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SAMMANFATTNING 

I det här självständiga arbetet undersöks genusfrågor. Syftet är att undersöka hur skolor 
arbetar med genus i samkönade och blandade grupper samt hur lärare planerar sin 
undervisning. För att undersöka detta användes en online-enkät som datainsamlingsmetod. 
Svarsresultaten bearbetades i databasen SurveyMonkey. Resultatet visade att 
undervisningen varier mellan samkönade och blandade grupper. De lärare som besvarade 
enkäten anser att genusfrågor är en stor och väsentlig del i sex- och 
samlevnadsundervisningen. Det skiljer sig däremot i vilka metoder som använts och 
huruvida samkönade grupper anses vara fördelaktiga för elevernas inlärning. En slutsats kan 
vara att det måste finnas mer riktlinjer kring hur arbetet ska bedrivas för att ge eleverna en 
likvärdig utbildning.  

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Genusarbete, Genusfrågor, Samkönade grupper, Sex- och 

samlevnadsundervisning.  
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1 Inledning 

Sexualundervisningen blev obligatorisk 1955 i Sverige, skriver Myndighet för skolutveckling 
(2005). På den tiden kallades det sexualundervisning och fokuserade på förnekandet av 
ungas sexuella intressen. Enligt Myndighet för skolutveckling (2005) förespråkade skolan 
att samlag var till för reproduktion och något som endast skulle ske efter och inom 
äktenskapet. Tidigare år låg undervisningen på föräldrarnas ansvar. Det brast på många 
ställen då föräldrarnas kunskaper inte ansågs vara tillräckliga. Föräldrarnas erfarenheter 
och bakgrund skiljer sig och därmed blev undervisningen inte den samma för alla barn 
(Myndighet för skolutveckling, 2005). 

Dagens sex- och samlevnadsundervisning har förändrats under åren. Från 1956 är den 
största skillnaden hur noggrant innehållet i läroplanen beskrivs. Sex- och 
samlevnadsundervisningen idag innefattar så mycket mer. Myndighet för skolutveckling 
(2005) nämner att undervisningen 1956 utgick från att lyfta fram delarna om hur den 
biologiska fortplantningen går till, medan den sexuella delen som innefattar sex, lust och 
kärlek utelämnades helt. Sexualundervisningen utgick från att unga människor inte är 
mogna att förstå vad sex innebär och därför inte ha samlag innan äktenskap. Synen på flickor 
och pojkars sexualitet skilde sig åt markant, menar Myndighet för skolutveckling (2005). 
Där ansågs flickor söka kärleken mer än sex medan pojkarna betraktades tänka tvärtom 
(Myndighet för skolutveckling, 2005). 

År 1975 påbörjade regeringen ett arbete för att förebygga aborter. Det startades ett femårigt 
projekt som sedan kom att kallas sex och samlevnad. Arbetet fördes vidare och är idag sex- 
och samlevnadsundervisningen (Myndighet för skolutveckling, 2005). Nya anpassningar i 
sex- och samlevnadsundervisningen framkom 1977. Där undervisningen anpassades efter 
det nya sättet att leva. Myndighet för skolutveckling (2005) menar att eleverna skulle stödjas 
i sin utveckling. Det skulle ske genom undervisning i hur elever skyddar sig, fakta kring 
puberteten och samlagsdebuten. Enligt Myndighet för skolutveckling (2005) var avsikten att 
handleda eleverna att bli ansvarsfulla individer. Myndighet för skolutveckling (2005, s.41) 
nämner att: 

Läraren skulle vara objektiv, vilket bland annat innebar saklighet och allsidighet. I vissa 
grundläggande frågor som handlade om demokrati, människovärde och jämställdhet, skulle 
skolan ta ställning. Undervisningen skulle också ha familjen i fokus men inte ta ställning för en 
särskild samlevnadsform (Myndighet för skolutveckling, 2005, s.41). 

Myndighet för skolutveckling (2005) skriver att sex- och samlevnadsundervisningen 1995 
kom att inriktas åt elevers utveckling och förmåga att fatta egna ansvarfulla beslut. Sex- och 
samlevnadsundervisningen inriktade sig på helheten och inte endast åt den biologiska 
fotplantingen. Undervisningen involverade frågor om mobbning och alkohol men även 
andra etiska frågeställningar. För att inte utesluta någon elev inkluderades frågor kring 
identitet, förälskelse och ställningstagande till sexuella läggningar. Från 1995 och framåt, 
inriktades sex- och samlevnadsundervisningen till att skapa diskussioner och samtal. Syftet 
med detta var att eleverna själva skulle göra ställningstaganden kring den egna sexualiteten 
(Myndighet för skolutveckling, 2005). 
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Sex- och samlevnadsundervisningen har funnits med länge och behandlas även i tidigare 
läroplaner. Undervisningen har gått från att fokusera på kroppens funktioner och det 
biologiska faktorerna till att idag fokusera mer på identitet och känslor. I Läroplan för 
grundskolan, Lgr 69, står det följande: 

Sexualundervisning bör huvudsakligen meddelas i samband med undervisningen om 
människokroppen och i anknytning till hälsoläran samt avse en sådan orientering om könslivets 
biologi, hygien och etik, som är avpassad efter elevernas allmänna mognad (Skolöverstyrelsen, 
1969, s.190). 

Sexualundervisningen bör ge goda kunskaper om sexualorganens byggnad och funktioner samt 
om andra biologiskt betydelsefulla fakta för sexuallivet (Skolöverstyrelsen, 1969, s.193). 

