta och inte vågar säga så mycket om de är i samma klassrum som pojkar med de normer 

som finns kring hur flickor förväntas uppföra sig. Normerna kring skillnaden mellan pojkar och 

flickor är att flickor förväntas vara mer inkännande, uppmärksam på sin omgivning, mer 

anpassningsbara, ordentliga och duktiga genom att inte ta så mycket plats. Pojkar däremot 

accepteras vara mindre känsliga i sitt beteende och maskulina. Inom förhållningssättet kring 

maskulinitet finns att pojkar ska inneha mer makt och styrka. Det blir tydligt att i skolan är 

normerna inom kunskapsområdet svåra att påverka och förändra. Resultatet visar på en vinst i 
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att göra könsuppdelade grupper när ämnet ska behandlas för att skapa goda förutsättningar för 

ett tillåtande klimat. Genom intervjuerna synliggörs att de delar som berör kön beaktas till viss 

del i undervisningen. Detta visas i samtalen när det kommer till den variation som pojkar och 

flickors deltagande har utifrån exempel som respondenterna ger. Respondent 1 lyfter i intervjun 

att flickor med en starkare religiös tro ofta är mer blyga än pojkar från samma religiösa tro. 

Samtidigt som respondenten menar att det generellt är flickor men även försynta pojkar som 

inte vill säga något. Det går i linje med respondent 4 som upplever att flickor förväntas uppföra 

sig bättre. Respondent 2 säger att respondenten kan märka att skillnaderna i förkunskaper och 

inställning är könsuppdelat. Flickorna vågar inte säga något om pojkarna är med, vilket har 

gjort att respondenten märkt skillnad i att flickorna bli mer framåt i diskussioner när de är 

ensamma. Samma respondent hävdar också att elever med svensk härkomst generellt är mer 

framåt. Respondenten kan se en skillnad i att även om eleverna är könsuppdelade och eleverna 

känner sig mer trygga vågar ofta inte de muslimska flickorna säga eller fråga speciellt mycket 

kring kunskapsområdet.  

Respondent 4 lyfter också efter lite eftertanke och vid en blick bakåt ett mönster som 

respondenten sett i att muslimer ofta har fler frågor jämfört med andra elever när de väl kommer 

igång och känner sig trygga i kunskapsområdet. Anledningen till det menar respondenten kan 

bero på att eleverna inte pratar om kunskapsområdet hemma med vårdnadshavare. Skulle de 

prata om det är det möjligtvis med en syster eller någon annan i samma ålder alternativt en 

yngre moster som då ofta inte har faktabaserad kunskap menar respondenten. Respondenten 

har mött elever som vänder bort huvudet när kunskapsområdet berörs för att visa respekt för sin 

religion och tro, men respondenten framhäver samtidigt att i respondentens arbete mött en 

muslimsk moder som varit väldigt noga med att berätta för sin son om hur man ska respektera 

flickor. När det gäller elever med en annan kulturell eller religiös bakgrund menar dock 

respondent 2 att respondenten har lagt märke till att desto längre tid som eleverna varit i Sverige 

desto lugnare och mer öppna blir de i diskussioner i ämnet. Respondenten ger exempel från år 

2015 när det var många nyanlända elever från exempelvis Syrien och Irak. Respondenten 

menade att när eleverna kom hade eleverna sin kultur fortfarande så nära inpå och ville då inte 

vara med på undervisningen när kunskapsområdet stod i fokus. Idag menar respondenten att 

inställningen ser annorlunda ut hos dessa elever.  
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6. Diskussion och slutsatser  

I detta avsnitt jämförs och diskuteras resultatet i förhållande till den tidigare forskningen (se 

avsnitt 3.1 Tidigare forskning) samt studiens syfte med forskningsfrågorna som grund för 

diskussionen. Som avslutning diskuteras resultaten och slutsatserna i förhållande till den 

eventuella verkan det kan medföra i lärarprofessionen.  

6.1 Metoddiskussion  

Genom att respondenternas svar grupperades in i en tabell (bilaga 5) kunde detta ge oss en 

tydlig och överblickbar uppfattning av likheter och skillnader i svaren i förhållande till studiens 

forskningsfrågor. Organiseringen av respondenternas svar har varit av stor vikt med tanke på 

att intervjuerna varit semistrukturerade, vilket gjort att respondenternas svar inte följt en på 

förhand given struktur i enlighet med våra intervjufrågor. Användandet av semistrukturerade 

intervjuer innefattar en del utmaningar där enkäter skulle kunna varit ett bättre alternativ. I 

semistrukturerade intervjuer har man som samtalsledare mindre kontroll över att respondenten 

besvarar frågan i den riktning som korrelerar med frågan. I många fall kom respondenten in på 

sidospår för att vid senare tillfälle komma tillbaka och besvara den fråga som var i fokus, vilket 

visar att semistrukturerade intervjuer samtidigt ger fler nyanser av ett svar än givna enkätsvar. 

Semistrukturerade intervjuer kan ge och förklara en rekonstruering av händelser, vilket inte är 

möjligt med exempelvis metoden frågeformulär (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Intervjuer skapar en bredd och ett djup i studier jämfört med enkäter (Larsen, 2007) eftersom 

intervjuer ger respondenterna möjlighet att själva kontrollera intervjuns innehåll. Genom 

semistrukturerade intervjuer synliggörs ofta respondenternas erfarenheter och uppfattningar på 

ett mer trovärdigt sätt (Christoffersen & Johannessen, 2015). Därav föll metodvalet på 

semistrukturerade intervjuer.  

Denscombe (2018) skriver att med bekvämlighetsurvalet får vi som forskare välja vilka som 

ska delta och således inte lämnar det åt slumpen. Det utgjorde ingen utmaning för oss att finna 

behöriga och verksamma lärare i de naturvetenskapliga ämnena att medverka till denna studie. 

Samtliga respondenter var flexibla när det kom till att bestämma träff för intervjun, vilka inte 

tog mer än 20–30 minuter vardera. Fördelarna med bekvämlighetsurval är att det kan bli en 

ärligare och mer öppen dialog, vilket vi kan bekräfta eftersom vi upplevde att samtalen var 
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avslappnade och flöt på. En av nackdelarna med bekvämlighetsurval är att man eventuellt inte 

ges en varierad bild eftersom kontakter man skapat ofta har liknande grundinställning som en 

själv. Men då studien tog avstamp i lärares tidigare erfarenheter av vårdnadshavares uppfattning 

kring kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer ligger studiens fokus inte i lärarens 

inställning utan istället om vad de mött under deras yrkesliv som lärare. Detta går i linje med 

fenomenografi vars syfte är att skildra de involverade förstahandsupplevelse av något 

(Kihlström, 2007). Även om mycket av den information som vi gavs var direkta 

förstahandsupplevelser, är informationen kring vårdnadshavares inställning till 

kunskapsområdet utifrån ett andrahandsperspektiv.  

Med anledning av den eventuella känsligheten kring kunskapsområdet valde vi att dela upp oss 

med olika roller under intervjutillfällena. I den utsträckning det var möjligt valde vi att en av 

oss skulle vara fysiskt på plats och den andra via länk som antecknande observatör. 

Anledningen var att inte respondenten skulle känna sig obekväm och att dialog enligt våra egna 

erfarenheter blir mer ärlig och naturlig om man är två i ett samtal istället för tre. Den av oss 

som hade till uppgift att föra fältanteckningar hade också möjlighet att ställa frågor genom att 

skriva eventuella frågor i den digitala chatten vi hade öppen under samtalets gång. Syftet var 

att undvika avbrott i intervjun som kunde störa samtalet. I de intervjuer där vi båda var 

uppkopplade digitalt använde vi oss av samma upplägg, vilket vi i denna studie kan konstatera 

fungerade lika bra som vid fysisk närvaro. Anledningen kan vara att någon av oss har haft en 

kontakt med respondenten sedan tidigare och därmed är kända för varandra, vilket kan ha 

medfört att samtalen blev öppna och tillitsfulla.  

