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Läraren spelar en central roll när det kommer till bemötande av flickor och pojkar genom att
bidra till hur de formar sina uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Det ingår i
lärarens uppdrag att verka för jämställdhet och motverka traditionella könsmönster. Studiens
syfte är att ur ett genusperspektiv undersöka på vilka sätt högstadielärare bedriver sex- och
samlevnadsundervisning. Vilka könsmönster ger läraren med ord och handling uttryck för i
samspelet med eleverna i klassrummet?

Empirin består av fem deltagande observationer under biologilektioner i år 8 med fyra
manliga och en kvinnlig lärare samt sju intervjuer med fyra kvinnliga och tre manliga lärare.

Resultaten visar att olikheter mellan könen och en ökad ömsesidig förståelse är en av
utgångspunkterna för sex- och samlevnadsundervisningen. Könsroller diskuteras av de flesta
lärarna som också visade sig vara överens om att flickor och pojkar agerar olika i
undervisningssituationen. Pojkar är oftare omogna och försöker hålla upp en tuff fasad mot
lärare och klasskamrater, medan flickor är mer intresserade av att diskutera kärlek och
relationer. Lärarens generaliseringar om elever utifrån deras könstillhörighet speglar lärarens
agerande och bidrar därigenom till att förstärka rådande könsmönster.
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Inledning

I klassrummet sitter 25 fjortonåringar med högt uppskruvade förväntningar. Där ryms magpirr
och vånda, lyckorus och livsångest, avvaktan och lust att kasta sig ut i det okända. Det
handlar om den del av högstadiets undervisning som kanske kommer allra närmast de riktigt
stora känslorna om kärleken, sexualiteten och hur livet kan levas. När läraren möter sin klass
ska det enligt läroplanen ske på individnivå och med en medvetenhet om att bemötandet
formar flickors och pojkars självbilder. Gränserna för vad som är önskvärt eller tillåtet ser
olika ut för flickor och pojkar, inte minst när det gäller sexualitet. På vilka sätt hanterar lärare
dessa olikheter utan att bidra till att förstärka traditionella könsmönster? Den studie som utgör
grunden till detta examensarbete har en etnografisk och kvalitativ ansats och bedrivs genom
deltagande observationer av biologilektioner samt intervjuer med undervisande lärare.

Läraren spelar en nyckelroll när det kommer till bemötande av flickor och pojkar genom att
eleverna då formar sina uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolans samtliga
centrala styrdokument, skollagen och läroplanerna (läroplan för förskolan, Lpfö 98, läroplan
för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 samt läroplaner
för de frivilliga skolformerna, Lpf 94) rymmer formuleringen att det ingår i lärarens uppdrag
att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Den läroplan som är aktuell för den
obligatoriska skolan, Lpo94, konstaterar att skolan har ett ansvar för att motverka traditionella
könsmönster. Där återfinns formuleringen att skolan ”skall ge utrymme för eleverna att pröva
och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet.” Under riktlinjer för
lärarens arbete står det tydligt att läraren skall ”verka för att flickor och pojkar får ett lika stort
inflytande över och utrymme i undervisningen” (Utbildningsdepartementet 1998). I
propositionen ”Jämställdhet mellan kvinnor och män i utbildningsområdet” (1994/95:164)
preciseras innebörden av begreppet jämställdhet som att skolan skall ge flickor och pojkar
likvärdiga villkor och förutsättningar för att upptäcka och utveckla sin fulla potential. Det
framhålls i propositionen att lärarna inte kan förhålla sig likgiltiga till begreppet kön utan
måste besitta kunskap om de fördomar som är förknippade med ”kvinnligt” respektive
”manligt” och hur dessa påverkar oss i olika sammanhang.

Undervisning i biologi på högstadiet har enligt kursplanen som mål att eleven utvecklar
förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk kunskap och
personliga erfarenheter. Hur dessa personliga erfarenheter har kommit till beror till stor del på
vilket biologiskt kön eleven tillhör och det står klart att samhällets och skolans förväntningar
på pojkar och flickor skiljer sig åt. Genus är ett vetenskapligt begrepp som enligt Hirdman
(2001) är en hjälp för oss att se saker som vi inte tidigare har sett och det handlar om hur
människor formas och formar sig själva till man och kvinna. I denna studie används en
genusteoretisk ansats för att tydliggöra vad som händer mellan lärare och elever i ett klassrum
där sex- och samlevnadsundervisning bedrivs. Enligt Hedlin (2004) är de väsentligt att läraren
känner till vad genus som en social konstruktion av kön innebär, såväl i skolan som i
samhället i övrigt och det räcker inte med en vardagsförståelse. Det finns tvärtom enligt
Hedlin (ibid.) risk för att skolans jämställdhetsmål motverkas när kön och könsskillnader
fokuseras utan att de sätts in i ett större sammanhang.

I kursplanen för biologi står det formulerat att biologiämnet behandlar människan som
biologisk varelse. Det blir särskilt intressant när det kommer till undervisningen i sex och
samlevnad med tanke på kursplanens innehållsformulering ”med perspektivet att ta ansvar
både för sig själv och andra behandlas frågor om kärlek, sexualitet och samlevnad”. Det finns
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en stor mängd förväntningar förknippade med människans sexualitet och tankar om vad som
är rätt och fel kring hur vi bör leva tillsammans. Ett av målen som eleverna enligt kursplanen i
naturorienterande ämnen skall ha uppnått i slutet av år nio är att de skall ”kunna föra
diskussioner om sexualitet och samlevnad och därvid visa respekt för andras ståndpunkter och
för olika samlevnadsformer”. Vad händer när undervisning med fokus på kunskap om det
biologiska könet möter ett socialt konstruerat genus i frågor om sexualitet och samlevnad? På
vilket sätt hanterar högstadielärare sitt ansvar att motverka traditionella könsmönster i sex-
och samlevnadsundervisningen?

Syfte

Studiens syfte är att ur ett genusperspektiv undersöka på vilka sätt högstadielärare bedriver
sex- och samlevnadsundervisning. Syftet kan delas upp i följande frågor:

- Vilka könsmönster ger läraren med ord och handling uttryck för i samspelet med eleverna
i klassrummet?

- Vilka moment tas upp i undervisningen och på vilket sätt speglar dessa traditionella
könsmönster?

- Hur verkar läraren för att flickor och pojkar ska få ett lika stort inflytande över och
utrymme i undervisningen?

Tidigare forskning

Genusteori

Begreppet genus används för att se hur människor formas och formar sig själva till kvinnor
och män, flickor och pojkar (Hirdman, 2001). Genus är ett begrepp som under 1980-talets
senare del och 1990-talet flitigt förekommit i debatten och beskriver de problematiserade
relationerna mellan män och kvinnor med fokus på maktaspekten i relationen mellan könen
(Tallberg Broman, 2002). Under 1950-talet utvecklades begreppet könsroll för att belysa att
könsrollen var inlärd och därmed föränderlig. Det som skiljer genus från könsroll är att det i
genus ingår en maktdimension som markerar förekomsten av dominans- och
underordningsmönster mellan könen (Tallberg Broman, 2002).

Att förstå kön kan enligt Hedlin (2004) delas in i tre varianter som kallas genustänkande,
traditionellt olikhetstänkande och likhetstänkande. Genustänkandet innebär att våra
könsrelaterade föreställningar; innebörden i begreppen kvinnligt och manligt, ser olika ut i
olika kulturer och även ändras över tid. Vi skapar och återskapar ständigt våra uppfattningar
om genus i hur vi tänker och talar om oss själva och våra medmänniskor i det dagliga livet
(ibid.). Det traditionella olikhetstänkandet utgår från att kön är en inre naturgiven egenskap
och tenderar att negligera de olika villkor som kvinnor och män lever under. Likhetstänkandet
är den typ av könsförståelse, menar Hedlin (2004) som har vuxit fram under de senaste
decennierna och innebär att kön saknar betydelse. Orsakerna till det rådande könsmönstret
antas bero på att flickor inte tar för sig tillräckligt i t.ex. skolan, det saknas förståelse för att
flickor har att ta hänsyn till andra sociala regler än pojkar och inte har samma slags
handlingsutrymme.
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Centralt i genusforskning är vad som anses vara kvinnligt respektive manligt, flickaktigt
respektive pojkaktigt och det är relaterat till sitt specifika sammanhang och återskapas alltid i
ett hierarkiskt och könsåtskiljande mönster (Tallberg Broman, 2002). Hirdmans teori om
genussystemet (2001) består av dessa två grundläggande principer: dikotomi och hierarki.
Kvinnligt och manligt ses som ett motsatspar där det manliga är normen och står för det
mänskliga och allmängiltiga. Att ordna in könen i genussystemet är enligt Hirdman den mest
grundläggande ordningen i samhället och kommer före de politiska och ekonomiska
ordningarna. I Maktutredningens huvudrapport (SOU 1990:44) påpekar Hirdman att
begreppet genus bör förstås som något mer invecklat än begreppet ”socialt kön”, vilket skulle
antyda att delarna existerar var för sig. Det gör de nämligen inte, de sociala aspekterna på kön
hänger alltid ihop och ordet genus används för hela den process där människor formas till sina
respektive genus. Hirdman har även infört begreppet genuskontrakt (SOU 1990:44) för att
beskriva de överenskommelser och föreställningar som finns inom olika kulturer för vad som
anses passande för kvinnor respektive män. Genuskontraktet förs vidare mellan
generationerna genom den process där vi socialiseras till olika kön. Könsmaktordning är ett
annat begrepp som av vissa forskare används för att beteckna samhällets könsstruktur, men
innebörden är densamma (Hedlin, 2004).