Läroplanen uppdaterades och inriktades sig mer på sexualfrågor och mer om allt som rör 
livet. Skolan ville ge eleverna djupare insikt i sex- och samlevnadsfrågor.  Läroplan för 
grundskolan, Lgr 80, redogör för: 

Skolan skall därför bl a ge eleverna insikter i livsåskådningsfrågor, de stora samlevnads- och 
överlevnadsfrågorna, internationella frågor, naturvetenskap och teknik, hushållning med 
resurser, miljöfrågor, ekonomiska frågor, arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor, kulturfrågor, 
familjefrågor, sexualfrågor, invandrarfrågor, lag och rätt, trafikfrågor samt farorna med alkohol, 
narkotika och tobak (Skolöverstyrelsen, 1980, s.17). 

Undervisningen kom att inriktas åt mer än enbart det biologiska faktorerna. Läroplanen 
förändrades och började styra mot jämställdhetsreformerna i samhället. 
Utbildningsdepartementet, Lpo 94, nämner att: 

Ansvaret för att ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika 
ämnen. Sådana kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, 
sex- och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger 
(Utbildningsdepartementet, 1994, s.17). 

Under åren har flera läroplaner använts och uppdaterats. Nu används Läroplan för 
grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 (2017). Enligt Skolverket (2017) ska alla 
skolor utgå från samma värdegrund. Där nämns det att: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan ska gestalta och förmedla (Skolverket, 2017, s.7). 

Sex och samlevnad är en del i undervisningen och även en del av rektorns ansvar. Skolverket 
(2017) skriver: 

I undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis 
miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol 
och andra droger, (Skolverket, 2017, s.19). 

I det centrala innehållet står det mer om vad som ska behandlas i sex- och 
samlevnadsundervisningen. Sex och samlevnad finns med i flera ämnen. Här kommer 
endast de centrala innehållet i biologi att tas upp. Skolverket (2017) beskriver följande:  

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6 

- Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, 
relationer, kärlek och ansvar.  

- Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, 
kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade 
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graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv. (Skolverket, 2017, 
s.160). 

Blake (2012) skriver i en studie om för- och nackdelar med samkönade och blandade 

grupper. Blake (2012) påstår att det finns mycket forskning som stärker att flickor och pojkar 

lär sig på olika sätt. Gurian (2001) bekräftar att det finns skillnader mellan inlärningen för 

flickor och pojkar och att det har en direkt påverkan på deras prestation i skolan.  

I en intervju med lärare från Australien har Parker och Rennie (2002) fått resultatet att 

flickor ofta är det könet som drar mest nytta av att ha samkönade grupper. Blake (2012) 

uttrycker däremot att flickorna var den gruppen vars resultat var den samma i både 

samkönade och blandade grupper medan pojkarnas resultat var betydligt högre i samkönade 

grupper. Parker och Rennie (2002) hävdar att flickor ofta mår bättre i samkönade grupper 

då de slipper kritik och anmärkningar av pojkarna.  

Identitet och identifiering av kön och könstillhörighet är en del i sex- och 
samlevnadsundervisningen. Enligt McConaghy (1980) kan alla barn identifiera sin egen 
biologiska könstillhörighet. Det finns däremot problematik med att många yngre barn i 
studien har svårigheter med att identifiera andras kön. McConaghy (1980) hävdar att äldre 
barn har lättare att identifiera andras kön och har behovet av att veta om någon är en pojke 
eller flicka. Vilket blir synligt i dagens samkönade grupper där undervisningen ibland delar 
upp sig i flick- och pojkgrupper.  

Lärarna delar då in eleverna i grupper beroende på deras biologiska kön men det sociala 
könet räknas inte med. Hirdman (1988) lyfter innebörden av biologiskt och socialt kön samt 
dess betydelse i samhället. Hur respektive kön representeras och vad som anses vara 
"manligt" och "kvinnligt". Hirdman (1988) uttrycker klädernas påverkan för hur barn 
identifierar andras kön. Klänning anses vara för kvinnor och byxor för män, vilket påverkar 
barns syn att genom kläder identifiera andra människors könstillhörighet. Vilket biologiskt 
kön personen har och vilket kön personen identifierar sig som, kan utgöra en slags 
problematik.  

RFSU (2015) understryker också samhällets påverkan på socialt och biologiskt kön.  

Genus är det man brukar kalla socialt kön och handlar om de förväntningar och föreställningar 
som både individer och samhälle har på hur människor bör vara och uppträda utifrån sitt 
biologiska kön (RFSU, 2015). 

Biologiskt kön och socialt kön är något som Katz, Bengtsdotter Katz, Franck och Wallin 
(2014) skriver är svårt att definiera. Många som talar om kön i vardagen ser det som både 
socialt och biologiskt kön. Katz et al. (2014) uttrycker däremot att forskare använder 
begreppet kön för enbart det biologiska könet och benämner genus som ett begrepp för 
socialt kön.  

Svaleryd och Hjertson (2012) menar att ordet genus är ett samlingsbegrepp och innefattar 
tre olika sätt att se könet hos en individ. Det innefattar det biologiska könet, sociala könet 
samt det kulturella könet. Det biologiska könet är det kön som varje individ föds med medan 
det kulturella och sociala könet är hur samhället och omgivningen formar individen. Detta 
innebär att en person kan ha fler en ett kön. När det handlar om vad som är "manligt" och 
"kvinnligt" diskuteras relationen mellan de olika könen. Det beror inte på vilket biologiskt 
kön personen tillhör utan vad varje persons interpretation är som utgör skillnaderna.  
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Genusforskningen lyfter fram att genus, som socialt och kulturellt kön är något som 
konstrueras, något som är människors egen uppfinning. Det handlar om personers olikheter 
och likheter, samhällets-, kulturens- och normers påverkan. Det är något som dagligen 
påverkar alla människor omedvetet, skriver Svalerynd och Hjertson (2012). Svaleryd och 
Hjertson (2012, s.232) definierar begreppet genusperspektiv som följande: 

Att ha ett genusperspektiv innebär att undersöka hur kön konstrueras i en vis situation. Det 
innebär att se hur kön ges betydelse, hur kvinnor och män, flickor och pojkar värderas, bedöms 
och ges skilda uppgifter i ett visst sammanhang.    