Intervjuerna har utförts på olika skolor för att skapa en geografisk spridning i syfte att kunna 

jämföra om lärares erfarenheter av vårdnadshavares uppfattning skiljer sig i förhållande till vart 

skolan är belägen i Skåne. Med anledning av bekvämlighetsurvalet kom spridningen av sig själv 

då vi befinner oss på olika platser i Skåne. Även om vi inte direkt såg någon skillnad har det 

ändå varit berikande för studiens infallsvinkel i förhållande till dess resultat och slutsatser att 

använda olika geografiska områden. Resultatet visade att det inte har något med geografisk 

plats att göra utan mer om vilket sammanhang eleverna befinner sig i utanför skolan. Det som 

dock hade varit av intresse för denna studie är att också inneha respondenter med koppling till 

skolor med olika religiösa inriktningar för att se om lärares upplevelser skiljer sig i förhållande 

till vårdnadshavares syn på kunskapsområdet.  
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Utifrån våra forskningsfrågor har vi formulerat intervjufrågor för att möjliggöra en bredd i 

inhämtande av information från respondenterna. Genom att omformulera forskningsfrågorna 

och skapa nya frågor som har samma fokus som forskningsfrågorna ökar möjligheten att få 

information som är kompatibel med denna studie. Tillvägagångssättet ger också information 

som ligger utanför forskningsfrågorna men som ändå kan vara intressant och relevant för vidare 

forskning. 

6.2 Resultatdiskussion  

Lärares uppfattning om vårdnadshavares inställning till kunskapsområdet sexualitet, samtycke 

och relationer är varierad, vilket går i linje med tidigare forskning. Variationen grundar sig i 

likhet med forskningen om vilket ämnesinnehåll som kommer behandlas i respektive ålder samt 

i vilken utsträckning vårdnadshavare och dess barn diskuterar ämnet hemma (Depauli & Plaute, 

2018; Gevorgyan, et. al., 2011). Analysen av resultatet visar dock på att det inte förekommer 

direkta reaktioner från vårdnadshavare, vilket tros bero på att lärare sällan möter 

vårdnadshavare fysiskt i andra sammanhang än planerade utvecklingssamtal och föräldramöte. 

Den personal som vårdnadshavare i största utsträckning möter i skolans verksamhet är lärare i 

fritidshem i de fall barnen är på fritids. De vårdnadshavare vars barn går hem själv efter skolan 

har mycket sällan en fysisk kontakt med personal på skolan.  

Samtliga studier i kunskapsöversikten tar upp frågan om när vårdnadshavare anser att 

ämnesområdet bör introduceras vilka visar på att åsikterna går isär. Studien (Herzig van Wees, 

Fried, & Larsson, 2021) hävdar att vårdnadshavare anser att sexualundervisning först bör 

introduceras när åldern är inne för att ingå äktenskap, vilket går i linje med vad respondent 4 

har fått erfara i sin yrkesroll. Däremot framhävs i tidigare forskning att vårdnadshavare anser 

att undervisningen behöver beröra och ta upp flickors rätt till sin egen kropp och ge dem 

kunskap om de faror som råder kring sexuella övergrepp och våld i nära relationer (Herzig van 

Wees, Fried, & Larsson, 2021), vilket också går i linje med respondent 2 upplevda erfarenheter.  

Det finns en rädsla kring att sexualundervisning ska leda till en ökad grad av sex före äktenskap 

vilket går i linje med flera studier (Herzig van Wees, Fried, & Larsson, 2021; Nyarko, et. al 

2014; Kuštreba, Elezović & Štulhofer, 2015). Respondenternas uppfattning om 

vårdnadshavares inställning till kunskapsområdet bekräftar till viss del forskningen om att det 

finns en oro i att ämnesinnehållet ska leda till tidigare sexuell debut och större nyfikenhet för 
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sin kropp på ett sexuellt plan. Kuštreba, Elezović och Štulhofer (2015) visar att 

sexualundervisning kan förhindra och förebygga oönskade graviditeter samt sexuellt 

överförbara sjukdomar, vilket går i linje med vad samtliga respondenters också hävdar. Tidigare 

forskning hävdar att man ser en fördel i sexualundervisning då Ryssland har en stor ökning av 

sexuellt överförbara sjukdomar, som HIV/AIDS. Forskningen framhäver att vårdnadshavare 

anser att skolan har en stor inverkan och samtidigt en stor möjlighet att påverka barn och 

ungdomar till en hälsosam livsstil (Gevorgyan, et. al, 2011). I det svenska 

vaccinationsprogrammet erbjuds alla barn att vaccineras mot HPV som i värsta fall kan leda till 

cancer. HPV är en vanlig sexuellt överförbar infektion som är vanligt förekommande i Sverige 

(Merck Sharp & Dohme AB , 2022). Vår studie visar att trots den gedigna forskning som finns 

kring HPV-vaccinet finns det fortfarande vårdnadshavare i Sverige som anser att deras barn i 

ung ålder inte ska få vaccinet som kan förhindra könssjukdom och som i sin tur kan leda till 

cancer.    

Genom intervjuerna framkom det att kunskapsområdet väcker många tankar och reaktioner hos 

eleverna. Den del i kunskapsområdet som lärare upplever väcker mest reaktioner är i situationer 

där homosexualitet och relationer som inte följer det normativa  berörs. Bäckman (2003) 

belyser hur homosexualitet väckte reaktioner vilket alltså går i linje med de reaktioner som flera 

av våra respondenter fått kring området. Bäckman (2003) instämmer med bilden av 

reaktionerna hos elever vid samtal om homosexualitet. Ett exempel i hennes avhandling belyser 

en situation där eleverna ska få se en film som berör ämnet och där några pojkar låtsas kräks 

och hulkar ljudlöst, vilket visar att de uppenbart gör detta för att tydligt markera vilket obehag 

de känner inför ämnet. Därmed hävdar Bäckman (2003) att det är uteslutande pojkar som visar 

sitt avståndstagande öppet. Hon menar sammanfattningsvis att det inte alls är självklart att 

eleverna delar den accepterande hållning kring området som lärare försöker förmedla i 

undervisningen, vilket kan göra ämnesinnehållet utmanande i undervisningen. Bäckmans bok 

har snart 20 år på nacken vilket i en jämförelse visar att det inte har hänt så mycket i 

inställningen hos eleverna trots att det insamlade materialet visar att lärare hela tiden försöker 

påvisa genom olika exempel en avdramatiserad och accepterad syn på HBTQ-frågor. Slutsatsen 

vi drar är att inställningen inte kommer från skolan utan är en kulturellt betingad reaktion. 

Kultur och religion är därmed starka krafter. Trots att samkönade äktenskap godkänts i den 

protestantiska kyrkan sedan 2009 (SvenskaKyrkan, 2022) är det fortfarande inte till fullo 

accepterat av vårt nationella samhälle och dess anhängare. Sverige som land har kommit längre 

än många andra länder i acceptansen av icke normativa relationer men både tidigare forskning 
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och vår studie visar att det tar tid att förändra och bryta traditioner och normer i ett samhälle, 

vilket även Martinsson och Reimers (2020) konstaterar. I religiösa sammanhang ses ofta 

homosexuella handlingar som en synd och för icke-religiösa är det svårt att hantera eftersom 

det bryter mot den norm som utgör majoritet. Men med tanke på att ett jämställt samhälle är 

betydelsefullt blir det inte tillräckligt att reglera vad som bör vara accepterat genom olika lagar. 

Anledningen är att de rådande normerna som cirkulerar också påverkar människors agerande. 

Den djupa och väl befästa synen på vad som är kvinnligt och manligt påverkar hur människan 

ser, bekräftar och accepterar andra människor. För att möjliggöra ett framtida samhälle där 

synen förändrats måste vi arbeta med människors grundvärderingar på en grundläggande nivå. 