Forskning om könsmönster i skolan och lärarens praktik

Forskning som fokuserar på könsmönster inom utbildningssystemen har kommit att diskuteras
alltmer under de senaste decennierna. I tidigare forskning har det enligt Tallberg Broman
(2002) varit vanligt att utgå från en indelning i flickor och pojkar och därefter presentera
skillnader mellan grupperna i de studerade sammanhangen. Problemen kring detta
angreppssätt är att det kan resultera i ett återskapande av könsstereotyper med ensidiga
beskrivningar av typen ”flickor är si och pojkar är så”. Resonemangen om de dominerande
och högljudda pojkarna som tar för sig på flickornas bekostnad är ett typexempel på att det är
lätt att rikta blicken mot de pojkar som syns mest, de som lever upp till stereotypen (Tallberg
Broman, 2002). De pojkar som inte syns och hörs glöms i detta läge bort eftersom de avviker
från hur gruppen pojkar generellt beskrivs. Begreppet ”Herre på täppan” används av Månsson
(2000) i en etnografisk studie av förskolebarn för att beskriva hur en pojke i varje grupp intar
denna position. Det är tydligt att pojkdominansen är helt beroende på denne enskilde individ.
Studier av interaktioner mellan förskolebarn och lärare har rönt stor uppmärksamhet på senare
tid (se bland annat Svaleryd, 2003 och Wahlström, 2003). Dock är det relativt ont om
liknande studier genomförda på högstadieungdomar där lärarens praktik och
interaktionsmönster ur ett genusperspektiv studeras, några undantag är Öhrn (1990) och
Bäckman (2003) som refereras längre fram.

Studier från 1990-talet visar en delvis ny och mer varierad bild av hur flickor och pojkar
agerar i skolan och enligt Öhrn (2002) är flickorna i högre grad synliga som aktörer, vilket har
lett till att det numera i media talas om pojkarna som utbildningssystemets förlorare. Den bild
vi har av hur flickor och pojkar agerar idag stämmer inte med den tidigare dikotomiserade
uppdelningen, menar Tallberg Broman (2002). Med tanke på de starka gränsöverskridanden
och uppluckringar av könsgränser som sker är det inte rimligt att tro att vi ska hitta några
enhetliga sanningar kring genus, lärande och skola. På vilket sätt en individ väljer att vara
beror alltid på tidpunkt, situation och socialt sammanhang, något som sätter ramarna för vilka
sätt som är tillgängliga för att uttrycka och framställa sig själv som flicka eller pojke. Detta
presenteras av Tallberg Broman genom begreppet positionering, som innebär att det i varje
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sammanhang finns enbart vissa speciella möjliga positioner tillgängliga. Om en individ skulle
välja något som ligger utanför det egna könets gränser ökar risken för marginalisering.

De teman i genus- och utbildningsforskning som Weiner och Berge (2001) urskiljer i Sverige
och de nordiska länderna är könsroller, lärande och prestation, interaktion i klassrummet,
enkönad undervisning, aktionsforskning samt forskning om identitet. De delar som är
intressanta i detta sammanhang rör främst interaktion i klassrummet och frågan hur läraren
interagerar med eleverna. Hur bidrar läraren till att skapa ramar och förhållningsregler för hur
flickor och pojkar får utveckla sin könsidentitet? Undersökningar visar på att lärare bemötte
flickorna som om de var yngre och pojkarna som om de var mer intressanta (Einarsson &
Hultman, 1984). Öhrn presenterar i sin kunskapsöversikt (2002) några svenska studier av
klassrumsinteraktion från 1990-talet. Staberg (1992) har studerat högstadiets fysik, kemi och
teknikundervisning och har uppmärksammat mönster som liknar dem från senare
förskolestudier där flickorna tilldelades och tog på sig uppgiften att hålla samman lektioner
genom att läraren placerade dem med pojkar som behövde ”lugnas”. Pojkarna i sin tur bidrog
med sitt agerande till att löjliggöra, tysta, osynliggöra eller undervisa flickorna. Dessutom
bidrog pojkarna genom sina inlägg och kommentarer till att styra lektionernas ämnesinnehåll
mer mot sina intressen. Stabergs slutsatser blir att högstadielärarens klassrumspraktik innebär
en fortsatt fostran av flickorna till större ansvar och mer arbete, medan pojkarna uppmuntras
att bli mer tävlingsinriktade och lekfulla.

Observationer av lärare-elevrelationer i år 9 visade att flickorna hade större dominans i
lärarkontakterna inom SO-ämnen, språk eller barnkunskap (Öhrn, 1990). I klasser där
flickorna hade en framskjuten position märktes också en förskjutning mot sociala och
mellanmänskliga frågor. Intressant att notera var även att pojkar, som lärare uppfattade vara
utåtriktat aktiva, alltid omnämndes som individer, medan utåtriktade och aktiva flickor istället
beskrevs som en grupp, ett gäng eller maffia. Det hände att lärare även sade sig ha svårigheter
att kunna skilja flickorna åt (Öhrn, 2002). I en studie från 1999 av Younger, Warrington &
Williams som refereras av Öhrn (2002) genomfördes observationer i fyra engelska skolor i år
11. Observationerna visade att flickorna ställde fler frågor och bad om mer hjälp både i
offentlig och privat undervisning, med andra ord sökte flickorna mer av lärarens
uppmärksamhet medan pojkarna uppmärksammades mer. Lärarna i dessa skolor intervjuades
också och uttryckte sig positivt om kvinnliga elever som ansågs lära sig på egen hand och
anpassa sig till skolans krav. Pojkarna beskrevs som mindre motiverade och mindre villiga att
prioritera skolarbetet. Det som sades vara orsaken till att pojkarna fick mer uppmärksamhet
var deras stökighet och bristande uppmärksamhet. Det faktum att flickorna sökte mer hjälp
ansågs av en del lärare bidra till att motivera att pojkarna fick mer stöd. Ett antal av de
manliga lärarna menade att de kände sig särskilt illa till mods när deras auktoritet utmanades
av flickor.

En studie av könsmönster i klassrumsinteraktion av Elisabet Öhrn (1990) baseras på
observationer och intervjuer med lärare och elever i fem högstadieklasser. Lärarna beskriver,
liksom eleverna, att könskillnader oftare förekommer när det handlar om att uttrycka åsikter
än att besvara frågor. I det sammanhanget är det oftast flickorna som deltar i diskussioner  och
en biologilärare menar att det är främst i sex- och samlevnadsundervisningen som åsikter
uttrycks. Det faktum att flickorna är mer aktiva hänförs av läraren både till att de är mer
”öppna” och att de har fler erfarenheter inom området (Öhrn, 1990). Det ges i övrigt inte
många förklaringar av lärarna till varför undersökningsklassernas flickor är mer öppna än
pojkarna. Dock ger två manliga lärare uttryck för att det är större tryck på killarna att hålla sig
tillbaka och inte visa vad de känner, det kan också handla om att bibehålla sin tuffa fasad. Det
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är svar som återkommer även när elever i flickdominerade klasser ska förklara varför
pojkarna mer sällan uttrycker åsikter. Flickornas diskussionsdeltagande tycks i hög grad
beröra mänskliga relationer och inte minst egna känslor och erfarenheter. När lärarna i Öhrns
studie talar om flickors och pojkars bråkighet är det genomgående så att flickor upplevs
svårare att handskas med. När pojkarna är störande beror det på att de pratar för mycket,
medan flickorna upplevs besvärliga eftersom de opponerar sig mot lärarna. Öhrn menar att
upplevelsen att flickor är så svåra att handskas med kan förklaras av att skolan saknar
motstrategier för att bemöta deras agerande. Lärarna beskriver problematiken som att pojkar
lättare kan hantera en tillrättavisning, medan flickor inte glömmer lika lätt så att konflikter
riskerar att bli segdragna och påverka relationen under lång tid.

Flickor har under högstadietiden ett fysiskt mognadsförsprång som ger dem möjlighet att rikta
intresset mot äldre pojkar och delta i ett vuxenliv som är utom räckhåll för många av pojkarna
i klassen. (Öhrn, 1990). Genom detta agerande får flickorna erfarenheter och en form av
social träning som de jämnåriga pojkarna i klassen saknar. Det är dessa sociala erfarenheter
som kan tänkas ligga bakom det fördjupade intresset för relationer och mellanmänskliga
förhållanden. Detta blir särskilt tydligt i diskussioner om relationer och sexualitet där flickor
oftare kan, eller åtminstone förmodas kunna, tala utifrån egna erfarenheter. Flickorna har visat
sig markera ett känslomässigt överläge gentemot de mindre erfarna pojkarna genom att de är
mindre intresserade av jämnåriga som kärlekspartners än vad pojkarna är (ibid.).
Sammanfattningsvis konstaterar Öhrn (1990) att i de lägen som flickornas intresseorientering
mot mellanmänskliga relationer sammanfaller med det rätta ämnesinnehållet, och därmed kan
användas i undervisningen, upplevs den som relativt positiv av lärarna. I de lägen som
flickornas inriktning inte sammanfaller med lärarens idé om ämnets innehåll anses de mest
störa med sina inlägg som döms ut på grund av att de är alltför personliga.

Det mönster som vanligen återfinns i interaktionsstudier visar att pojkar har merparten av
kontakterna med lärare. Detta innebär att kunskapen om flickors agerande grundar sig på en
situation där de har en relativt undanskymd plats i klassrummet (Öhrn, 1990). Det är
framförallt i de offentliga lärarkontakterna, inte i de privata som könskillnaderna återfinns.