Genus och genusperspektiv är två begrepp som lyfts mycket i forskningen. Enligt Gannerud 
(2001) är genus ett begrepp som används för att förstå mönster och strukturer. Genus ses 
som ett sätt att förklara föreställningar och normer kopplade till människors kön. 
Genusperspektivet framställs som ett socio-kulturellt perspektiv enligt Gannerud (2001), 
och beskrivs som något som samspelar med samhällets föreställningar av kön på ett socialt, 
kulturellt och historiskt sätt.  

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor  

Genusfrågor är något som påverkar alla människor. Könet har en stor betydelse och 
inflytande. Normer och värderingar i samhället är inrutat och något som påverkar elevers 
beteenden och erfarenheter. Forskning visar att elever har svårt att förstå genus och för lite 
kunskaper om det andra könet. Utbildningen bör bli bättre på att ta upp information om 
båda könen i blandade grupper.  

Syftet är att undersöka hur skolor arbetar med genus i samkönade och blandade grupper och 
hur lärare planerar sin undervisning. Genusfrågor kommer att undersökas och hur skolor 
arbetar med sex- och samlevnadsundervisningen. Det kommer granskas hur lärare ställer 
sig till genusfrågor samt vilka metoder och strategier som de använder.  

I ett tidigare arbete av Dahlberg och Petersson (2018-02-19) har resultatet lyft fram att det 
kan finnas hinder med arbetet kring samkönade grupper i sex- och 
samlevnadsundervisningen. De menar på att alla elever bör får ta del av samma 
undervisning oavsett vilket kön eleven tillhör. Därmed valdes detta arbete söka vidare 
information kring hur skolor arbetar med samkönade eller blandade elevgrupper och hur 
lärarna ställer sig till fördelningen. 

Fokus i det här arbetet ligger på årskurserna 4–6. Undersökningen kommer att fokusera på 
anpassningar som sker i klassrummet samt vilken påverkan det har på sex- och 
samlevnadsundervisningen. Varför undervisningen ser ut som den gör och vad det har för 
påverkan på elevernas inlärning.  

Forskningsfrågor: 

- Hur arbetar lärarna med genusfrågor i sex -och samlevnadsundervisningen? 

- Hur ställer sig lärare till samkönade grupper i sex- och samlevnadsundervisningen? 
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2 Metod 

Datainsamlingsmetoden är en online-enkät. För att skapa enkäten användes en databas 
enligt SurveyMonkey (2018). Där tillåts respondenter att skapa gratiskonton och egna 
enkäter. Databasen ger tillgång till flera olika slags frågeformulär och sammanställer sedan 
resultatet på ett enkelt sätt. När enkäten är färdig, skapas en länk som respondenterna kan 
använda vid sökandet av informanter. Informanterna kan sedan besvara enkäten genom 
länken. Alla svar samlas in via databasen och ger ett enkelt sätt att sammanställa resultatet.  

Enkäten består av 10 frågor och är anpassad för att vända sig till lärare som främst 
undervisar inom biologi och på så sätt även sex och samlevnad (se Bilaga 1). Fokus ligger på 
att undersöka lärares arbete inom årkurserna 4-6. Bryman (2011) diskuterar huruvida 
användandet av öppna eller slutna frågor påverkar enkäters utformning.  

Enkäten innehåller fyra slutna frågor. Där får informanterna bland annat svara på frågor om 
vilka årkurser de undervisar i. Två av dessa slutna frågor i enkäten är värderingsfrågor. Där 
informanterna ska värdera genusfrågor. Informanterna får möjlighet att värdera vikten av 
genusfrågor i sex- och samlevnadsundervisningen. På en skala mellan 1-6, där 1 är inte alls 
viktigt och 6 är mycket viktigt, värdera sina egna åsikter om genusfrågor.   Bryman (2011) 
belyser att slutna frågor kan analyseras genom koder och på ett närmst mekaniskt sätt.  

De resterande frågorna är öppna frågor. De valdes för att få informanterna att ge mer 
beskrivande svar. Enkäter som är uppbyggda av öppna frågor och tillåter informanten att 
skriva kommentarer och längre beskrivande svar är svårare att sammanställa genom 
SurveyMonkey (2018). Dessa frågor kommer att analyseras genom kategorisering. Det är 
därför inte lämpligt att redovisa resultatet i en tabell. 

Enkäten mailades sedan ut till skolor i Mellansverige. I mailet (se Bilaga 2) beskrevs syfte 
med arbetet och varför enkäten behövs. Alla informanter blev också informerade om de 
etiska övervägandena. Informationen beskrev att enkäten är anonym och att allt deltagande 
är frivilligt. Enkäten vänder sig till lärare och personal inom skolan som främst undervisar i 
sex och samlevnad. Sveriges riksdag (2018) framhäver vikten av att inte överlåta 
personuppgifter enligt tryckfrihetsförordningen. Att informanterna skall ge samtycke om att 
hens personuppgifter får användas eller publiceras.   

Urvalet valdes att enbart fokusera på lärare istället för elever av etiska skäl. Alla informanter 
är på så sätt myndiga och kan ansvara själv för sin medverkan. Lärare i biologi som 
undervisar 4-6 är i det här självständiga arbetet den primära datainsamlingskällan. Annan 
personal som arbetar med sex- och samlevnadsundervisning så som assistenter eller lärare 
på andra undervisningstider är också av intresse. I undersökningen är det relevant att 
utforska lärares perspektiv på genus inom sex och samlevnad.   