Därför är det nu bra att kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer blivit en del genom 

alla ämnen i skolan (Skolverket, Läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och 

fritidshemmet, 2022) och ska genomsyra all undervisning i skolan. 

Genom intervjuerna framkommer det också att eleverna är medvetna om att kunskapsområdet 

som berör sexualitet, samtycke och relationer är en central del i deras liv. Vad som framkommer 

i intervjuerna är dock uppfattningen om att elever inte vet hur de ska bemöta kunskapsområdet. 

Följden blir att det skapas olika former av reaktioner som nyfikenhet, obehag och nervositet 

kopplat till kunskapsområdet. Samtliga respondenter lyfter och tror att känslorna och 

reaktionerna bottnar i rädsla samt en osäkerhet av deras kunskap eller okunskap inom området.  

Kunskapsöversikten belyser vårdnadshavares ålder, utbildningsnivå, det mediala inflytandet 

och en god kommunikation med hemmet som de kritiska aspekterna. När det gäller ålder och 

utbildningsnivå finns det inget i det insamlade materialet som synliggör att ålder eller 

utbildningsnivå skulle ha inflytande på inställningen till kunskapsområdet eller lärares 

didaktiska val. Vad som däremot blir tydligt i intervjuerna, och bekräftas i forskningen 

(Kakavoulis, 2010), är att media har ett starkt inflytande på olika synsätt kring 

kunskapsområdet. Enligt forskningen är anledningen att vårdnadshavare menar att 

globaliseringen gör att deras barn möter ett stort utbud av sexuellt relaterad information. 

Depauli och Plaute (2018) pekar på just detta i sin studie och hävdar att den stora 

informationskälla som barnen möter via media medför att de löper stor risk att bli 

felinformerade. Resultatet av vår studie visar att en stor del av eleverna har en förvrängd bild 

av ämnesinnehållet och vad de förväntas möta i undervisningen. Hos många elever framträder 

förkunskaper som visar att den kunskap de har inom området till stor del är inhämtad från 

medier som inte belyser en korrekt bild av kunskapsområdet. Flera av respondenterna 
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framhäver att många elever förknippar kunskapsområdet med pornografi samt får en inkorrekt 

uppfattning om ämnet från sociala medier. Bäckman (2003) ger exempel i sin avhandling som 

instämmer med den bilden. I sitt resultat av sin forskning menar Bäckman (2003) att framförallt 

pojkars utvecklade tankegångar av kunskapsområdet kom vid tiden för avhandlingen från 

tidningen FIB-aktuellt. FIB aktuellt var en svensk tidning som med tiden utvecklades till att bli 

en herrtidning med pornografiska inslag (Wikipedia, 2022), vilket vi kan likställa med dagens 

sociala medier. Inom mediaspektrumet ingår förutom tillgången till pornografiskt innehåll även 

kroppsideal, vad man ska tycka och acceptera samt hur man bör vara. När det gäller denna 

förvirring av reaktioner lyfter Bäckman (2003) genomgående en tanke som kan vara relevant i 

sammanhanget. Bäckman menar att det existerar en generell uppfattning om att inom detta 

specifika område handlar det om att man inte får göra fel, tycka fel, kunna fel eller vara fel. 

Kunskapsområdet är så starkt förknippat med den egna identiteten. Flickor förväntas vara på 

ett sätt och pojkar på ett annat och när man inte vet eller är på det sättet skapas en osäkerhet i 

hur man ska bemöta kunskapsområdet. Man vill heller inte utsättas för ryktesspridning och det 

är framförallt kvinnor som får skamkänslor då de konfronteras med sin egen sexualitet 

(Bäckman, 2003). Även om man i skolan arbetar förebyggande med att motverka 

machokulturen och de högt ställda normativa krav som ofta är förknippad med uppfattningen 

om duktiga flickor är dessa delar starkt kopplade till status. Dessa värderingar och uppfattningar 

speglar ofta inte de värderingar som samhället har behov av i ett tillåtande medmänskligt klimat. 

När dessa uppfattningar hamnar i en kontext där undervisningen belyser kroppen och sexualitet 

kan det skapa både rädsla och osäkerhet i sin självkänsla, vilket är viktigt för lärare att känna 

till i de didaktiska valen av undervisning.    

I denna studie visar resultatet att information kring när ett ämne introduceras delas på digitala 

lärplattformar. Problemet i kommunikationen med vårdnadshavarna kan bli att läraren inte kan 

se om vårdnadshavare har tagit del av informationen. Med anledning av att lärare inte får någon 

direkt respons från vårdnadshavare blir det svårt för lärare att bemöta den direkta oro som en 

del studier visar kan finnas hos vårdnadshavare. Kommunikationen med hemmen är enligt 

forskningen viktig, vilket framkommer i flera studier (Brown, 2009; Kuštreba, Elezović, & 

Štulhofer, 2015). Forskningen visar på vikten av korrekt information till vårdnadshavare om 

vad kunskapsområdet behandlar för att medvetandegöra syftet med undervisningsinnehållet. 

Anledningen är att många vårdnadshavare har fel uppfattning om kunskapsområdet sexualitet, 

samtycke och relationer. En god kommunikation med hemmet menar därför Kuštreba, Elezović 

och Štulhofer (2015) är nödvändig och skapar en förståelse för ämnesinnehållet. 
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Kommunikationen med hemmen med hjälp av den forskning som motsäger detta antagande om 

kunskapsinlärning i området blir därför synnerligen betydelsefull att använda. Det är något som 

det insamlade materialet visar behöver göras mer av. Det betyder att det egentligen krävs mer 

än bara kommunikation kring vad kunskapsområdet behandlar. Vårdnadshavare behöver förstå 

att undervisningen innehar viktiga komponenter som stärker elevernas självkänsla och förmåga 

att göra val som rör deras hälsa, relationer och sexualitet. Det är därmed viktigt för 

vårdnadshavare att förstå att kunskaper i området sexualitet, samtycke och relationer också är 

en demokratisk fråga för eleverna som i förlängningen kan ses som en mänsklig rättighet. Utan 

egna kunskaper i området ökar risken för att eleverna uteslutande präglas av vårdnadshavares 

kulturella tro och övertygelser när det kommer till sexualiteten, vilket gör att skolans neutrala 

ställning i kunskapsområdet blir viktigt.  Denna syn bekräftas av att forskare som menar att en 

god samverkan mellan vårdnadshavare och skola kan verka förebyggande mot en eventuell 

negativ attityd mot kunskapsområdet (Kuštreba, Elezović & Štulhofer, 2015). Vårdnadshavare 

behöver helt enkelt vetenskapligt grundade fakta om att sexualutbildningsprogram inte leder 

till ökad sexuell aktivitet samt andra fördelar som kunskap i området ger (Nyarko, et. al, 2014). 

I det fallet kan vi dra slutsatsen att skolan behöver bli bättre på att förmedla och förankra denna 

information och kunskap. Med tanke på att innehållet i kunskapsområdet till viss del är okänt 

för vårdnadshavare skulle eventuellt fler reaktioner, både positiva och negativa, från 

vårdnadshavare komma att synliggöras. Detta skulle kunna skapa konflikt mellan hem och 

skola men situationen om så förefaller skulle så småningom efter dialog kunna leda till en mer 

accepterad syn i fler delar av samhället. Detta är viktigt eftersom förståelsen för 

kunskapsområdet hos vårdnadshavare inte förbättras överlag kan det leda till att samhället faller 

tillbaka till gamla traditioner och att den normbrytande utvecklingen stagnerar.  