Sex- och samlevnadsundervisning

Undervisning i sex och samlevnad har varit obligatorisk i den svenska skolan i drygt 50 år.
Den första handledningen för skolans sexualundervisning kom 1942 och hade ett tydligt
kunskapsbudskap som också innebar att undvika uppmuntran till sex (Centerwall, 2005).
Under tidigt 1900-tal var det oftare den unga kvinnan som ansågs behöva sexualupplysning i
syfte att skydda sig mot män. Flickornas sexualdrift ansågs dessutom vara mindre stark  vilket
antogs innebära att de lättare kunde ta emot undervisning utan att väckas sexuellt. Ämnet
kallades sexualhygien och år 1920 var det 87 procent av eleverna i högre flickskolor som
undervisades att jämföra med 25 procent av pojkarna i gymnasiet (Centerwall, 2005). När
sexualundervisningen 1955 blev obligatorisk kom året därpå en ny handledning som gällde
för alla skolformer. Det centrala budskapet var att reproduktion och äktenskap var
sexualitetens mening och ungdomars sexuella intresse förnekades därmed.

En ny syn på sexualundervisningen skapades under 1970-talet och nu flyttades fokus till
könsroller, unga kvinnors sociala situation och sexualitet, men även männens behov av
kunskap och självinsikt. Skolöverstyrelsens handledning i samlevnadsundervisning kom 1977
och där accepterades att unga hade ett sexuellt liv med en partner, det var också nu som



11

begreppet samlevnadsundervisning började användas. När den nya läroplanen kom 1994
lyftes sex- och samlevnadsundervisningen fram som ett ämnesövergripande område och sågs
mer som ett led i unga människors utveckling (Nilsson, 2005). Det handlar om att få
möjlighet att växa som människa och utveckla sin egen sexualitet, en betydelsefull del i detta
är att stödja och stärka unga kvinnors identitet (ibid.). Ungdomar ska lära sig att utan
skamkänslor bejaka sin lust och samtidigt ta ansvar för sin sexualitet (Bäckman, 2003). Den
självklara utgångspunkten för dagens svenska samlevnadsundervisning är enligt Bäckman
jämställdhet mellan könen och acceptans för människors sexuella olikheter. Dock är det ingen
slump att det som poängterades och problematiserades i den nya läroplanen var skillnader
mellan könen, i syfte att ge eleverna något att reflektera över. Ett bejakande av könsskillnader
och värdet av diskussioner kring detta är ett prioriterat område även i flera av skolans
måldokument och publikationer.

En etnologisk fältstudie av hur gymnasieungdomar uppfattar sex- och samlevnads-
undervisningen visar att det trots en vilja från skolan att motverka ojämlikhet återkommer
resonemang som skapar skillnad mellan könen (Bäckman, 2003). Även inom
sexualupplysningen lever föreställningarna om att flickor och pojkar är olika och har olika
behov. Lärare och elever verkar dela uppfattningen att den individcentrerade, driftsinriktade
sexualiteten främst är manlig, medan sexualiteten som inriktas på känslor och omsorg anses
kvinnlig. Bäckmans centrala problemställning är på vilket sätt elever och lärare använder sig
av tankar om kön och könsskillnad när de ska förstå och förklara sexualitet. Bäckman
undersöker också på vilka sätt tankarna om könskillnader manifesteras i undervisningen och
diskuterar detta under rubriker som homosexualitet, hora, kärlek, runkbulle och lust. Läraren i
Bäckmans studie menar att hon egentligen inte tror att det är så stora skillnader mellan tjejer
och killar och att hon snarare med sin undervisning riskerar att skapa olikheter. Samtidigt
kommer Bäckman till slutsatsen att det finns en stark tanke om värdet av att diskutera och
bejaka könsskillnader.

Eleverna i Bäckmans studie (2003) har en uttalat heteronormativ uppfattning om manlighet
som bör manifesteras i en sexualitet inriktad på kvinnor. Eftersom manlighet och kvinnlighet
ses som nära knutna till den specifika manliga och kvinnliga sexualiteten betraktas manlig
homosexualitet som ofrånkomligt omanlig. Tillmälet hora signalerar på motsvarande sätt att
en tjej bryter mot de rådande föreställningarna om hur tjejer ska bete sig i sexuellt avseende.
Att låta kön bli ett sätt att förstå och organisera sexualitet menar Bäckman är en tydlig tendens
även i de olika referensmaterial och kurser som finns riktade till lärare och informatörer.
Bland eleverna var det tydligt att både tjejer och killar var upptagna med att dra gränserna för
ett godtagbart sexuellt beteende för tjejer, medan killarnas sexuella förehavanden inte väckte
samma intresse.

I en översyn av målen i grundskolans kursplaner avseende sex och samlevnad som Skolverket
redovisade 2006 föreslås genomgående tillägg i kursplanerna rörande perspektiven
könsidentitet och kön samt relations- och samlevnadsformer. För kursplanen i biologi föreslås
att ett långt stycke ska läggas till under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad. Där den
nuvarande formuleringen lyder:

”Utifrån perspektivet att ta ansvar både för sig själv och andra behandlas frågor om
kärlek, sexualitet och samlevnad” (Skolverket, 2006:3)

föreslås istället följande stycke:
”Utifrån perspektivet att ta ansvar både för sig själv och andra behandlas frågor om
ansvar och respekt i förhållande till kärlek, sexualitet, relationer och samlevnad. En
trygg och säker sexualitet fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld är
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grundläggande för individens upplevelse av hälsa, lust och välbefinnande. Perspektiv
som kön, könsidentitet, funktionshinder och sexuell läggning är därför naturliga inslag i
undervisningen.” (Skolverket, 2006:3)

Även i ämnet historia återfinns förslaget att formuleringen; ämnet belyser villkoren för
kvinnor, män och barn, ska ersättas med begreppen kön, sexuell läggning och könsidentitet.
I kursplanen för idrott och hälsa föreslås tillägget att undervisningen skall motverka
diskriminerande föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt och därigenom bidra till
ett jämställt och demokratiskt samhälle där människor respekteras oberoende av kön,
könsidentitet och sexuell läggning. Det är formuleringar som är snarlika de som återfinns i
läroplanen, Lpo94, med avseende på lärarens uppdrag att motverka traditionella uppfattningar
om vad som är kvinnligt och manligt. Även i religionskunskap, samhällskunskap och svenska
finns förslag på tillägg av begreppen kön och könsidentitet. Svenskämnets karaktär och
uppbyggnad består  bland annat av skönlitteratur, film och teater och därigenom menar
kursplanen att det formas motbilder till exempelvis odemokratiska förhållanden och det som
Skolverket föreslår som tillägg ”ett stereotypt sätt att se på könsroller, könsidentiteter och
sexuella läggningar”. Sammantaget tyder Skolverkets översyn på att genusperspektivet
tillmäts allt större vikt genom att kursplanernas formuleringar skärps och preciseras på detta
område.

Formuleringars  betydelse inom vetenskapen biologi är något som har studerats av etnologen
Emily Martin (1991). Genom att studera språkbruket i kurslitteratur som beskriver
människans fortplantning har Martin konstaterat att det inte är fritt från könsstereotyper. Det
råder bland annat en märkbart större entusiasm när de manliga könsorganen presenteras.
Produktionen av spermier hyllas eftersom den pågår dagligen i en sådan rikedom från
puberteten långt in i ålderdomen, medan äggen ligger färdiga och väntar redan vid födseln.
Kvinnans kropp och fortplantningsorgan beskrivs genomgående i mer negativa och
feminiserade ordalag än mannens. Ägget beskrivs som stort och passivt utan att röra sig eller
utföra en resa, istället transporteras det, sveps eller flyter iväg i äggledaren. Spermierna
beskrivs som små, strömlinjeformade och konstant aktiva. De levererar sitt genetiska material
till ägget och aktiverar därigenom äggets utveckling samtidigt som spermiernas hastighet och
kraftfulla svansar ofta omnämns.

Skolverket genomförde 1999 en omfattande nationell granskning av hur grund- och
gymnasieskolor arbetar med sex- och samlevnadsundervisning. Granskningen utfördes med
tonvikt på jämställdhet och resultaten visade på stora variationer, såväl mellan skolorna som
inom varje enskild skola. Delvis kan detta bero på att endast ett fåtal av skolorna hade några
nedskrivna mål för sin sex- och samlevnadsundervisning. Den undervisning som bedrevs
samordnades eller dokumenterades inte heller inom skolan. I hälften av de 51 granskade
grundskolorna ingår undervisningen i biologiämnet och förläggs då till skolår 8. Tonvikten
läggs på kropp och biologi och mindre på kvinnlig/manlig identitet och samspel mellan
flickor och pojkar. I de övriga grundskolorna läggs snarare tonvikten på att stödja
ungdomarna i tonårsutvecklingen och dessa skolor har ett mer varierat arbetssätt. Det är fler
lärare involverade i undervisningen vilket medför att kunskapsområdet blir mer
ämnesövergripande.

Skolverkets granskning (1999) har utgått från ett jämställdhetsperspektiv  som har studerats i
tre avseenden: den lärande miljön, uppmärksamhet på flickor respektive pojkar samt
jämställdhet kopplat till sexualitet och identitet. Valet av det sistnämnda perspektivet
motiveras med att det är intimt förknippat med individens identitetsuppfattning och genus.
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Flera intressanta och för detta arbete relevanta frågeställningar lyfts i granskningen,
exempelvis: Belyser innehållet föreställningar om manlig och kvinnlig sexualitet? Vilka
budskap nås flickor och pojkar av i skolan kring synen på kvinnlig och manlig sexualitet?
Präglas sex- och samlevnadsundervisningen  av en medvetenhet om genus?