3 Resultat 

I undersökningen var det 25 informanter som deltog i enkäten. Resultatet visade att 20 
procent (5st) av deltagarna var män och 80 procent (20st) var kvinnor. Informanterna är 
verksamma lärare som undervisar i olika stadier därav F-3, 4-6 och 7-9. I det här fallet 
kommer främst årskurs 4-6 lärares deltagande vara av intresse. Av de 25 informanterna var 
det 21st som arbetar med elever i årskurserna 4-6. Det innebär 84 procent av informanterna 
som deltog.  
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3.1 Lärares genusarbete  

Informanterna nämnde flera liknande arbetssätt. Nästan alla lärare nämnde att de använder 
sig av diskussioner i arbetet med genusfrågor i sex- och samlevnadsundervisningen. De 
menar att det ger eleverna möjlighet att diskutera olika områden och ger en fördjupad 
förståelse för andras tankar och erfarenheter. Diskussioner används som ett sätt att dra nytta 
av elevernas intresse. Många av informanterna beskrev att elevernas frågor ska få ta plats 
och lyftas till diskussioner som gynnar deras förståelse och utveckling. Diskussioner används 
av många lärare för att ta upp dagsaktuella frågor. Med dagens samhälle är genusfrågor 
anledning för en allt större debatt. Genusdebatten diskuteras och lärarna tar upp frågor 
kring vad som är "manligt" och "kvinnligt". De diskuterar hur könsnormer kan brytas och 
varför det är viktigt att ta upp sådana diskussioner med eleverna. En informant uttrycker, 
"ifrågasättandet av normer i samhället" som en del av diskussionerna som tas upp. Ett sätt 
för att skapa diskussioner med eleverna är att låta dem ta ställning till olika påståenden som 
sedan lyfts i helklassdiskussioner. Det kan vara påståenden om manligt/kvinnligt, sexuella 
läggningar eller normer. Resultatet visar att det är ett sätt för lärarna att försöka 
avdramatisera ämnet.  

Likheter och olikheter mellan könen är en annan faktor som genomsyrar genusarbetet. Det 
finns många skillnader och likheter mellan de två biologiska könen rent biologiskt men även 
socialt. Lärarna skriver om hur viktigt det är med jämlikhetsarbetet i samhället, skolan och 
klassrummet. "Vi föds olika men också lika...", skriver en av informanterna. Att ta upp 
ämnen som ökar elevernas förståelse för olika genus och vad individer identifierar sig som 
är en viktig del i genusarbetet i sex- och samlevnadsundervisningen, uttrycker flera av 
informanterna. Resultatet visade att mycket fokus hamnar på att skapa förståelse för allas 
identitet och rätten att vara sig själva.  

Informanterna fick beskriva hur de förbereder sig inför en sex- och samlevnadslektion. Vilka 
läromedel, metoder och strategier som de nyttjar i sin undervisning. Flera av informanterna 
svarade att de formar undervisningen för att starta diskussioner, där eleverna får diskutera 
filmer de tittat på och texter de läst för att öka deras kunskaper inom ämnet. Lärarna har 
först genomgång tillsammans med eleverna, sedan får eleverna diskutera tillsammans i 
grupper. Informanterna utrycker att arbetssättet skapar en gemenskap i gruppen och ett 
öppet klimat i undervisningssituationen. 

Lärarna nämner vissa aktiviteter som är mer lämpade för genusarbetet i sex- och 
samlevnadsundervisningen. Informanterna uttrycker att aktiviteterna bidrar till elevernas 
lärande. De har bidragit med många idéer och tankar kring hur genusarbetet kan se ut och 
vilka aktiviteter, hemsidor och läromedel som kan användas (se Bilaga 3). 

3.2 Fördelar med samkönade grupper 

Resultatet visade att det finns både för- och nackdelar med samkönade grupper. Här 
kommer endast fördelarna att beskrivas. Informanterna lyfter fram hur de ser på att arbeta 
med samkönade grupper i sex- och samlevnadsundervisningen. Några av informanterna 
besvarade frågeställningen med att de tycker att det är verksamt att dela upp pojkar och 
flickor i enskilda grupper (samkönade grupper). De anser att det ger eleverna utrymme att 
bli mer frågvisa och våga ställa frågor.  

Informanterna skriver att de använder samkönade grupper för att ta upp känsliga områden. 
Vid diskussioner kring personlighygien och pubertet anser de att samkönade grupper är 
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mest lämpade. Informanterna upplevde att eleverna inte kände sig trygga med att prata 
framför alla (blandade grupper). I vissa sammanhang är det mer positivt med samkönade 
grupper då lärarna anser att pojkarna ibland lätt kan ta över diskussionen om 
undervisningen sker i helklass.    

De informanter som är för samkönade grupper nämnde liknande anledningar till varför det 
är fördelaktigt för sex- och samlevnadsundervisningen. Informanterna uttrycker att 
samkönade grupper är något som kan vara svårt att få till men något som de strävar efter. 

"Emellanåt är det bra att få tillfälle att göra det men det är också svårt då inte alla elever 
kommit till det klara med hur de identifierar sig", skriver en av informanterna.  

Två informanter beskriver att det kan vara bra med blandade grupper men att det inte i alla 
lägen fungerar. De menar på att eleverna inte alltid vågar prata inför större grupper, att de 
tycker att det är "pinsamt" att killarna eller tjejerna får höra om hur puberteten eller 
menstruationer fungerar.  