Genom intervjuerna finns det indikationer på att forskningen bekräftas av att elevers kulturella 

bakgrunder och hemförhållanden har betydelse för inställningen till kunskapsområdet. I tidigare 

forskning visas ett tydligt mönster kring att inställningen till kunskapsområdet skiljer sig hos 

de individer som ingår i en mer troende religiös kontext. Forskningen framhäver ett resultat av 

att inom de muslimska och de konservativa ortodoxa samfunden är kunskapsområdet ett stängt 

ämne som det inte talas öppet om. Inom de katolska samfunden kan man i forskningen se en 

mer liberal syn och inställning till sexualundervisning jämfört med de muslimska och de 

konservativa ortodoxa samfunden (Nyarko, et. al, 2014; Odebode, 2019; Gevorgyan, et. al, 

2011; Herzig van Wees, Fried, & Larsson, 2021). Depauli och Plaute (2018) bekräftar i sin 

forskning att beroende på var landet utifrån kulturkartan är placerat synliggörs olika 
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inställningar till ämnet. Desto längre högerut som landet befinner sig på kulturkartan desto mer 

accepterat är ämnet sexualitet, samtycke och relationer att diskutera i olika sociala kontexter 

och miljöer. Vilket också blir synligt i det empiriska underlag som ligger till grund för detta 

arbete även om det förekommer en del exempel som motsäger detta.  

Det är dock framträdande  att inställningen till kunskapsområdet, oberoende av vilket kulturellt 

sammanhang eleven kommer från, skiljer sig mellan könen. Skillnaden i hur olika kön 

responderar på kunskapsområdet är inget som tas upp i den tidigare forskningen men i denna 

empiriska undersökning påvisas det vara en aspekt som har en inverkan på undervisningen. 

Enligt respondenterna är det flickor som är mer blygsamma och tysta jämfört med majoriteten 

av pojkarna. I sammanhang där könsuppdelad undervisning i kunskapsområdet användes sågs 

också en skillnad mellan muslimska flickor och flickor med annan kulturell tillhörighet då de 

muslimska flickorna generellt ofta var tystare. Fenomenet kan anses som oroande då flickor 

kommer in i puberteten tidigare och upplever ämnet genant att samtala om. En annan 

bidragande faktor kan vara att flickor med annan kulturell bakgrund inte pratar om 

kunskapsområdet hemma. Det medför att flickorna anser att de inte kan prata om ämnet 

eftersom de inte har någon kunskap om ämnesinnehållet alternativt känner att de fått felaktig 

information. Bäckman (2003) belyser fenomenet om hur flickor förväntas uppföra sig när hon 

skriver om att pojkars sexuella beteenden ofta är mer accepterade jämfört med om en flicka 

skulle göra samma sak, oberoende om vad det är. Det blir tydligt att i skolan är normerna inom 

kunskapsområdet svåra att påverka och förändra.  

Det framkom genom intervjuerna att större delen av kunskapsområdet oftast berörs i slutet av 

vårterminen i årskurs 6. Efter att respondenterna läst kunskapsöversikten har det också väckts 

tankar hos dem om att det kan finnas behov av att dela upp området och introducera vissa delar 

i tidigare årskurs. Det gällde framförallt pubertetsfrågor samt frågor som rör samtycke och 

rätten till sin egen kropp. De menar att en del av ämnesinnehållet bör tas upp tidigare då många 

flickor kommer in i puberteten och får sin menstruation redan i början av mellanstadiet och 

behöver få den kunskapen redan då medan andra delar av innehållet kan vänta. I studiens 

resultat framkom det att flickor av svensk härkomst ofta har mer faktabaserade förkunskaper 

vilket framförallt kan tänkas bero på två saker. Dels att en del flickor kommer in i puberteten 

tidigare vilket medfört att de tvingats söka information själva, dels kan det bero på att kvinnor 

enligt forskningen (Depauli & Plaute, 2018; Nyarko, et. al, 2014; Odebode, 2019) tenderat att 

se sexualundervisning som betydligt viktigare än män. Detta belyser det faktum att 



38 

 

undervisningen bör vara behovsanpassad utifrån ålder och mognadsgrad, vilket också tidigare 

forskningen hävdar  (Gevorgyan, et. al, 2011; Depauli & Plaute, 2018). Samtliga respondenter 

har sett en vinst i att göra könsuppdelade grupper när ämnet ska behandlas för att skapa goda 

förutsättningar för ett tillåtande klimat. Det medförde att eleverna vågade ställa fler frågor. 

Samtidigt visar detta att man fortfarande idag har svårt att ha en transparent inställning till 

kunskapsområdet, trots att Sverige som land utgör sig för att vara ett land med stor acceptans 

gällande individers möjligheter att våga uttrycka sig är det inte så i verkligheten.  

6.3 Sammanfattande slutsatser 
Denna diskussion har resulterat i en text full med motsägelser och paradoxer samt att åsikter 

och inställning ibland skiljer sig åt. Men vi kan konstatera att kunskapsområdet än idag skapar 

känsloladdade reaktioner vilket gör det viktigt att fortsätta belysa och beröra ämnet för att 

förändra de traditioner och normer som lever kvar från svunnen tid. Utifrån syftet med 

undersökningen kan vi således bekräfta forskningen genom insamlade data att olika kulturella 

kontexters inställning till kunskapsområdet kan komma att påverka lärares undervisning. 

Samtidigt synliggörs att det mediala inflytandet i samhället är en bidragande orsak till den skeva 

bild som finns gentemot kunskapsområdet hos unga. Kommunikationen mellan hem och skola 

behöver förbättras när det kommer till kunskapsförmedling om vad kunskapsområdet berör 

samt vilka positiva effekter som kunskapsområdet kan ge. Anledningen är att kunna ge unga så 

bra förutsättningar som möjligt att tillgodogöra sig nödvändig information i ämnet för att senare 

i livet självständigt kunna fatta beslut efter kunskap. Det handlar också om att skapa 

gemensamma värderingar och ett sätt att hitta sig själv som individ men också förmågan att 

acceptera andra för den dem är och vill vara. Detta belyser det faktum att kunskapsområdet 

sträcker sig långt utanför den fysiologiska kunskapen, som dock är en viktig parameter i det 

komplexa nätverket.   

7. Fortsatt forskning 

Studiens resultat är av hög relevans för det utbildningsvetenskapliga fältet eftersom studien 

bidrar med att visa på den respons och upplevelser lärare har kopplat till kunskapsområdet 

sexualitet, samtycke och relationer i förhållande till elevers hemkultur.  Studien illustrerar även 

de likheter och skillnader som lärare upplever i kontexten. Slutsatsen blir att vi under arbetets 

gång har insett att det finns en kunskapslucka när det gäller vilken uppfattning som 
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vårdnadshavare faktiskt har om kunskapsområdet. Eftersom studien bygger på lärares 

upplevelser av vårdnadshavares inställning till kunskapsområdet blir det till i viss omfattning 

av tankar i ett andrahandsperspektiv. Det är således svårt att avgöra genom intervjuerna hur väl 

insatta vårdnadshavare är i sina barns skolgång gällande innehållet som tas upp i 

kunskapsområdet. Genom att lärare har vetskap om vilka skillnader det finns i uppfattningen 

kring kunskapsområdet kan lärare medvetandegöra vårdnadshavare om kunskapsområdets 

betydelse för vårt samhälle. Detta skulle kunna genomföras med anonyma enkäter där 

vårdnadshavare ges möjlighet att fylla i ålder på barn, religionstillhörighet samt kulturell 

bakgrund. Efterföljande frågor så som Vad tror du att kunskapsområdet innehåller följt av 

exempel på svarsalternativ kan ställas för att få en inblick i vad vårdnadshavare har för tankar 

kring vad kunskapsområdet innebär och vad deras barn förväntas ackumulera för kunskaper. 