Resultaten av granskningen visar att det endast är fyra grundskolor som anses väl tillgodose
jämställdhetsperspektivet och övriga ämnesövergripande perspektiv, gemensamt för dessa
skolor är att rektorn tar ett övergripande ansvar för kunskapsområdet. Hälften av de granskade
skolorna har huvuddelen av sin sex- och samlevnadsundervisning under skolår 8 och den är
främst inriktad på biologi. Den andra hälften av skolorna arbetar ibland med olika teman med
anknytning till området i svenska, historia eller samhällskunskap och en del klasser har en rik
och varierad undervisning mycket beroende på den enskilde lärarens engagemang. Det finns
inga belägg för den ofta förekommande kommentaren ”skolans sex- och
samlevnadsundervisning är bara könssjukdomar”. Trots att grundskolans undervisning
fortfarande är mycket biologiskt inriktad finns en medvetenhet om att man inte endast ska ta
upp könssjukdomar och anatomi (Skolverket, 1999).

Flera skolor redovisade en stark tonvikt på riskperspektivet, det gäller främst inom år 7-9 och
betoningen ligger på sådant som är negativt och problematiskt. Vid ett lektionsbesök fann
Skolverket att diskussionstemat uteslutande handlade om att säga nej och eleverna gavs inte
möjlighet att reflektera över när man vill säga ja. När det kommer till att belysa könsroller
blev intrycket på en annan skola att könsroller framförallt belyses genom film- och
teaterupplevelser. Hos några lärare skymtade uppfattningen att allt ansvar för tillfälliga
sexuella kontakter kan läggas på flickorna som ”måste lära sig att säga nej”. Därigenom
osynliggörs pojkarnas sexualitet genom att undgå kommentarer. Störst medvetenhet om
jämställdhetsfrågor finns hos lärarna som arbetar inom de tidigare skolåren och då ser man till
både flickors och pojkars olika behov och position i klassen. När eleverna blir äldre blir dock
jämställdhetsfrågorna mindre framträdande i undervisningen. Några lärare refererade
genomgående till hemkunskapsläraren som lyfter fram jämställdheten när det gäller att dela
på arbetet i hemmet och barnomsorgen etc. (Skolverket, 1999)

Jämställdhetsperspektivet i sex- och samlevnadsundervisningen består delvis av att erbjuda
flickor och pojkar olika undervisning, där flickor får lära sig självförsvar och att säga nej i
svåra situationer medan pojkar får diskutera mansrollen idag, sexuellt våld och moral. Det
finns en tendens att rektor och lärare uttrycker att de vill stärka flickorna genom exempelvis
”tjejgrupper” och flera lärare har haft lättare att motivera varför sex- och
samlevnadsundervisningen är viktig för flickor. Granskningsgruppen från Skolverket frågar
sig ”Vem stärker pojkarna?” med tanke på att lärare nämner att det är viktigt att ha
undervisning i sex och samlevnad för att pojkarna ska förstå flickorna. Det framkommer fler
tankar om vad flickorna bör veta, men anses svårare att uttrycka vad pojkar behöver veta.
Risken med fokusering på kön är att det kan leda till en cementering av stereotyper med
negativa innebörder. När de tysta flickorna uppmuntras är det lätt att glömma de tysta
pojkarna, vikten av att låta flick- och pojkgrupper mötas i diskussioner betonas av Skolverket.
I ett historiskt perspektiv har sex- och samlevnadsundervisningen riktats till flickor som grupp
i syfte att skydda dem från pojkarna. Det förhållningssättet verkar delvis leva vidare och
därmed riskerar pojkarnas sexualitet och bräckliga självkänsla att osynliggöras (Skolverket,
1999).
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De studier som har refererats ovan har bidragit med en rad viktiga begrepp och resultat som
sammanfattas i tabell 1.

Tabell 1. Begrepp och resultat från tidigare forskning.
Referens Relevanta begrepp och resultat av tidigare forskning

Hirdman, 2001 Genussystem uppbyggda på dikotomi och hierarki.

Hirdman, 2001
SOU 1990:44

Genuskontrakt beskriver vad som anses passande för
kvinnor och män.

Tallberg Broman, 2002 Positionering innebär att det på grund av bland annat
könstillhörighet enbart finns vissa speciella positioner
tillgängliga, om individen väljer något som ligger utanför
det egna könets gränser ökar risken för marginalisering.

Öhrn, 1990 Könsmönster i klassrumsinteraktion, där studier bland
annat visar att flickornas diskussionsdeltagande i hög grad
berör mellanmänskliga relationer.

Bäckman, 2003 Manifestation av könsskillnader i sex- och
samlevnadsundervisning

Skolverket, 2006 Genusperspektivet tillmäts allt större vikt genom att det i
kursplanernas formuleringar föreslås ändringar och tillägg
av begrepp som könsidentitet.

Metod

Med utgångspunkt i syfte och problemformulering valdes en kvalitativ metod för att
undersöka problemet i praktiken. Inledningsvis handlade valet om huruvida kvantitativa eller
kvalitativa metoder lämpade sig bäst. Kvantitativ forskning kan exemplifieras med
surveyundersökningar och experimentella studier, medan kvalitativ forskning brukar
förknippas med deltagande observation och olika typer av intervjuer (Bryman, 1997). Det
finns flera argument för och emot såväl kvantitativ som kvalitativ metod och några av dessa
diskuteras nedan i relation till studiens frågeställningar.

Att undersöka lärarens praktik i klassrummet under sex- och samlevnadsundervisningen
innebär att ta del av skeenden där läraren själv troligen ofta inte är helt medveten om sitt
agerande. Syftet att analysera händelserna i klassrummet ur ett genusperspektiv ger ytterligare
legitimitet åt tanken att en deltagande observatör kan se saker ur ett annat ljus än läraren själv.
När det gäller områden som kommunikation och interaktion menar Tallberg Broman (2002)
att det har varit relativt lätt att genom observationer se hur läraren relaterar till flickor och
pojkar, genom att tala till dem på olika sätt och uppmärksamma dem för olika saker skapas
kön i klassrumssituationen. Det mest grundläggande draget i kvalitativ forskning är enligt
Bryman (1997) en uttalad vilja att se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och värden
utifrån de studerade personernas eget perspektiv. En kvantitativ undersökning, exempelvis
genom enkäter till lärare i ämnet, skulle istället ha ett mer distanserat upplägg och bilden av
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den studerade verkligheten blir statisk och något yttre i förhållande till aktören (Bryman,
1997). I en kvalitativ studie konstrueras bilden av verkligheten socialt av aktören och blir
därmed mer processinriktad (ibid.). Här finns likheter med hur vi konstruerar genus som ett
socialt kön genom våra handlingar och relationer till flickor och pojkar i skolan och en
kvalitativ ansats anses därför väl lämpad för denna studie.

Kvantitativ forskningsmetodik har sin utgångspunkt i positivismen som i korthet innebär att
kunskapen är baserad på förnuft och möjlig att bevisa (Bryman, 2002). Kullberg (2004)
beskriver att forskaren har möjlighet att följa två vägar, där den ena kan sägas vara
upptäcktens väg (kvalitativ forskning) och den andra bevisets väg. Det är som tidigare nämnts
det som forskaren har för avsikt att undersöka som ska avgöra vilken av dessa två vägar som
väljs.

När det handlar om den typ av genusforskning som denna studie har som utgångspunkt passar
inte metoder som bygger på kontroll, bevisföring och beräkningar in, utan en kvalitativ ansats
är mer lämplig. Kvalitativ forskning tar enligt Nyström (2006) sin utgångspunkt i att
situationer är föränderliga, individer är unika samt agerar utifrån den kontext de befinner sig i.
De händelser som forskaren och den studerade läraren upplever är komplexa och lämnar alltid
utrymme för tolkning.

En kvantitativ ansats för att studera ett liknande problem skulle kunna vara att mäta hur
många frågor som flickor respektive pojkar ställer under en lektion i sex och samlevnad eller
hur många gånger läraren tilltalar flickor och pojkar, men det skulle inte ge svar på frågan
vilka könsmönster som läraren skapar i sammanhanget. Ett annat exempel på kvantitativ
forskningsmetod skulle vara att genomföra ett experiment där läraren agerade på ett visst
förutbestämt sätt för att sedan mäta elevernas reaktioner.

Det som skiljer en kvantitativ forskares förhållningssätt från en kvalitativ är på vilket sätt hon
eller han betraktar den sociala verkligheten: utifrån - med en förutbestämd referensram eller
inifrån - med en önskan att studera verkligheten utifrån aktörernas upplevelser. Bryman
(1997) påpekar att den kvalitativa ansatsen har medfört en viss varsamhet när det gäller att
tillämpa på förhand bestämda  och möjligen felaktiga referensramar på de studerade
aktörerna. Den forskningsstrategi som förespråkas är således förhållandevis öppen och
ostrukturerad, den etnografiske forskaren får därmed ökade möjligheter att hitta helt oväntade
frågeställningar (Bryman, 1997). I den aktuella studien av lärares praktik i sex och
samlevnadsundervisningen fanns dock relativt tydliga problemformuleringar med från start
och det var delvis på grund av studiens tidsbegränsning, men även på grund av det
genusteoretiska perspektivet. Med frågeställningar som exempelvis: ”Vilka könsmönster ger
läraren med ord och handling uttryck för i samspelet med eleverna i klassrummet?” var
utgångspunkten att flickor och pojkar i olika situationer bemöts utifrån sin könstillhörighet.