3.3 Nackdelar med samkönade grupper 

 Näst intill alla informanter besvarade att de tycker blandade grupper är det mest naturliga. 
Där både flickor och pojkar får ta del av samma information, oavsett könstillhörighet. Det 
ger eleverna större inblick, de får tillsammans ta del av likvärdig undervisning samt att 
eleverna får ta del av varandras tankar och funderingar kring ämnet. En av informanterna 
nämner att, "Det finns fördelar att gruppen kan bli mer sammansvetsad och de lär sig att 
lyssna och respektera varandras åsikter." En annan uttrycker, "Jag tycker det är bra. Men 
det är viktigt att först skapa en god stämning och poängtera hur viktigt det är att vi har högt 
i tak och att ingen fråga är dum." 

Informanterna ansåg att eleverna inte får likvärdig undervisning i samkönade grupper 
eftersom de går miste om information kring det motsatta könet. 

Det tycker jag inte om. Jag undervisar alla barn om allt, för att ge dom så mycket kunskap och 
förståelse för och om varandra. Ska man vara i samkönade grupper blir det mycket hyss hyss kring 
ämnet och en annan fråga som jag ställer mig är ju vilken grupp ett barn med en annan identitet 
än könet ska ingå i... 

Några av lärarna förklarade vilka nackdelar som de såg med att dela upp eleverna i kill- och 
tjejgrupper. Lärarna uttrycker att många elever inte är helt ”säkra” på vilken identitet de 
själva har. Det gör att eleverna i samkönade grupper kan känna sig osäkra på vilken grupp 
de tillhör och vad de identifierar sig som. Informanterna skriver att eleverna ska få ta del av 
samma information och undervisning, oavsett vilket kön eleven har eller identifierar sig som.   

Lärarna nämner att blandade grupper är det ultimata sättet att undervisa sex och samlevnad 
på. Det formar en starkare elevgrupp, bättre sammanhållning, ger eleverna förmågan att 
diskutera i helklass och inte känna sig rädda för att säga "fel". Eleverna får lära sig respektera 
varandra och ta del av allas åsikter. Inga åsikter är rätt eller fel, alla elever har rätt att tycka 
som de gör.  

3.4 Genusfrågor 

Det framkom tydligt att mer än hälften av lärarna förespråkar vikten att ha förståelse och 
acceptans i sex- och samlevnadsundervisningen. Som lärare är det viktigt att se varje individ 
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för att kunna ha förståelse och accepteras oavsett elevens könstillhörighet, etnicitet eller 
sexuell läggning. Informanterna besvarade likvärdigt med fokus på att ge eleverna ett brett 
perspektiv och förståelse när det kommer till andra individer.  

Det framgick att nästintill alla informanter gärna använder genusfrågor i undervisningen. 
Deltagarna skriver att allas lika värde är något väsentligt i sex- och 
samlevnadsundervisningen och att ingen ska behöva uteslutas på grund av könstillhörighet 
("flicka" eller "pojke"). Att använda genusfrågor i sex- och samlevnadsundervisningen kan 
innebära risker där konsekvenser uppstår. Konsekvenser för elever med annan kulturell 
bakgrund, etnicitet eller annan sexuell läggning. Det kan ge en osäkerhet i undervisningen 
där genusfrågor lyfts fram skriver flera av informanterna. En av lärarna skrev att:  

Vi har ett ansvar för att motverka "traditionella könsmönster” och skolan ”skall aktivt och 
medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”. Det är av yttersta vikt att diskutera 
förväntningar man har på flickor och pojkar och hur de bemöts och bedöms. Det hjälper till att 
forma hur eleverna uppfattar vad som är ”kvinnligt” och ”manligt”. 

Genusfrågor används i sex- och samlevnadsundervisningen för att motverka könsroller och 
mönster. På en skala mellan 1-6 besvarade informanterna hur ofta genusfrågor bör användas 
i sex- och samlevnadsundervisningen. Sammanställningen av den frågan visade att 
medelvärdet var 5,2. Informanterna värderade även relevansen av genusfrågor på en skala 
mellan 1-6. Där det framgick att vikten av genusfrågor hamnade på ett medelvärde av 5,6.  

Lärarna fick beskriva vilka nackdelar de upplever med att använda genusfrågor i sex- och 
samlevnadsundervisningen. Vissa informanter uttrycker att det kan vara förtidigt att lyfta 
fram genusfrågor. Eleverna anses inte mogna nog för den typen av information. De menar 
att flera av eleverna kan känna sig stressade då de inte hunnit fundera på vad genus 
egentligen innebär. Det kan finnas nackdelar om elever inte är säkra i sin "roll" och "sitt" 
genus. Om någon är "annorlunda" så kan det vara en nackdel eftersom man blir utpekad, 
skriver en lärare.  

Det kan bli svårigheter med att bryta mönster, nämner en av lärarna som besvarade enkäten. 
Äldre verksamma lärare inom verksamheten är "vana" vid att göra på ett visst sätt, i det här 
fallet arbeta med samkönade grupper. Svårigheter att tänka utanför ”boxen” och bryta det 
gamla sättet att arbeta kan påverka arbetssättet.  Här kom även det religiösa aspekterna in. 
De flesta av lärarna besvarar med att det inte finns några nackdelar alls. 

4 Diskussion 

Sex- och samlevnadsundervisningen är ett ämne i skolan som det inte finns så mycket 
forskning kring. Debatten har däremot blivit allt mer aktuell och genusfrågor diskuteras ofta. 
I det här självständiga arbetet undersöktes genusfrågor i sex- och 
samlevnadsundervisningen och hur lärare ser på detta. 