Med tanke på att både tidigare forskning och vår studie visar att det finns en skillnad i hur olika 

kulturella och religiösa sammanhang påverkar inställningen till kunskapsområdet hade det varit 

av intresse av att få möjlighet att intervjua lärare på skolor med olika religiösa inriktningar och 

hur de möter kunskapsområdets innehåll.  
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Slutord 

Efter att ha genomfört studien och analyserat respondenternas svar inser vi att undervisning i 

kunskapsområdet fortsatt är ett känsligt område. Även om skolorna kontinuerligt arbetar med 

frågor samt ständigt fångar upp ämnet i flykten utifrån ett avslappnat förhållningssätt möter inte 

det behovet som finns av att ämnet avdramatiseras. Vi kan se ett behov av samverkan mellan 

hem och skola för att tillsammans bygga vidare på att etablera en helhetssyn på sexualitet där 

elevernas möjligheter att känna trygghet i sin egen kropp och identitet ökar.  

I läroplanen (Skolverket, Läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet, 

2022) står det om att samhällets internationalisering ställer krav på människans förmåga att 

kunna leva med samt inse de värden som finns i en kulturell mångfald. Därav är det 

sammanfattningsvis av stor vikt att vi som framtida verksamma lärare har kunskap om de 

kulturella likheter och skillnader som våra elever har med sig in i skolans kontext. Skolan med 

sin centrala plats i samhället fungerar som en social och kulturell mötesplats som har möjlighet 

att stärka denna förmåga.  

Är man mer intresserad av vilka likheter och skillnader kopplat till kunskapsområde sexualitet, 

samtycke och relationer som vi fått kunskap om finns i vår kunskapsöversikt 

Sexualundervisning - det mångkulturella klassrummets kulturkonflikt (Månsson & Redinge-

Rosengren, 2022) att läsa i sin helhet för att få en mer fördjupad inblick i synen på 

kunskapsområdet. 

 

Emma Månsson & Marielle Redinge Rosengren 
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Bilaga 1. World Value Survey - Kulturkarta 

 

(Bild hämtad från WorldValuesSurveyAssociation, 2022) 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Informationsbrev - lärares upplevelse och uppfattning om sexualundervisning i ett 
mångkulturellt klassrum.  

Information inför intervju för undersökning om hur elevers kulturella sammanhang påverkar 
undervisningen inom arbetsområdet sexualitet, samtycke och relationer.  

Vi heter Marielle Redinge och Emma Månsson och studerar vid Högskolan Kristianstad till 
grundlärare i årskurs 4–6 med inriktning mot NO-ämnena. Detta är en förfrågan om att frivilligt 
delta i vår undersökning med syftet att undersöka lärares upplevelse av sexualundervisningen i 
ett mångkulturellt klassrum. Det vi vill undersöka är om elevers kulturella bakgrund och 
sammanhang påverkar undervisningen, om det är något område som är särskilt känsligt att 
undervisa om/i samt vilken bild lärare har av vårdnadshavares syn på arbetsområdet. Syftet med 
det insamlade materialet är att synliggöra likheter och skillnader i lärares uppfattning av att 
undervisa mångkulturella klassrum i sexualitet, samtycke och relationer.   

Du är en av våra utvalda lärare. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du kan när som 
helst välja att avbryta. Vi planerar att genomföra intervjuerna under vecka 47. Tid kommer vi 
gemensamt överens om. Intervjun kommer att vara semistrukturerad och därför utformas 
efterhand som intervjun fortlöper. Vi beräknar att varje intervju tar ca 30–60 min. En 
ljudinspelning kommer att ske och anteckningar kommer att föras för att vi ska kunna återge 
dina svar på ett så korrekt sätt som möjligt. Allt insamlat material kommer därefter att 
analyseras och presenteras i en uppsats vid Högskolan Kristianstad. Namn, personuppgifter 
eller uppgifter om vilka skolor som deltagit kommer inte att nämnas i uppsatsen. Vi, vår 
handledare och vår examinator kommer att ha tillgång till det insamlade materialet tills att 
uppsatsen är godkänd, därefter raderas materialet och återfinns endast i uppsatsen. 

Vi är mycket tacksamma om ni vill vara med i den här studien. För att delta, mejla ert intresse 
samt tid det passar för intervju till någon av oss snarast. Meddela även om ni önskar att intervjun 
sker på er skola eller via en digital plattform. 

Hälsningar, 

Marielle Redinge 

marielleredinge@gmail.com  

Emma Månsson  

emma.mansson90@gmail.com  
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

Detta är en blankett för samtycke till att delta i en intervjustudie om hur elevers kulturella 
bakgrunder påverkar lärares undervisning i arbetsområdet sexualitet, samtycke och relationer.  
Jag har läst och förstått den information om studien som anges i dokumentet Informationsbrev 
- lärares upplevelse och uppfattning om sexualundervisning i ett mångkulturellt klassrum. 
Jag har fått möjlighet att ställa frågor och jag har fått dem besvarade. Jag är medveten om att 
jag närsomhelst får avbryta intervjun och dra tillbaka mina svar samt kan få ta del av mina svar 
fram tills att uppsatsen är publicerad.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien så som beskrivs i dokumentet Informationsbrev - 
lärares upplevelse och uppfattning om sexualundervisning i ett mångkulturellt klassrum.  

☐ Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs i dokumentet 
Informationsbrev - lärares upplevelse och uppfattning om sexualundervisning i ett 
mångkulturellt klassrum.  

☐ Jag samtycker till att mina svar sparas på det sätt som beskrivs i dokumentet 
Informationsbrev - lärares upplevelse och uppfattning om sexualundervisning i ett 
mångkulturellt klassrum.  

  

Plats och datum Underskrift och namnförtydligande 

 
  
  
…………………………………………… 
 

…………………………………………… 

 
  
  
…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
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Bilaga 4. Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor:  

1. Hur länge har du undervisat om arbetsområdet sexualitet, samtycke och relationer? 
2. Hur stor andel elever med utländskt ursprung har du i din klass? Geografisk och religiös 

fördelning? 
 
Intervjufrågor: 

1. Märker du skillnad på synen och inställningen till arbetsområdet 
• om ja hur/ vilka ursprung/ kön/ vårdnadshavares utbildningsnivå 
• om nej vad tror du att det beror på 

 
2. Är det något område som du har märkt är extra känsligt att undervisa i/om? 

ex. samtyckeslagen, sexuell tillfredsställelse, pornografi, massmedias inflytande 
och påverkan, onani, prostitution, reklam, sexuellt utnyttjande, homosexualitet, 
reproduktion (sex).  

• Varför tror du att det är så? 
 

3. Har du fått reaktioner från vårdnadshavare? (positiva- negativa?)  
• Om ja, hur möter du reaktionerna? 
• Är reaktionerna från män eller kvinnor?  
• Ursprung/religion?  

 
4. Vad i arbetsområdet fokuserar ni mest på biologiska frågor eller etiska/sociala 

aspekter?  
• Varför denna fördelning?  

 
5. Är det något område du är mer försiktig i när du undervisar? varför? 

 
6. Märker du skillnad på synen och inställningen på arbetsområdet i åk 4, 5 eller 6?  

• Vad är fördelarna och nackdelarna med att introducera arbetsområdet i åk 4, 5 
eller 6? 

 
7. Hur ser kommunikationen ut med hemmen när arbetsområdet påbörjas?  

 
8. Vilken bild har du i förhållande till vårdnadshavares uppfattningar och attityder till 

• introducera arbetsområdet i vilken ålder 
• oron för att arbetsområdet ska leda till tidigare sexuell debut 

 
Avslutande frågor: 

1. Hur kan du använda informationen från vår kunskapsöversikt i din undervisning eller 
som stöd i din undervisning? Specifika avsnitt? 

2. Är det något speciellt i vår kunskapsöversikt som fångade din uppmärksamhet när du 
läste? 

 

 
 



Bilaga 5. Sammanställning av intervjuer 
 
Tabellen innehåller sammanställning av intervjusvaren. Svaren är kategoriserade enligt följande kategorier: 
 

1. Respondenternas förstahandsupplevelser av vårdnadshavares reaktioner till kunskapsområdet, det vill säga det som respondenterna direkt 

upplevt i kommunikation med vårdnadshavare. 