Urval

När urvalet till en studie ska göras är även det till stor del beroende på om ansatsen är
kvantitativ eller kvalitativ. Vid en kvantitativ studie bör man enligt Bryman (2002) ställa sig
frågan om resultatet ska kunna generaliseras, medan en kvalitativ intervjustudie oftare riktar
sig till specifikt utvalda grupper. Dock bör det vara möjligt att i en kvalitativ studie
generalisera resultatet inom den undersökta gruppen. Bryman (ibid.) kallar den typ av urval
som var aktuell i denna studie för bekvämlighetsurval, vilket innebär att de personer som
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finns tillgängliga för forskaren används i studien. De nackdelar som finns med den typen av
urval är att det blir svårare att generalisera ett resultat. I den aktuella studien skedde urvalet
genom att biologilärare på olika högstadieskolor kontaktades och om de ställde sig positiva
till att bli observerade och intervjuade kom de att ingå i studien. Till skillnad från en
surveyundersökning, som sker mer opersonligt och riktar sig till flera, bygger denna metod på
personlig kontakt med läraren. Jag nyttjade även det som Bryman (2002) kallar för
snöbollsurval genom att en deltagande lärare i vissa fall hade kollegor som kunde tänka sig att
delta. Jag bedömde att det kunde vara en fördel med den personliga kontakten inför
observation och åtföljande intervju, med tanke på att det kan upplevas som känsligt för
läraren att låta en utomstående lärare delta i sex och samlevnadsundervisningen. Å andra
sidan skulle en fördel med surveyundersökning ha kunnat vara att läraren i skydd av sin
anonymitet vågar ge mer ärliga svar kring känslan av att undervisa i ämnesområdet. Dock
bedömde jag det som att möjligheten att ställa observationsspecifika frågor och få mer
uttömmande svar uppvägde risken att läraren skulle känna sig något besvärad av situationen.
Eftersom jag själv är verksam som lärare observerades även kollegor på min egen arbetsplats.
Jag hade dock endast arbetat en knapp termin vid studiens genomförande och umgicks inte
privat med någon av de observerade lärarna, något som annars skulle ha kunnat vara
problematiskt ur forskningsetisk synvinkel. Tidpunkten för undervisningen i sex och
samlevnad vägdes in vid urvalet eftersom den behövde ligga under höstterminen eller
vårterminens första hälft. I vilket år (7, 8 eller 9) undervisningen bedrevs vägdes dock inte in
vid urvalet av deltagande lärare.

Etnografisk forskning

Etnografiska studier är lämpliga i klassrumsforskning (Nyström, 2006) och rymmer en mängd
olika datainsamlingstekniker där det även är möjligt att blanda kvalitativa och kvantitativa
metoder (Kullberg, 2004). Centralt är att etnografen önskar försöka förstå människors tankar
och uppfattningar om fenomen i människans omvärld. Där den kvantitativa forskaren mäter
och prövar människors kunskaper genom enkäter och experiment använder sig istället den
kvalitativa forskaren av observationer och intervjuer som tekniker (Kullberg, 2004). En studie
med etnografisk ansats är explorativ, induktiv och kontextuell. Den explorativa delen i
etnografisk forskning innebär att skapa, lokalisera, identifiera och blottlägga (ibid.). Ett
lämpligare ordval för att beskriva kvalitativ forskning menar Kullberg är att använda abduktiv
snarare än induktiv i motsats till den deduktiva kvantitativa forskningen. Med abduktion avses
att det råder en ständigt pågående och snabb växelverkan mellan idéer och observationer
liksom mellan delarna och helheten (ibid.).  I denna studie används en kvalitativ etnografisk
metod för att identifiera och blottlägga könsmönster i interaktionen  mellan  lärare och elever.

Deltagande observation och intervjuer

När innebörden av deltagande observation ska definieras står det klart att det bland etnografer
finns skilda uppfattningar. Enligt Kullberg (2004) skulle deltagande observation kunna tolkas
som ett övergripande begrepp för samtliga tekniker som en etnografisk studie rymmer.
Kullberg nämner vidare att deltagande observation kan ses som ett pågående och intensivt
observerande, lyssnande och talande och därmed ryms även studiens intervjuer under detta
begrepp. Deltagare som observatör innebär enligt Bryman (2002) att medlemmarna i den
sociala miljön är medvetna om forskarens status som forskare, till skillnad från den
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fullständige observatören som inte samspelar på något sätt med personer i miljön. Det finns
en gemensam risk för dessa båda roller att inte förstå, eller missförstå, olika sociala situationer
(Bryman, 2002). Jag föreställer mig att de intervjuer med den observerade läraren som
genomfördes i anslutning till min observation kan bidra till att minska den risken och klara ut
några av missförstånden.

Intervjuer i en kvalitativ studie betonar det generella när det handlar om formulering av
inledande frågeställningar och har en tyngdpunkt på intervjupersonernas egna uppfattningar
och synsätt (Bryman, 2002). Det är också ”önskvärt att låta intervjun röra sig i olika
riktningar eftersom det ger kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant och
viktigt.” (Bryman, 2002:300). Vid en kvantitativ studie med enkätundersökning finns det inte
utrymme för samma typ av flexibilitet vid formulerandet av svaren. Till sin hjälp vid intervjun
har den kvalitative forskaren en intervjuguide där det avgörande för frågorna är möjligheten
för forskaren att få information om hur den intervjuade upplever sin värld (ibid.).

Genomförande

Deltagande observationer genomfördes under ett lektionstillfälle med vardera lärare vid
sammanlagt fem olika tillfällen. Fyra män och en kvinna observerades och alla undervisade i
år 8. Anteckningar fördes under hela lektionen. Sedan genomfördes intervjuer med tre av de
observerade lärarna en kortare tid (mellan 1-3 veckor) efter det att deras lektion hade
observerats. Ytterligare fem lärare intervjuades utan att bli observerade på grund av att de vid
tidpunkten inte undervisade i sex och samlevnad. Sammanlagt intervjuades fyra kvinnor och
tre män. Intervjuerna registrerades med bandspelare med avsikten att kunna lägga större fokus
på ämnet och dynamiken i intervjun och även få tillgång till tonfall och pauser i efterhand
(Kvale, 1997). Intervjuerna var semi-strukturerade och genomfördes enligt en intervjuguide
som tog sin utgångspunkt i kursplanens mål för biologiundervisningen samt studiens syfte och
forskningsfrågor (se bilaga 1). Intervjuguiden angav de ämnesområden som var föremål för
undersökning och i vilken ordning de kom att tas upp under intervjun (Kvale, 1997).
Semistrukturerade intervjuer kännetecknas enligt Bryman (2002) av att intervjuaren har en
lista med förhållandevis specifika teman som ska beröras under intervjun, men
intervjupersonen har samtidigt stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Vid den flexibla
intervjuprocess som det var fråga om i det här fallet måste tonvikten ligga på hur
intervjupersonen uppfattar och förstår frågor och skeenden (Bryman, 2002). Det är centralt
vad den intervjuade läraren upplever vara viktigt vid förklaring och  förståelse av händelser,
mönster och beteenden. Kvale (1997) menar att det är viktigt att eftersträva spontanitet i den
här typen av intervju med tanke på att det är större chans att en spontan intervjuprocedur ger
spontana och oväntade svar från intervjupersonen.

Bearbetning och analys

Efter genomförd observation renskrevs de anteckningar som hade gjorts under observationen
relativt omgående, för att händelserna fortfarande skulle vara aktuella i minnet. Sedan skrevs
även intervjun ut i sin helhet och i det sammanhanget är det enligt Kvale (1997) viktigt att
minnas att intervjuutskrifter inte är kopior av eller representerar en ursprunglig verklighet
utan snarare är tolkande konstruktioner som fungerar som användbara verktyg för givna
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syften. Man bör ha i minnet att en utskrift är en slags förvandling av ett muntligt berättande
till ett skriftligt.

Intervjuerna analyserades med hjälp av meningskategorisering, vilket innebär att intervjun
kodas i kategorier. Texten reducerades genom kategoriseringen och strukturerades till ett antal
återkommande teman som formulerades i efterhand. Innehåll tillhörande dessa olika
kategorier från de olika intervjuerna klipptes samman till ett dokument för att analyseras.
Kategorierna var följande:

• Förekomst av könsdifferentierade grupper
• Flickors och pojkars agerande i undervisningssituationen
• Könsrollsdiskussion
• Åsikter om att undervisa
• Svårigheter i undervisningen

Tillförlitlighet

De motsättningar som finns mellan förespråkare för kvantitativa forskningsmetoder
respektive kvalitativa metoder verkar delvis ta sin utgångspunkt i tankar om att det är svårt att
verifiera kvalitativa forskningsresultat. Det är inte ovanligt att kvantitativa forskare ser nyttan
med kvalitativ forskning endast när det handlar om att förbereda sina studier och få fram
uppslag och hypoteser som sedan kan prövas på ett mer rigoröst sätt genom kvantitativa
studier (Bryman, 1997).

De som förespråkar kvalitativa metoder ser tolkningsmöjligheterna istället som ett mål i sig
och det är enligt Nyström (2006) mer lämpligt att använda begreppet tillförlitlighet snarare än
validitet och reliabilitet, som används vid kvantitativ forskning.

I denna studie har noggrannheten vid intervjuer och analys av svar bidragit till att
tillförlitligheten kan anses god. Den typ av svar som informanterna har avgivit visar på att de
har svarat öppet, ärligt och personligt vilket även det bidrar till god tillförlitlighet. Vid
observationerna var det tydligt att både lärare och kanske framförallt elever snabbt verkade
glömma observatörens närvaro och de svarade spontant på frågor och agerade till synes
avslappnat i relationen till läraren. Om en videobandspelare eller annan inspelningsutrustning
hade använts skulle troligen fler elever och även läraren ha upplevt sig hämmad av
situationen.