4.1 Metoddiskussion 

Anledningen till att en enkät valdes att utföras beror på arbetets syfte. Sex- och 
samlevnadsundervisningen sker inte fortlöpande under skolgången utan undervisas enbart 
under vissa terminer och veckor på skolåret. Observationer ansågs därför inte vara en 
passande metod. Intervjuer diskuterades även som en möjlig datainsamlingsmetod men är 
mer tidskrävande än enkäter. Bryman (2011) uttrycker att enkäter är ett effektivt sätt att 
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snabbt få ut frågor till ett stort urval. Enkäter ger även en större möjlighet att nå ut till fler 
personer och på så sätt få ett djupare underlag för arbetet. Med anledning av det valdes en 
enkät som den bäst lämpade metoden.  

Bryman (2011) skriver att en enkät inte bör bestå av allt för många frågor. Det finns en risk 
att informanterna tröttnar och väljer att inte besvara enkäten över huvud taget. Det var 
därför viktigt att lägga ner tid på att diskutera hur frågorna skulle utformas för att uppnå 
bäst resultat. För att försöka öka svarsfrekvensen användes enbart 10 frågor i enkäten. Enligt 
Bryman (2011) finns en nackdel med enkäter. Respondenterna har inte möjlighet att följa 
upp med tilläggsfrågor. Det har därför lagts ned mycket tid på valet och formuleringen av 
frågorna i enkäten.  

Slutna frågor är lätta att analysera och bearbeta, förklarar Bryman (2011). Det gör däremot 
att arbetet blir en kvantitativ studie. I det här fallet är det mer intressant att undersöka 
lärares perspektiv, vilket bidrar till en mer kvalitativ studie.  Därför valdes även öppna frågor 
i enkäten. 

Bryman (2011) nämner några fördelar med öppna frågor. Öppna frågor medför utrymme för 
informanterna att svara med egna ord och kan även leda till oförutsedda svar eller 
reaktioner. Då intervju inte används i det här arbetet kan öppna frågor ge ett substitut för 
att få djupare svar. Bryman (2011) beskriver att öppna frågor kan vara en bidragande faktor 
till nyanserad information som lyfter arbetet. Den här typen av frågor bidrar till att ge ett 
mer kvalitativt resultat.  

En faktor som bör diskuteras är bortfallet av informanter. Då enkäten skickades ut till 
samordnare på MDHs övningsskolor är det inte möjligt att veta exakt till vilka enkäteten 
nådde ut till. Det blir därför problematiskt att diskutera möjliga faktorer till bortfallet av 
informanter.  

Arbetets trovärdighet bör också diskuteras. Resultatet hade kunnat differentieras om fler 
informanter deltog i undersökningen. Det hade kunnat bidragit till ett mer avsevärt resultat. 
De flesta informanter gav å andra sidan liknande svar vilket gör resultatet mer pålitligt. Det 
fanns däremot en fråga där informanterna var delade i sina svar. Diskussion kring huruvida 
samkönade eller blandade grupper är fördelaktigt för eleverna och sex- och 
samlevnadsundervisningen. Det är en fråga som bör diskuteras vidare i 
resultatdiskussionen. 

4.2 Resultatdiskussion 

Av resultatet går det att konkludera att genusfrågor behöver mer utrymme. Lärarna ansåg 
att genusfrågor bör behandlas kontinuerligt och ta större plats i undervisningen. 
Medelvärdet 5,2 visar att informanterna bekräftar användandet av genusfrågor. Lärare anser 
att genusfrågor är en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Vilket stärks av 
resultatets medelvärde 5,6 för vikten av genusfrågor i undervisningen.  

Som tidigare nämns i arbetet var det flesta av informanterna 4-6 lärare.  Några av 
informanterna som besvarade enkäten var däremot F-3 lärare och 7-9 lärare. Eftersom de 
besvarade enkäten, valdes det att ändå räknas med för att få ett större spann på hur 
undervisningen bedrivs över de olika stadierna. Resultatet visade att det inte utgjorde några 
skillnader i vilken årskurs som lärarna undervisade i. Informanterna besvarade liknande på 
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enkätfrågorna oavsett årskurs. Det kan visa på att lärare har ungefär liknade inställning till 
hur de arbetar i sex- och samlevnadsundervisningen.  

Många lärare ser genusfrågor som en viktig del av undervisningen och något som gynnar 
elevernas inlärningsprocess. Genusfrågor ses som en möjlighet för elever att ta del av andras 
intressen och erfarenheter. Eleverna kan med genusfrågor ta ställning till relevanta frågor 
och diskussioner som tas upp i samhället och skolan. Idag ses genusfrågor som något 
väsentligt och allt mer aktuellt.  

I frågan om samkönade grupper var informanterna delade i sin åsikt. Några av 
informanterna ansåg att delade grupper är ett måste medan de andra avskydde idén. Den 
sidan som var för samkönade grupper ansåg att lärandeklimatet blev mer öppet. Många 
elever kände sig mer bekväma i samkönade grupper och upplevde att de kunde öppna upp 
sig mer. Lärarna ansåg att det blev mer diskussion och att vissa ämnen inte var aktuella att 
ta upp med båda könen. Tiden kunde då ägnas till att gå igenom områden anpassade för de 
individuella könen. 

Informanterna som är emot samkönade grupper anser att undervisningen blir bristfällig. 
Eleverna får inte ta del av all information och de missar väsentliga delar. Här upplever 
informanterna inget problem med diskussionerna. Elever diskuterar lika mycket så länge 
det finns ett bra och öppet klimat i klassrummet. Många menar också att elever måste lära 
sig att diskutera med alla. Det är viktigt att alla får information om båda könen. Vissa av 
lärarna tryckte på elevernas identitet som en faktor. Om eleverna delas upp kan det uppstå 
problematik då vissa elever inte är säkra i sin identitet eller inte vet vad de identifierar sig 
som.  