2. Respondenternas förstahandsupplevelser av elevers reaktioner till kunskapsområdet, det vill säga det som respondenterna direkt upplevt i 

undervisningen. 

3. Respondenternas tolkning och uppfattning av vårdnadshavares syn på kunskapsområdet utifrån erfarenheter eller egen tolkning. 

4. Annan information 

 

Frågan (längst till vänster i tabellen) är noterad med ett nummer som belyser vilken kategori som frågans svar tillhör.  
 

Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 

Undervisnings 
Erfarenhet (4) 

26 år 8 år Närmare 20 års erfarenhet 25 år 15 år 

Elevernas 
ursprung (utländsk 
härkomst) (4) 

2 i nuvarande klass men i klassen som 
gick ut i våras var ca 30%  

25–30 % 
 
ja då är det ju 3 som är 
muslimer. den ena är från ett 
östeuropeiskt land så jag kan 
tänka mig att det är ortodox  där 
lite grann och sen har jag  3 som 
är kristna protestanter.  
 
Syrien och Irak kommer de 
ifrån som är muslimer och sen 
en från Bulgarien och sen har 
jag en från Nederländerna och 
en från Tyskland. 

ca 40% 95 - 97 % Den största gruppen är araber 
muslimer sen har vi ju de här Kroatien 
Bosnien och de är ju katoliker muslimer 
för det är ju lite olika för några är det och 
några är det men det största är muslimer. 
 

  

⅓ av eleverna ca 15 elever i 
år 6 
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Vårdnadshavares 
reaktioner på 
arbetsområdet (1) 

Inga på arbetsområdet, däremot har fått 
reaktioner kring arbetsområdet kring 
droger.  har väckt mer känslor hos 
vårdnadshavare. De tycker att det är för 
tidigt att ta upp det.  
 
Det är så sällan man pratar med 
vårdnadshavarna kring vad vi gör i skolan 
så jag har aldrig fått en fråga kring det 
området. 
 
De har inte så stor inblick i sina barns 
skolgång och framför allt barn som inte 
pratar svenska där har vårdnadshavarna 
mindre insyn. 

Vi har pratat lite på 
utvecklingssamtalen men ingen 
som varit helt blank mot det 
men det kan väl snarare vara att 
de är lite oroliga över vad man 
tar upp att man tar upp för 
mycket att de tycker de är för 
små. 
 
Tycker att det är bra att vi tar 
upp om samtycke och 
undervisar om rättigheter och 
skyldigheter. Föräldrar tycker 
inte att man ska ta upp om egen 
tillfredställelse. Framförallt 
muslimer.   

Aldrig, inte på 
utvecklingssamtal heller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jag har inte mött någon vårdnadshavare 
som har ifrågasatt att vi har detta ämne. 
aldrig någonsin. 

Aldrig  

Är det något 
område som du har 
märkt är extra 
känsligt att 
undervisa i/om? (2) 

Menstruation, upplever att många inte 
pratar om det.   
 
Homosexualitet rör upp många 
känslor.   Jag tror att det kommer mkt 
hemifrån, det kommer ifrån deras tv-spel 
och det de tittar på. Youtubeklipp och tik 
tok- videos. Man hör liksom rätt ofta att 
de som uttrycker sig uttrycker sig ofta 
väldigt negativt. Jag tycker man kan höra 
en rädsla. Man vet inte riktigt och man 
känner inte riktigt till och de blir det nej 
det är farligt och fy fan vad äckligt. då 
kan man inte vara med den vännen. 
 
Så det är homosexualitet som rör upp 
mest känslor och diskussioner. 
Om du sen pratar om ren kropp biologi 
och reproduktion hur det konkret går till 
vad får du för reaktioner då? 
 
homosexualitet rör upp flest känslor. 

Könsorgan - känsliga 
 
samtycke - ok 
 
pornografi – är ett område som 
de förknippar med 
arbetsområdet, behöver plocka 
bort från de att de är olika saker.  
 
Är det område som  
 
massmedia - alla elever, även 
svenska elever märker vi 
påverkar synen till 
arbetsområdet.  
 
homosexualitet – känsligt för de 
som kommer från djupt 
religiösa hem.   
 
 

Det som är svårt är att veta 
vilken nivå man ska lägga sig 
på.  
 
Spänning i början - låter 
eleverna bläddra och titta på de 
sidorna i boken.   
 
Nej inte direkt, försöker 
avdramatisera tidigt genom att 
exempelvis i matteexempel två 
mammor.  
 
dels brukar det börja när vi tittar 
på kroppsideal hur det förändras 
under renässansen och framåt 
och ibland då. de reagerade mer 
på en naken rumpa från 1600-
talet än en modern bild på en 
tjej i bikini. 
 
vad tror du att det beror på? 
 

Pornografi - många har fel uppfattning om 
det.  
 
Dem tycker det här med homosexualitet 
är svårt att förstå men ger inga dumma 
reaktioner. vi har ju på skolan en 
muslimsk hen som från början var Joseph 
men som är Josefina för alla idag här på 
skolan. det är väl jobbigt för hans pappa 
också men på något vis har de utåt sett 
accepterat det och jag vet ju när vi pratar 
om han och jag när vi pratar att han inte 
tyckte själv att han var homosexuell men 
han vill vara någon mans fru. det var hans 
upplevelse. så vi har liksom hur kan en 
familj se ut är det bara mamma pappa 
barn också har vi tittat på olika hur två 
homosexuella kan ha gemensamma barn. 
vi tittar på alla möjliga sorters familjer 
och vad är rätt och vad är fel.  

Eleverna är ofta hypade vid 
början av  
 
en viss spänning kring 
arbetsområdet. 
 
Man vill inte peka ut 
någon,   
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När det är så små är det många som 
tycker att det är äckligt. De är nyfikna och 
det är det avsnittet i boken som de har 
tittat på innan kan komma upp under en 
annan lektion åh titta på den sidan men vi 
är inte där nu men det handlar mycket om 
att det inte är mogna att ta tag  i det.  
 
det var återigen killar som ställde frågor 
och den mest söta frågan från en elev som 
knappt vågade ställa frågan men sa har 
gamla människor ja du vet.   

sexuell tillfredsställelse: den är 
känslig 

prostitution och sexuellt 
utnyttjande: det kan man prata 
om och det tycker alla är 
jättehemskt men ändå använder 
de ofta sig av hora som ja 
skällsord. 

de var inte vana att se det på det 
sättet för hon såg ju lite mer 
verklig ut. jag försöker redan 
tidigt att tänja lite på gränserna 
utsätta är det rätt ord. utsätta 
dem lite för situationer där de 
behöver diskutera.  
 

 
  

Är det något 
område du är mer 
försiktig i när du 
undervisar? 
varför? (2)  

Det är lite svårt ibland när de kommer 
väldigt burdusa grejer från de som sett lite 
för mkt från någon annanstans. Har sagt 
till dem att de kan komma till mig efteråt. 
Man kan komma med en lapp eller prata 
enskilt. 

Det skulle vara när det kommer 
till att prata om sex. då får man 
gå lite varsamt fram. det jag har 
märkt med framför allt den 
klassen jag har nu att de är 
väldigt omogna. de är inte 
mogen riktigt många av dem för 
det medan många har många 
frågor. Gäller att gå varsamt 
fram för att alla ska känna sig 
bekväma. 