Etiska överväganden

Informanterna hade före intervjun samtyckt till att bandspelare användes. De lärare vars
lektioner observerades hade i förväg tillfrågats om lämpligheten i en utomståendes närvaro
under den aktuella lektionen. Eleverna informerades både innan av sin lärare och vid
lektionens början av mig själv som i korthet förklarade syftet med min närvaro. Det
tydliggjordes att det var lärarens agerande som stod i fokus, inte eleverna och att inga namn
skulle redovisas. Lärarnas anonymitet bevarades genom att det inte redovisades några detaljer
om skolan de arbetar vid, exakt hur lång tid de har varit yrkesverksamma samt att de gavs
fingerade namn. När resultaten av intervjuer och observationer redovisades uteslöts vissa
detaljer i det lärarna berättade för att deras identiteter skulle förbli skyddade. Informanterna
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fick ta del av utskrifter från intervjuer samt observationer och lämna sitt samtycke eller
komma med förtydliganden. Några av informanterna var bekanta med mig sedan tidigare
vilket kan ha bidragit till att påverka situationen. Dock var de lärarna relativt vana vid att
undervisa i sex och samlevnad och de ansåg själva inte att min närvaro påverkade dem i
någon riktning, det är dock omöjligt att utesluta. Ämnesområdets karaktär är ytterligare en
faktor som av en del lärare och elever säkert kan upplevas som känsligt eller privat. Det är
något som dessutom kan förvärras av en utomstående observatörs närvaro i klassrummet.
Trots att både lärare och elever hade möjlighet att avböja att bli observerade var det säkert ett
svårt beslut att fatta, inte minst för eleverna som inte fick lika lång betänketid och befinner sig
i en helt annan position med mindre makt än läraren.

Metodkritik

Att använda sig av deltagande observationer i ett ämnesområde, som av såväl lärare som
elever  kan upplevas som känsligt och personligt, kan medföra en  del oönskade effekter. Det
skulle exempelvis kunna medföra att  läraren inte kan slappna av och därmed ger en felaktig
bild som mer nervös eller  benägen att dra förhastade slutsatser i pressade situationer.
Samtidigt hade metodvalet fördelar eftersom det handlar om att upptäcka beteendemönster
som för läraren själv ofta är dolda och omedvetna. Intervjuer som baseras på en intervjuguide
med relativt öppna frågor är möjligen svårare att använda för att dra slutsatser ur ett
genusperspektiv, eftersom det till stor del handlar om omedvetna saker som vi gör i
bemötandet av andra människor. Anledningen till att intervjuer ändå genomfördes var att de
skulle fungera som ett komplement till observationerna. Att använda sig av en videokamera
vid observationer hade varit ett alternativ eftersom den hade fångat in minspel och
kroppsspråk hos läraren på ett tydligare vis än observatörens anteckningar gör. Dock gjordes
bedömningen att en videokamera skulle riskera att störa den observerade läraren och eleverna
på ett alltför  påtagligt sätt så att resultatet inte blev rättvisande.

Empirin består av fem observationer, varav fyra män och endast en kvinna, det var mindre
lämpligt med tanke på att observationerna utgjorde huvuddelen av studien. Det hade varit
intressant att observera lika många kvinnor som män och även genomföra intervjuer med
samtliga observerade lärare, något som dessvärre inte tiden medgav. Att analysera lärares
agerande ur ett genusperspektiv innebär även att observatörens eget kön liksom personlighet
spelar in. Det är troligt att en manlig observatör skulle lägga märke till andra saker hos en
manlig lärare än vad en kvinnlig observatör gör. För att en etnografisk  observationsstudie ska
få hög tillförlitlighet krävs en viss mängd observationer och i denna studie hade det varit
bättre om fler lektioner med samma lärare hade kunnat observeras. Det hade minskat risken
för att tillfälligheter och förhastade kommentarer från läraren tillmättes alltför stor vikt.

Resultat

Resultat av intervjuer

Resultaten redovisas nedan indelat under de rubriker som användes vid
meningskategoriseringen. Två teman har slagits samman till ett och presenteras tillsammans,
det gäller "åsikter om att undervisa" och "svårigheter i undervisningen". Sammanlagt
genomfördes sju intervjuer, med  fyra kvinnor och tre män. Tre av informanterna
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observerades under varsin lektion som föregick intervjun, de gavs namnen: Karin, Anders och
Per. Två lärare observerades utan åtföljande intervju: Henrik och Johan. De lärare  som
enbart intervjuades gavs namnen Anna, Bea, Christina och David.  Bakgrundsinformation om
informanterna ges i bilaga 2.

Förekomst av könsdifferentierade grupper

Samtliga intervjuade kvinnor svarade att de vid ett eller flera tillfällen har delat in klassen i
pojk- och flickgrupper. Karin svarade att hon brukar ägna en lektion åt att ge eleverna en
uppgift som de får diskutera och vinkla utifrån sitt eget kön. Det handlar om vad de tycker är
viktigt i ett förhållande, vad de tycker är viktigt hos en blivande partner samt hur många olika
namn de kan ge sitt eget könsorgan. Eleverna arbetar då för sig i mindre grupper och
diskussionerna redovisas lektionen efter som ett grupparbete. Eleverna uppges av Karin tycka
att det är kul men lite genant. Lärare Per förklarade att han brukade ställa nästan exakt samma
frågor till grupperna av pojkar och flickor eftersom det berör dem lika mycket. Syftet med
uppdelningen ansåg både Per och lärare Bea vara att även de lite blyga personerna i en grupp,
bland såväl flickor som pojkar, ska få en chans att komma till tals. För pojkars del kan det
enligt Per handla om att det kan kännas mer pinsamt att bränna sina broar inför tjejgänget.

Lärare Christina berättade att hon tidigare hade delat upp gruppen mera, men att det nu
snarast handlade om att flickorna fick ställa frågor till pojkarna som sedan skulle svara som
grupp och tvärtom. Hon påpekade att det i början fanns förväntningar hos henne att eleverna
skulle vara generade inför varandra och att det fanns typiska ”tjejfrågor” respektive
”killfrågor”, men att det har visat sig vara mer komplext än så. Även lärare Anna menade att
hon använde sig av olika lösningar och att det beror mycket på hur gruppen är sammansatt
och om klimatet är öppet. Precis som Christina använde hon sig av metoden att låta eleverna
skriva och besvara frågor till varandra gruppvis. Lärare David ansåg  att  det  är särskilt  skönt
för  flickorna med gruppindelningar baserade  på kön och  att de får diskutera pojkars pubertet
och att pojkarna får försöka sig på att diskutera flickors pubertet. Den lärare som svarade
direkt nej på frågan om det förekommer en gruppindelning baserad på kön motiverade detta
med att han aldrig har känt något behov av det och att det kan vara praktiska bekymmer med
att lämna en del av gruppen utan lärare. Han påpekade dock att eleverna får behovet av ”tjej-
och killsnack” delvis tillgodosett på ungdomsmottagningen.

Flickors och pojkars agerande i undervisningssituationen

Två av de intervjuade lärarna var eniga om att det finns en större andel blyga elever bland
pojkarna. Enligt en av lärarna yttrar det sig bland annat i att pojkarna bara skriver att de vill
veta ”allt” när de får chansen att skriva vad de vill att undervisningen ska ta upp. Lärare Per
nämnde att det var fler tjejer än killar som uttryckte att de ville veta mer om kärlek och abort,
medan killarna istället ville veta mer om könsorganens delar, framförallt hos det motsatta
könet. Flera lärare nämnde också att det händer att en del pojkar tappar intresset när det
handlar alltför mycket om menstruationscykel och p-piller, det kan yttra sig i suckar från
pojkarna och kommentarer som ”Varför pratar vi aldrig om oss?” Anders hanterar
kommentarer och suckar av det slaget genom att, istället för att prata direkt med eleven och
tillrättavisa, i mer allmänna ordalag förklara hur viktigt det är att förstå en del fakta för att få
en helhet. Han formulerade sig så här:
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”Det är ju ett oerhört flöde av hormoner tycker jag, så kanske man kan få lite mer
förståelse för varandra då, i det samspelet.”

Lärare Christina brukar istället ta sin utgångspunkt i att det är tack vare menstruationscykeln
som vi alla finns till. Bea uttryckte en viss förvåning över att pojkarna ändå visar ett relativt
stort intresse för menstruationen och hon kommenterade det med att det kanske är öppnare
idag och pratas mer om saken ute i korridorerna.

Flickorna omnämndes generellt som de mer mogna och seriösa i grupperna, de har mer
genomtänkta frågor och är mer strukturerade. Pojkarna uppgavs vara blygare och framförallt
mer barnsliga. Det är något som kan ta sig uttryck i ett förlöjligande av allvarligt avsedda
diskussionsfrågor i könsblandade grupper eller att de ställer faktafrågor i syfte att genera
lärare eller triumfera inför klasskamraterna. Lärare Karin ansåg inte att pojkarna är blygare än
flickorna och hävdade:

”Killarna vågar prata rakt ut och dom ska också triumfera, lattja lite och visa sig lite
duktigare, se ifall dom får mig generad inför sina klasskamrater och sina klasskamrater
generade så de kan säga en massa dumma saker. Tjejerna är inte alls på det sättet.”

Det sista sades med stor emfas och hon återkom sedan flera gånger till att pojkar beter sig
olika på ett relativt tydligt sätt. Lärare Per berättade att han tyckte att det var tydligt hur
ombytta rollerna kunde bli för eleverna när den tidigare duktiga, ambitiösa eleven plötsligt
kunde sitta  tyst i flera veckor, medan andra elever, företrädesvis killar kunde vifta med
händerna och säga både det ena och det andra för att visa  sig på styva linan.