Problematiken blir vad som identifierar en individs kön och genus. Som nämnts i 
inledningen finns det mycket forskning kring biologiskt och socialt kön. Det biologiska könet 
är oftast enklare att identifiera och det lärarna utgår från i samkönade grupper. Det är oftast 
det biologiska faktorerna som nämns vid sex- och samlevnadsundervisningen i samkönade 
grupper, exempelvis information kring könets pubertet. Sex och samlevnad har däremot 
visat sig vara så mycket mer än bara det biologiska. Det är i sådana situationer som 
samkönade grupper efter biologiskt kön kan vara diskutabelt. Något som 
uppmärksammades var att informanterna hade så delade åsikter kring frågan.  

Som Dahlberg och Petersson (2018-02-19) tidigare nämner finns det både för- och nackdelar 
med samkönade eller blandade grupper. De understryker att sex- och 
samlevnadsundervisningen bör utvecklas för att ge eleverna likvärdig undervisning för att 
kunna ge eleverna bättre inlärningsvillkor.  

Forskningen visade på att samkönade grupper kan visa sig vara fördelaktigt för de båda 
könen. Den största fördelen hamnade på flickors inlärningsförmåga då de ansågs enligt 
Parker och Rennie (2002) bli kritiserade i helklassundervisning (blandade grupper) av 
pojkarna. Blake (2012) skriver däremot att flickorna resultat var den samma oavsett 
gruppkonstellation medan pojkarnas resultat var avsevärt högre i samkönade grupper. Det 
är intressant ur ett genusperspektiv att flickorna anses vara de som påverkas negativt 
pojkarnas närvaro. Men att det var pojkarna som påverkas lättast av flickornas närvaro.  

Undervisningen under tidigare år lyfter inte fram något kring genusfrågor. Det är på senare 
tid som det har fått allt större plats i sex- och samlevnadsundervisningen. Myndighet för 
skolutveckling (2005) skriver om progressionen för hur sex och samlevnad har utvecklats. 
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Hirdman (1988) och McConaghy (1980) lyfter hur identitet och kön påverkar andras 
uppfattningar och föreställningar.  

Identitet är ett område som informanterna tog upp. Det är intressant att många nämner att 
elevers identitet och könstillhörighet kan ge konsekvenser i genusarbetet. Genusfrågor kan 
ses ha positiv och negativ innebörd. Några anser att eleverna kan vara för unga och omogna 
för ett diskutera det ämnet. En faktor som kan diskuteras kring det påståendet är huruvida 
informanterna syftar på årkurs 4 elever eller årkurs 6 elever. Elevernas mognad skiljer sig åt 
mellan dessa årkurser. Elever i årkurs 4 kan anses vara mindre mottagliga för att diskutera 
vissa områden i sex- och samlevnadsundervisningen än vad årkurs 6 elever.  

En tanke är att all tidigare forskning som behandlar ämnet alltid kan ses som lite 
motsägelsefullt. Genusfrågor tas upp för att motverka normer och könsroller, men det slutar 
nästan alltid med att det identifieras eller framställs som sanningen. Många utrycker hur 
”kvinnor” och ”män” är och ska vara. Sex- och samlevnadsundervisningen bör visa på en 
bredd mellan könen och att alla kan vara som de är oberoende av kön. Det upplevs att många 
lärare lär ut på liknande sätt som de själv har lärt sig som ung. Vilket gör att många lärare 
undervisar på det sättet som stärks av deras tidigare erfarenheter. Utbildningen blir därför 
inte likvärdig för alla utan skiljer sig åt beroende på lärarens egna uppfattningar och 
föreställningar.  

4.3 Framtida forskningsfrågor 

Framtida forskningsfrågor skulle kunna vara hur läroplanen ska utvecklas för att ge lärare 
mer stöd i vad som ska göras. Det skulle även vara intressant att undersöka hur de kulturella 
aspekterna tas upp i sex- och samlevnadsundervisningen. Det hade varit en intressant faktor 
att undersöka hur genusdebatten i världen ser ut. Vilka fördelar och nackdelar det verkligen 
finns och inte enbart hur lärare ser på det hela.  

Något mer som skulle vara intressant att undersöka är om det finns några skillnader i hur 
lärare arbetar i andra län. Om det finns några direkta skildringar och vad som påverkar att 
det kan se olika ut. En ytterligare forskningsfråga skulle kunna vara om lärares ålder har 
någon betydelse för hur det lär ut.  Genusfrågor är ett brett område och det finns därför 
många möjliga delar att undersöka vidare inom. 

4.4 Slutsats 

Det kommer alltid att finnas för- och nackdelar. Personer kommer alltid att diskutera hur 
elever lär sig bäst och vilka metoder som ska användas. Problematiken med att arbeta med 
människor och elever är att det alltid kommer att skilja sig åt. Vissa metoder och strategier 
kommer att fungera för vissa elevgrupper men inte för andra. Undervisningen kommer att 
behöva anpassas till individer och alla individer är olika. Som konklusion finns det inga rätt 
eller fel svar i den här debatten. Samkönade grupper är fördelaktigt i vissa sammanhang på 
samma sätt som blandade grupper är fördelaktiga i vissa sammanhang.  

Slutsatsen med arbetet blir därmed att genusarbetet måste utvecklas mer. Lärarna är 
överens om att genusarbetet i sex- och samlevnadsundervisningen är en central del i 
innehållet. Det behöver därför uttryckas tydligare i läroplanen. Diskussionen kring 
samkönade grupper är något som behöver föras vidare ytterligare. Det bör utföras mer 
forskning kring ämnet och mer empiri behövs. Denna diskussion bör lyftas och kopplas mer 



 

12 

 

till vad forskning och empiri egentligen säger. Genusarbetet behöver få en större del i all 
undervisning.  