Nej jag försöker ha en avspänd 
inställning till alla delar och 
avdramatiserar tidigt. jag har 
försökt även där ända från 
början att få in om jag ska göra 
ett matte exempel kan det vara 
mamma barn och det reagerar 
de inte på. det blir ingen 
reaktion.  i engelskaboken är där 
en person som har två mammor 
och de reagerar inte. där är ett 
par elever som uttrycker väldigt 
tydligt och har Pride tröjor och 
så på sig och det är ganska så 
högt i tak med de grejerna. klart 
de är nyfikna. vi har inte gått in 
på reproduktion ännu och vi har 
inte gått in på könsorgan eller 
något sånt den delen med dessa 
6orna men sidorna finns ju i 
biologiboken. redan i 4an när de 
öppnar biologiboken så säger de 
kolla sidan 124 och jag säger 
kolla ni dem en liten stund 
först  så kan vi jobba med det 
andra sen. ta udden av det lite 
redan då. vi fnittrar färdigt 
direkt och visar att detta är inget 

jag har inte i årskurs sex valt att visa en 
barnafödsel 

Född i fel kropp, svårt att 
hitta balansen man vill inte 
peka ut någon. ja det har 
hänt under två tillfällen att 
vad jag vet om i min karriär 
att jag har haft elever som 
inte varit riktigt säkra i sin 
könsidentitet som har gjort 
det tydligt liksom redan när 
de varit små och då har jag 
tyckt det varit lite svårt hur 
jag ska prata kring  det. 
göra det tydligt för den 
personen att det är helt okej 
liksom. 
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vi gör en grej av. nej det tittar vi 
inte på utan titta ni en liten 
stund. 

Vad i 
arbetsområdet 
fokuserar ni mest 
på biologiska 
frågor eller 
etiska/sociala 
aspekter? (4) 

Ungefär lika mycket det är mycket kring 
kroppens fysiologiska egenskaper. Annars 
tas det ofta i flykten. 

det är jättesvårt för att de hänger 
ihop så mycket. jag är ju även 
so lärare så vi kopplar ofta ihop 
och arbetar tematisk så därför 
jobbar vi ofta med både och. 
för jag tycker att de hänger 
väldigt mycket ihop och för att 
dagens ungdom verkligen 
behöver just det här med att 
koppla det till det sociala 
samspelet för att det inte blir bra 
annars helt enkelt. 
  

Båda delar, berör när frågorna 
kommer.  

Båda delar men börjar alltid med hur vi 
fungerar.  

Hon hänvisar till läroplanen 
och har den som grund.  
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Märker du skillnad 
på synen och 
inställningen till 
arbetsområdet (2, 
3) 

Vi har så få och jag hade så många i min 
förra klass, då hade halva klassen annan 
religion och språk och där var flickorna 
ännu blygare och pojkarna med annan 
kultur gapade och frågade inte om det.  

Desto längre tid som eleverna 
varit i Sverige desto lugnare blir 
dem - 2015 det är stor skillnad 
nu för de var väldigt mycket 
mer de hade kvar sin kultur så 
nära inpå och ville inte vara 
med på undervisningen  

jag tycker det ser likadant ut. nu 
tänker jag på de flickorna där 
nej. alltså nu har jag haft de här 
två klasserna sen i fyran och 
väntar ju inte med att undervisa 
om de här sakerna till de där 
veckorna i våren i 6an utan det 
börjar redan när vi pratar om 
djur och fortplantning i 4an att 
man visar redan där att detta r 
något vi bara pratar om utan att 
göra en grej av det. det är ju där 
man skulle reagerat i så fall och 
det minns inte jag från elev till 
elev hur de reagerade. 
 

  

Där kan jag se det. vi läste om kroppen i 
början av terminen i årskurs 5. Där jag 
visade en bild på en pojke och en flicka 
tecknade helt nakna bara inga kvinnor 
utan en pojke och en flicka fram och 
baksida var det då. då var där en pojke 
(muslim) som vände sig om det är det 
enda men när vi hade sett det två tre 
gånger så var där ingenting. 
 

De tycker väl att flickor ska bete sig bättre 
det är liksom inte riktigt samma sak jag 
hoppas ju att någon vänder sin åsikt. jag 
kan inte tala om vad de ska tycka men jag 
tycker inte att det är samma sak. 
 

Flickor kommer ibland till 
skolan och har ingen aning 
om mens och så, eftersom 
man inte pratar om det 
hemma.  

Vilken bild har du i 
förhållande till 
vårdnadshavares 
uppfattningar och 
attityder till att 
introducera 
arbetsområdet i 
vilken ålder (3) 

Jag vet faktiskt inte jag tror det är rätts så 
olika.  
 
vad tror du att det beror på att det är 
olika? 
 
Jag tror det beror på vad man själv har för 
inställning och hur mycket man själv 
pratar om det hemma. Jag tror att en del 
tycker det är skönt att vi tar upp det i 
skolan så slipper man ta upp det hemma.  
Finns säkert dem som tycker det är för 
tidigt. Vi hade ju det hör hpv 
vaccinationen.  där är föräldrar som sagt 
till skolsköterskan att min flicka inte ska 
ha den i 5an för min flicka ska inte 

jag tror att när man har haft 
samtal med dem så tycker de att 
de ska komma här som i årskurs 
6  

jag tror det är lika många som 
tycker att det skulle gjorts mkt 
tidigare och lika många som 
tycker att det kunde vänta lite. 
jag tror jag bara gissar. gissar 
nog det. åh varför tar de upp det 
i skolan då kommer de hem och 
ställer frågor eller inte förrän 
nu. 

Vet inte men man har kanske lite såhär 
när de gifter sig i vissa kulturer, får 
pojkvänner jag vet ju själv när jag min 
mamma blev gravid när hon var 16 och 
det var min mamma noga med att jag inte 
skulle bli så vi har ju pratat om det 
tidigare men en del kulturer tror jag inte 
de vill och jag vet inte ens om de pratar 
om det när de gifter sig utan det ska sköta 
sig av sig själv på något konstigt vis. det 
är min uppfattning. svensk religion det är 
samma. Det är inte så att jag tänker att det 
bara är muslimer eller katoliker utan är du 
religiös så har du den uppfattningen att 
det är inget du gör förrän du gifter dig. om 
man är fanatisk eller djupt troende.  

Ingen uppfattning 



53 

 

vaccinet då för hon ska inte vara sexuellt 
aktiv på länge så hon ska inte ha den nu.  

Vilken bild har du i 
förhållande till 
vårdnadshavares 
uppfattningar och 
attityder till oron 
för att 
arbetsområdet ska 
leda till tidigare 
sexuell debut (3) 

det har jag ingen uppfattning om men rent 
så om jag skulle tro så tror jag inte det. 

jag kan hålla med om att de kan 
vara rädda att de ska bli mer 
nyfikna mer och börja prova. 

Har inte tänkt på det Jag tror man är lite rädd istället för att 
man får information och att man kan 
förhindra onödiga graviditeter och 
sjukdomar. det är ju nästan värre än en 
graviditet beroende på vem man är 
naturligtvis. 

till tidigare debut. 
 
Jag tänker bara kunskap 
kan inte leda till tidigare 
debut det kan bara snarare 
tvärtom tänker jag. Vet man 
inte något kanske det är mer 
spännande eller om man 
måste göra något förbjudet 
eller så har man svaren 
redan så kanske man kan 
vara trygg i sig själv och 
debutera när man vill. Så 
tänker jag.  
 
 
har inga problem att 
använda begrepp så som 
samlag osv. 

Märker du skillnad 
på synen och 
inställningen på 
arbetsområdet i åk 
4, 5 eller 6? Vad är 
fördelarna och 
nackdelarna med 
att introducera 
arbetsområdet i åk 
4, 5 eller 6? (2, 3) 

Man märker i och med att det är 4–6 att 
det är väldigt olika. Vissa tror och tycker 
att de kan mycket och är lite buffliga. 
Vissa vet ingenting och kan ingenting om 
sin kropp.  
 
De buffliga vill sätta nivån för att de tror 
att de kan och de andra vågar inte säga 
något. 
 
och de som inte vill säga någonting kan 
du utläsa om det är någon speciell grupp. 
Oftast flickor som inte vill säga något. 
Och även de tysta försynta pojkarna.  
 