Två andra lärare, Anna och Christina, tänkte efter länge när de fick frågan om flickor och
pojkar agerar  olika, och hade betydligt svårare att se några direkta skillnader mellan flickors
och pojkars uppträdande. Christina frågade sig om det skulle kunna vara så att pojkar
möjligen är mer intresserade. Hon sade sig aldrig ha haft några disciplinproblem när det
skulle undervisas i detta område. Med tanke på att det oftast är pojkarna som är stökiga i åttan
så borde det enligt henne betyda att de är ovanligt intresserade av det här området jämfört
med övriga arbetsområden. Anna menade att det inte har varit så stora skillnader mellan
könen som hon själv hade trott och påpekade att killarna också vill prata om känslor och
relationer, trots att de utåt sett mest agerar som om allt ska handla om sex. Hon drog sig också
till minnes att det tidigare hade varit så att tjejerna hade varit lite tysta och blyga, men att det
inte alls är fallet längre - tvärtom är de oftare än killarna frispråkiga och visar gärna med sina
frågor att de själva har ett aktivt sexualliv. Lärare David ansåg att det till en början alltid är de
omogna killarna som lyser igenom och tar  plats i undervisningen, men att de alltid brukar
lugna sig och  mogna med tiden. Han menade att det är viktigt som lärare att anpassa sig till
att killarna faktiskt är omogna och inte vara hånfull mot dem utan istället anpassa sig för att få
med sig allihopa i diskussionerna.

Diskussion kring könsroller

Samtliga intervjuade lärare behövde en stunds betänketid när frågan om könsrollers del i sex-
och samlevnadsundervisningen ställdes. Sedan var associationerna ganska vitt skilda från
likheter och synen på onani till könsskillnader och förväntningar som förknippas med de olika
könen. Anders var en av de lärare som kände sig mycket nöjd med på vilket sätt könsroller
togs upp. Han menade att det främst handlade om vad flickor och pojkar tittar på när de ska
träffa en partner och att könen där är ganska lika med tanke på att utseendet spelar en viktig
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roll. Det var även något som Anna tog upp och att tjejerna kan uppleva att det är högre krav
på dem, samtidigt som frågan är om det kan vara okej att som tjej vara sexuellt intresserad.
Det läggs dock inte hela lektioner på dessa diskussioner utan det blir snarare en stund då och
då och baserar sig mycket på om det blir respons från eleverna. Tyvärr uteblir den ofta när det
gäller diskussion kring förtryck och liknande, menade Anna. Anders nämnde att han brukar
göra en övning från läroboken som handlar om förväntningar på att tjejer ska ställa upp på
vissa saker i en relation. Sammantaget ansåg han att undervisningen kommer in på ämnet
könsroller ganska mycket. Även Per talade om att han lät eleverna diskutera vilka saker killar
respektive tjejer förväntades vara duktiga på och vilka orsaker som kan ligga bakom.

David menade att han pratar relativt mycket om könsroller och att det är ett bra sätt att få med
tjejerna i diskussionerna, det kan bland annat handla om de etiska aspekterna på prostitution
och pornografi. Han tyckte sig också ha märkt att även om han inte själv skulle lyfta
könsrollsperspektivet så skulle någon av eleverna göra det eftersom intresset finns där. Det är
en viktig poäng i sex- och samlevnadsundervisningen, påpekade David, att eleverna får vara i
det närmaste allsmäktiga i att styra undervisningens innehåll. Han har upplevt att eleverna är
mycket duktiga på att diskutera och att det många gånger har varit så att skoltrötta elever med
hög frånvaro och svaga prestationer inom andra ämnesområden plötsligt dyker upp och
dominerar lektionerna.

Fler kvinnliga lärarna än manliga uttryckte frustration över sin egen otillräcklighet på området
och sade sig ha svårt att veta på vilket sätt detta skulle tas upp i undervisningen. Christina
ställde sig frågande till hur det är mest lämpligt att ta upp könsroller till diskussion:

”Hur gör man då alltså när man tar upp könsroller, tar man upp hurdana killar och tjejer
är?”

Samtidigt var hon den av lärarna som pratade mest om detta och gav flera olika exempel på
hur hon brukar belysa de många tydliga skillnader som finns mellan könen. Det handlade
bland annat om vikten av att få eleverna att respektera varandra och att killar och tjejer inte
blir upphetsade av samma saker och på samma sätt. Hon drog sig samtidigt till minnes när två
manliga lärarkandidater undervisade tillsammans med henne och tydligt poängterade att tjejer
kunde bli minst lika upphetsade och tända på nakenhet på ett sätt som hon själv inte ansåg.
Det var några av de bästa och roligaste lektionerna hon hade haft inom detta område.

Vid ett annat tillfälle under intervjun påpekade Christina att killarna också behöver peppas för
att känna sig säkrare och hon brukar tänka på att förmedla att det inte är något fel att onanera.
Christina gav ett exempel på en situation där killen är väldigt tänd medan tjejen inte vill; hon
pekade på möjligheten att  gå på toaletten och onanera. Hennes tanke var att i ett tidigt skede i
livet plantera in den tanken för att det skulle kunna minimera risker för upphetsade pojkar att
försöka våldföra sig på en kvinna.

Tanken att förbereda eleverna på att vända på könsrollerna fanns hos flera lärare. Christina
exemplifierade med att om killen vill ha analsex kan tjejen föreslå att använda ett ljus med en
kondom, för att istället för det förväntade erbjuda killen att känna hur det känns. Det kan
också handla om att som kille inte kräva oralsex utan att vara beredd att även ge tillbaka, ett
tankesätt som elever genom åren hade haft svårt att förstå.

Avslutningsvis menade Christina att det krävs att läraren har stor auktoritet för att kunna ta
upp könsroller i undervisningen på ett bra sätt, eftersom det krävs att eleverna tror på vad
läraren säger. Svårigheten ligger också i att samhället i stort är långt ifrån jämlikt och att det
är så mycket annat än skolan som påverkar eleverna. Hon beklagade att hon inte har något bra
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program för att undervisa om detta men poängterade att hon strävar efter att hitta någon slags
könsrollsbalans.

När lärare Bea fick frågan om könsroller sade hon sig vara osäker på om hon medvetet tog
upp området, men att det inte var något uttalat inom sex och samlevnadsundervisningen.
Senare kom hon in på att det kan handla om att flickor alltid förväntas säga nej till sex, men
att pojkarna måste lära sig att respektera ett nej. Hon förtydligade sitt resonemang:

”Och då precis då är det som om att det alltid skulle vara killen som skulle vara den som
vill och tjejen skulle vilja säga nej och så behöver det inte alltid vara.”

När det gäller onani påpekade Bea vidare att det känns som om det finns ett behov av att lyfta
fram att det är okej även för flickor. Det behöver inte poängteras lika mycket för pojkar
eftersom de från början är mer inne på det. När pojkar och flickor skulle skriva frågor till
varandra hände det att Bea fick läsa flickornas svar eftersom de inte kunde utse någon
talesperson. Detta tolkade hon som ett tecken på att deras sexualitet fortfarande inte är
jämställd pojkarnas. Karin talade om sina erfarenheter av att:

”Tjejerna vill gärna ha lite mer känslor och hur man känner att man är kär, hur man gör
slut och de vågar säga lite mer känslomässiga saker, jag tror inte killarna är så långt
ifrån fast de vågar inte säga det.”

Detta ansåg Karin bero till stor del på att killarna tycker att det är tuffare att fråga om sådant
som är mer tekniskt avancerat än känslomässigt och att det handlar väldigt mycket om att
hålla upp sin image. Karin nämnde också i samband med detta att killarna oftast har makten
vad det gäller stökighet. Det är svårt med placeringen i klassrummet eftersom hon vet att
tjejer och killar också har utbyte av varandra, samtidigt som de behöver sitta separerat för att
kunna stötta varandra i diskussioner.

Lärares åsikter om att undervisa i sex och samlevnad

Att det är fantastiskt roligt att undervisa i detta område, tack vare den i det närmaste totala
responsen från eleverna, är något som samtliga intervjuade lärare lyfte fram. Anders påpekade
att det är ett ämne som i högsta grad angår eleverna och han tyckte att det är roligt att få bjuda
på sig själv och inte göra undervisningen stel eller konstig. De åsikterna delades av David
som menade att en lyckad undervisning handlar mycket om hur läraren agerar och att det är
viktigt att inte göra sig till utan vara ärlig och rak samt dela med sig av sina egna erfarenheter
och upplevelser. Karin däremot tyckte att hon numera har vant sig, men att det, när hon var 25
år och eleverna 15-16 år, kändes som att det låg för nära hennes egen tonårstid. Bea menade
att de flesta elever inte kan få nog av sex- och samlevnadsundervisningen men att det alltid
finns några elever som mest tycker att det är pinsamt. Hennes uppfattning är att det rör sig
främst om pojkar som inte har kommit till samma mognadsgrad som andra elever. Anna
tyckte att det har varit påtagligt hur lite pinsamt eleverna ändå tycker att det är.  Den frågelåda
som hon använde sig av för några år sedan behövde inte längre plockas fram eftersom
eleverna frågar över förväntan mycket under lektionstid. De åsikterna delades även av lärare
Per som tyckte att eleverna har mycket åsikter och kan diskutera ganska häftigt emellanåt. Per
ansåg också att det kunde vara en fördel att han inte kände sig så långt ifrån tonårstidens
grubblerier och att det var bra att ibland nästan provocera eleverna lite.