Sammanfattningsvis visar undersökningen att genusfrågor bör synas mer i sex- och 
samlevnadsundervisningen. Det behöver lyftas fram tydligare i läroplaner och styrdokument 
och ge lärarna tydliga riktlinjer för hur undervisningen ska bedrivas. Många informanter 
uttrycker att genusfrågor är en viktig del och det behöver därför understrykas i samhället 
genusdebatter. Det är dagens elever som kan förändra framtiden. För att förändra 
samhällets syn på genus, normer och vad som anses vara "manligt" och "kvinnligt" så måste 
det börja i skolan.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Frågor från enkät 

1. Vilket kön identifierar du dig som? 
2. Vilken årskurs undervisar du i? 
3. På en skala mellan 1-6. Hur bör genusfrågor användas i sex- och 

samlevnadsundervisningen? (1: mycket sällan, 6: alltid) 
4. På en skala mellan 1-6.  Vad anser du om genusfrågor inom sex- och 

samlevnadsundervisningen? (1: inte alls viktigt, 6: mycket viktigt) 
5. Hur arbetas det med genusfrågor i sex- och samlevnadsundervisningen? 

Beskriv. 
6. Vilka fördelar finns med att arbeta med genusfrågor i sex- och 

samlevnadsundervisningen? Beskriv. 
7. Vilka nackdelar finns med att arbeta med genusfrågor i sex- och 

samlevnadsundervisningen? Beskriv. 
8. Hur ser du på att undervisa flickor och pojkar i enskilda grupper (samkönade 

grupper) i sex- och samlevnadsundervisningen? Beskriv. 
9. Hur ser du på att undervisa sex och samlevnad i helklass (flickor och pojkar 

blandat)? Beskriv. 
10. Hur förbereder du dig inför en lektion i sex och samlevnad? Beskriv vilka 

läromedel som används, strategier och metoder (kopplade till genusfrågor). 

 

Bilaga 2 

Informationsbrev till informanter 

Vi heter Malin Dahlberg och Gabriella Petersson och är åk.4-6 lärarstudenter på MDH i 
Västerås. Vi håller nu på med vårt självständiga arbete och ska undersöka lärares 
perspektiv och användning av genusfrågor inom sex-och samlevnadsundervisningen.   

Vi skulle verkligen uppskatta det om du som samordnare på skolan skulle kunna maila ut 
det här till respektive lärare. Främst inom NO.  

Vi har valt att utföra arbetet för att få mer kunskap om hur lärare arbetar med sex- och 
samlevnadsundervisningen. Hur lärare arbetar med genusfrågor i 
undervisningen och hur genusfrågor tas upp med eleverna. I det här sammanhanget 
fokuserar vi genusfrågor till vad som är "manligt" och "kvinnligt". Vilka diskussioner som 
tas upp och hur undervisningen uppdelas. Till exempel i helklass eller samkönade 
grupper.   

Vi har beslutat oss för att göra en enkät och undrar nu om ni skulle kunna ta 
er tiden att besvara den. Enkäten består av 10 frågor. Enkäten beräknas ta ca 8 min.  

Svaren kommer enbart att användas till vårt arbete och kommer att ligga som grund för 
undersökningen för att ge oss en djupare förståelse för genusfrågor och sex och 
samlevnad. Enkäten kommer att vara anonym och inga personliga uppgifter kommer att 
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användas. Enkäten är självklart frivillig och ni har rätt att meddela oss om ni ej vill 
medverka under hela arbetet. Arbetet kommer att publiceras i DIVA i slutet av kursen.    

  

Vid frågor kontakta gärna oss.    

Malin: mdg15001@student.mdh.se   

Gabriella: gpn15002@student.mdh.se    

  

Länk till enkäten: (Ej tillgänglig längre)  

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar Malin och Gabriella   

 

Bilaga 3 

Aktiviteter 

Konkreta aktiviteter: Känna på binda, tampong, kondom, mm. 

Diskussioner: Behandla olika områden med eleverna i olika konstellationer. 

Heta stolen: Elever sitter i en ring, när ett påstående stämmer in ska de ställa sig upp och 
byta plats med varandra. 

4-hörnsövningar: Ge eleverna fyra olika påståenden. De får sedan ställa sig i det hörnet där 
påståendet stämmer in bäst.  

Värderingsövningar: Aktivitet där eleverna kan ta ställning och föra diskussion. 

Film: Använd olika filmer som en diskussion starter. 

Frågelåda: En låda där eleverna kan lägga anonyma frågor som sedan besvaras i helklass 
eller mindre grupper.  

 

Hemsidor 

http://www.lektion.se/: Tips för lektionsupplägg och planeringar. 

https://urskola.se/: Hemsida för att hitta filmer och videor. 

http://sli.se/: Hemsida för lärare och elever. Erbjuder filmer och videor.  

https://www.ne.se/: Hemsida som erbjuder uppslagsverk, ordböcker, läromedel.  

http://www.umo.se/: En hemsida anpassad för unga. Tar upp allt kring sex och samlevnad.  

 

http://www.lektion.se/
https://urskola.se/
http://sli.se/
https://www.ne.se/
http://www.umo.se/


 

17 

 

Läromedel 

PULS Biologi 4-6 Människan: Lärobok med fokus på människokroppen.  

Spektrum Biologi: Lärobok med texter.  

Världens viktigaste bok: om kroppen, känslor och sex: Bok från RSFU. 

Koll på NO - biologi, fysik och kemi: Läromedel för baskunskaper.  

Boken om Biologi: Läromedel med texter.  

Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

 

http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskola-Fk-6/NO/Baslaromedel/Koll-pa-NO---biologi-fysik-och-kemi/