Pinsamt och flams och trams. Det är det 
ganska mycket i sexan också. vi har ju 
precis gått den här från Skolverket den 

ja gud ja. i fyran bara man 
nämnde något ord om sådant 
här satt alla  och fnissade och 
lämnade klassrummet  eller 
gömde sig  medan nu att de är 
lite mer inne på att man behöver 
prata om det. 
 
tror det är viktigt att man delar 
upp det. jag tror att i 4an kan 
man fokusera mer på relationer 
mer än den sexuella biten och 
att det får komma in lite senare. 
men när man pratar om pubertet 
och menstruationen är det inte 
fel att ta det tidigare för många 
tjejer får mens redan i 4an och 
behöver det redan där.  

vi jobbar med det i 4an men 
arbetsområdet ligger i 6an. jag 
tänker att några behöver mogna 
på sig lite. de är inte alls där i 
huvudet i 4an. inte alls. de 
måste börja tänka tankarna lite 
också. men vi har ju alltid ett 
samarbete med skolsköterskan 
tidigare för flickorna. och nu 
senast det hände att hon hade 
tjejsnack med tjejerna i 5an hon 
ville ha ner dem till sig så då tog 
jag killarna denna gången. 
killsnack med dem och då 
pratade vi om machokultur helt 
enkelt. 

Det ska man ju göra lite varje men jag har 
valt att ha kroppen i 5an och 
sexualundervisning på våren i 6an. jag 
liksom delar upp det för annars blir det för 
stort men när det kommer upp frågor och 
samtal så tar vi det då så ser det ut. 
 
jag bara tänker att de är mer mogna och 
vågar fråga mer och visar ett annat 
intresse man kanske har en flickvän. i 4an 
kan de vara ganska små även om de går i 
fyran det är min tanke men samtidigt 
pratar de även om det på lågstadiet och 
ålder mognad är lika viktigt i detta som 
något annat. 
 

  

Behöver kanske fånga upp 
ämnet tidigare.  det här med 
preventivmedel och så vi 
har ju ändå årskurs 6 och ju 
mer tiden går det kryper ju 
ner i åldrarna och man får 
ju inte tro att det inte 
händer hos oss så jag det 
brukar ju inte bli väldigt 
ingående jag kan tänka mig 
att det blir mycket mer när 
man har det i högstadiet 
men alla de delarna finns 
ändå med även om man inte 
lägger lika mycket tid på 
det. 
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modulen den har ju alla från 4–9 gått hos 
oss men det gäller att hitta andra bitar. vi 
gjorde mot de högre klasserna 
tillsammans med 7–9 och där är mycket 
det där att fånga det i flykten och tar upp 
det meddetsamma 

 

  

Hur ser 
kommunikationen 
ut med hemmen 
när arbetsområdet 
påbörjas? 
Vårdnadshavares 
reaktioner? (4) 

Lärplattform/ veckobrev Lärplattform/ veckobrev 
 
oftast är det att jag lägger ut min 
lokala pedagogiska planering på 
vår lärplattform så får de trycka 
i att de tagit del av den där.  

Lärplattform/ veckobrev Lärplattform/ veckobrev Lärplattform/ veckobrev 

Arbetssätt (4) Tar det i flykten när det dyker upp, jobbar 
mycket med stopp min kropp, Clara 
Henry och Daniel Riley UR play.  
 
Skolsköterskan och då kanske man har 
haft det redan i 4an och då rent det 
kroppsliga. 

 
då får de svara på de frågorna i 
en enkät och sen lägger jag upp 
undervisningen utifrån det. och 
vi gick in och kollade senaste 
gången vilket var för 3 år sedan. 
och gången innan var för 6 år 
sedan. de två kommer jag ihåg. 
och på dessa två gångerna har 
en elev nämnt någonting om är 
relaterat till sex. så det är inte 
det första de tänker på. det är 
mer kroppsförändringar. för 6 år 
sedan var det jätte mycket snack 
om rumpor. jättejättemycket. 
det var då Kardashian kom och 
det visades jättemycket. nu 
senast var det massa målbrott 
som var det viktigaste och 
kroppsliga förändringar. då 
börjar jag alltid i det . sen 
brukar jag ha en lektion där jag 
där  biologiboken finns och 
andra länkar till UMO och 
andra länkar  till dem och någon 
artikel. då säger jag nu tar vi 
en  här och då kan du sitta på 

Brukar utgå från barnens frågor oavsett 
om de är äldre eller yngre. så jag menar 
man vet aldrig vad man får. 

nej jag har ju liksom 
läroplanen som grund så jag 
måste ju liksom gå igenom 
viss anatomi och hur saker 
fungerar och hur barn blir 
till och lite sådana rent 
praktiska saker som man 
kan lära sig men annars 
fokuserar jag ganska 
mycket på vad eleverna 
själv tänker på och undrar. 
man får ju på något vis 
presentera vad som ingår i 
detta. och sen har vi alltid 
haft en liten frågelåda 
anonymt som de löpande 
under dessa veckor kan 
lägga frågor i. och det kan 
vara frågor i hela klassen 
men det kan också vara 
något tillfälle där jag har 
bjudit in kurator och 
skolsköterska när man har 
haft lite mer tillgång till 
dem så fick vi jobba i lite 
smågrupper och då pratade 
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din plats och titta på dessa 
länkar, du kan bläddra i 
biologiboken, du kan ta en 
kompis med dig och gå ut och 
sätta dig korridoren 

vi om olika saker som 
menstruation och hur 
pojkarna utvecklas  och så. 
så att det styr det ganska 
mycket vad de själv undrar 
och tänker. 
 

  

Förkunskaper – 
syns skillnader? (3) 

 absolut, det gör man genom att 
de som har lite förkunskaper 
även om de tycker att det är 
jobbigt kan ta det lite seriöst. de 
som inte har någon förkunskap 
tror att det ska handla om porr 
och då blir det lite jobbigt och 
då vill de inte vara med. 
 
jag kan tyvärr märka det lite 
könsuppdelat. tjejerna vågar inte 
säga något om killarna är mer. 
är inte killarna där blir det mer 
diskussion. 
det är framför allt svenska 
elever som är mer framåt. även 
om jag har dem mer uppdelat 
och känner att de känner sig mer 
trygga, vågar inte de muslimska 
flickorna säga speciellt mycket. 
 
 

 
 

 Märker du skillnad på de muslimerna 
jämfört med de svenska barnen? 
 
Om jag ska titta tillbaka så är det kanske 
att muslimer har mer frågor, när det väl 
kommer igång och det är som jag pratar 
med min kollega som har 7,8 och 9or ifall 
hon haft föräldrar men hon har aldrig haft 
föräldrar som har ringt eller sagt något. 
Barnen då i början när de tittar är det fniss 
och då kan hon också fnissa och mena att 
det är pinsamt för mig men hon menar att 
det är fakta och har tex om du ska ta 
körkort. vill du inte hellre veta hur du ska 
göra innan du sätter dig i bilen och kör . 
Jag tror inte man pratar om det hemma. 
Pratar man om det pratar man kanske med 
en syster, eller en någon i samma ålder. 
kan ha en moster i samma ålder. det är 
inte så att man diskuterar, det är den 
uppfattningen jag har, att man inte 
diskuterar det med sina föräldrar. 

Märker att det finns olika 
nivåer bland eleverna.  
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Övrigt (4)  den mediala bilden är väldigt 
påverkan på ungdomarna och att 
framför allt killarna har en skev 
syn på vad det är.  
 
tjejer har en mer faktabaserad 
information vilket ofta är 
svenska flickor. muslimska 
flickor har inte mycket 
förkunskap. De muslimska 
flickorna får veta här eller av 
kompisar eller såhär. Medan 
pojkarna lyssnar mer på andra 
saker på nätet och går lite 
utefter det. 
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