De ämnesområden inom sex- och samlevnadsundervisningen som lärarna lyfte fram som
svårare än andra att undervisa i rörde bland annat samlevnadsfrågor, t.ex. homosexualitet och
att vara kär. Flera lärare tyckte att det som de själva inte riktigt kunde svara på var
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bekymmersamt och det kunde handla om funktionshindrades sexualitet eller kulturella
skillnader och synen på sexualitet. En annan bit som samtliga lärare berörde var svårigheten
att ta upp känsliga ämnen som incest, våldtäkt och abort, med tanke på att det är omöjligt att
veta vad eleverna i klassen själva har för erfarenheter. Karin påpekade i det sammanhanget att
hon känner det som att hon måste vakta sig för att inte säga saker som kan tolkas negativt och
att hon, när det gäller homosexualitet, måste passa sig för att inte ta för givet att det hela tiden
är en man och en kvinna i en relation. Christina menade att hon tidigare hade tyckt att det var
svårt att prata om homosexualitet, men att det var stor skillnad nu tack vare den ökade
öppenheten. David berättade att han ibland hade fått klagomål från elever för att han pratade
om vissa saker på ett så tråkigt sätt, men att det handlade om hans krav på sig själv att alltid
uttrycka sig objektivt och inte såra eller kränka någon. Samma tankar ligger bakom att han
känner att det i många fall är nödvändigt att be eleverna att få återkomma med svar på frågor
som han själv saknar erfarenhet av.

Per påpekade att det under alla år som han har haft undervisning i sex och samlevnad aldrig
har förekommit någon elev som inte har blivit godkänd. Han kände att han når fram bra med
sin undervisning. De flesta av lärarna var på det stora hela nöjda med hur de bedrev sin
undervisning, men önskade att de skulle bli bättre på att nå fram till elevernas djupare tankar
och lägga mer fokus på samlevnad och känslor.

Resultat av observationer

Observationerna var fem till antalet och genomfördes i år 8 under perioden oktober 2006 till
maj 2007 på två olika högstadieskolor. Lektionernas längd varierade mellan 40 och 80
minuter och leddes av fem olika lärare. Resultaten av observationerna presenteras nedan, först
övergripande med avseende på lektionernas innehåll och sedan mer detaljerat baserat på hur
lärarna agerade gentemot eleverna. Observationerna presenteras till största delen uppdelat
med varje lärare för sig,  men eftersom två av lärarna berörde delvis samma ämnesområde -
preventivmedel, har deras lektioner till viss del vävts samman.

Övergripande lektionsinnehåll

En av lektionerna var en introduktion, eftersom det var den andra lektionen i detta
undervisningsområde, och berörde vad som händer med kroppen under puberteten. Den röda
tråden var enligt läraren att ingenting är onormalt, konstigt eller fult och att alla frågor är bra
frågor. Vid två  av lektionerna tittade eleverna på film och diskuterade därefter i grupper. Två
av lektionerna berörde preventivmedel och olika metoder att skydda sig mot sexuellt
överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter. Båda lärarna ägnade en del av tiden åt att
förklara hur spiralen fungerar, liksom pessaret. En av lärarna ägnade sedan resterande del av
tiden åt att tala om kondomer och eleverna fick även testa att trä på en kondom över ett
glasrör. Den andra lektionen ägnade i stort sett ingen tid åt kondomer och läraren förklarade
att det hade varit ämnet för föregående lektion. Istället ägnades lektionen åt att tala om
menstruationscykeln i syfte att följande lektion komma in på p-piller som preventivmetod. En
av de observerade lektionerna avslutades med att läraren läste upp och besvarade de anonyma
frågor som eleverna hade skrivit föregående lektion.
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Lärarens agerande vid bemötande av frågor

Lärare Per som observerades under en av de inledande lektionerna på avsnittet sex och
samlevnad presenterade målen för undervisningen genom att gå igenom en utdelad stencil.
När han kom till punkten homosexualitet stannade han till och frågade eleverna om de trodde
att det var vanligt och vad det innebär. En pojke svarade:

"Det är när man gillar samma kön som man är."
Sedan räckte tre pojkar upp handen för att svara på hur vanligt det är, en pojke svarade att det
är en halv miljon som är homosexuella i New York. Per besvarade det påståendet med
följdfrågan:

"Är det vanligt då? Om vi ställer upp 100 personer, hur många av dem?"

Efter att både flickor och pojkar hade gissat på två respektive tre personer utbrast en pojke:
"Du menar såna som vågar säga att man är bög?"

Läraren kommenterade inte detta och en flicka frågade:
"Räknar vi både killar och tjejer?"

Läraren svarade då att det är en på tio som är homosexuell och att om det finns 450 elever på
skolan så skulle det innebära 45 homosexuella. Det följdes av ett svagt sus i klassrummet och
en flicka utbrast:

"När får man reda på det?"
Hela klassen exploderade i fnitter och Per kommenterade:

"Bra fråga! Man får inget brev, men funderar på det själv. Det anses ibland kanske
onormalt, men en på tio är verkligen inte onormalt."

När läraren senare frågade om vad pubertet innebär var det påtagligt fler pojkar som var
aktiva och viftade ivrigt med händerna i luften. Per lät en flicka besvara frågan om att kroppen
ändras och motfrågan blev på vilket sätt kroppen ändras, den frågan delade Per ut till en pojke
med orden:

"Klarar du av det, Kalle?"
Kalle svarade att man blir hårig och läraren berättade att det kan börja redan i femman eller
sexan med frågor pojkar emellan i stil med: "Har du fått hår på snoppen?"

Genomgången av kroppens förändring under puberteten fortsatte och pojkarna var något mer
aktiva än flickorna. En pojke nämnde hormoner som ett exempel på vad som händer och
läraren kommenterade att det var ett krångligt ord. Pojken var snabb att förklara:

"Man blir argare, tjafsar mer med mamma och pappa."
En annan pojke associerade istället till tjejer som får mens och Pers kommentar blev:

"Är dom sura?"
Svaret blev spridda skratt i klassrummet och en pojke uttalade ordet humörsvängningar.

Som avslutning på lektionen påpekade läraren åter att alla förändringar är normala och
exemplifierade med röstens förändring i målbrottet och flickornas bredare höfter. När en
flicka visste att de breda höfterna var till för att föda barn passade Per på att rikta sig till
flickorna med orden:

"Ni är så privilegierade."

Lärarens sista fråga berörde vad poängen med puberteten är och en pojke var snabb att svara:
"Det är den man kommer att vara resten av sitt liv."

Det svaret kommenterades inte vidare av Per som fortsatte att fråga:
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"Vad kan en man och en kvinna?"
Svaret kom åter snabbt från en pojke:

"Ha sex, samlag."
Läraren uppmuntrade vidare:

"Ja, då kan det bli...?"
"Barn!"  utropade flera pojkar och flickor i kör.

Lärare Per sammanfattade poängen med puberteten att kroppen blir könsmogen och kan
fortplanta sig.

Lärare Anders bad eleverna att säga exempel på några fler preventivmedel än p-piller och
kondomer varpå flickorna var mer aktiva än pojkarna och fem olika flickor gav förslagen p-
stav, spiral, p-spruta, pessar och dagen efter-piller. En pojke föreslog p-skum. Flickan som
svarade dagen efter-piller fick följande kommentar av läraren:

 ”Ja det är bra att du tar upp det nu, det är kanske inget preventivmedel”
Sedan följde två ytterligare förslag från pojkar på preventivmetoder; coitus interruptus, varpå
läraren kommenterade att det betyder avbrutet samlag och en annan pojke nämnde
sterilisering, något som lämnades utan kommentar från läraren. Två förslag från flickor; P-
piller och minipiller, kommenterades av läraren med orden:

 ”Det brukar inte vara så aktuellt i er ålder.”
Anders gick sedan vidare med att tala mer om spiralens funktion och använde en bild på
livmodern i genomskärning för att förklara hur spiralen sitter. Anders pekade på bilden av
livmodern och sa:

”De här delarna ska ni kunna absolut, det måste ni kunna för att förstå p-piller.”
När han sedan frågade vad spiralen gör svarade en flicka att den stoppar äggen. En pojke
svarade att den stoppar spermierna. Anders besvarade dessa båda förslag genom att säga:

 ”Det kommer som en hel armada som tävlar, som ett vasalopp.”

Sedan fortsatte han att förklara att spiralen:
”hindrar ägget från att ramla ut. Hindrar spermierna från att vandra ut. Spermierna dras

till spiraltråden där dör de för att det är inte mycket att penetrera.”

En flicka frågade om koppartrådens funktion varpå en pojke besvarade henne med orden:
”Han sa ju det nyss, den dödar spermierna.”

Lärare Karin inledde sin lektion om preventivmedel med att tala om kopparspiralen, hon
ritade en bild av den på tavlan och förklarade att den är liten och sitter på insidan av
livmodern. En flicka utbrast:

”Hur fan får man in den?”
Sedan var tystnaden total i klassrummet när Karin gick igenom hur en läkare för in den och
efter genomgången kommenterade en pojke med orden:

”Taskigt att kopparn är spermiedödande. Stackars spermier.”
Sedan förklarade Karin att det finns två fördelar med spiralen; den är gratis och kan sitta i 8
år, nackdelen menade hon är att man bör ha fött ett barn, säkerheten var 99 %. Lärare Anders
förklarade under sin lektion att spiralen är säker till 70-75 % och att det beror på att det inte är
säkert att den sitter 100 % rätt. Karin blev i sin förklaring av spiralens fördelar avbruten av en
pojke som frågade:

”Ska vi använda kondomer idag?”
Karin svarade:

”Ja om vi hinner så långt eller tja använda och använda…”
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varpå hon skrattade till lite innan hon återgick till att tala om spiral och nämnde att den är
gratis. Samme pojke kommenterade då detta som att det inte var något märkvärdigt och att
kondomerna är gratis hos skolsyster. Karin kommenterade inte detta utan nämnde istället
nackdelarna med spiral som att mensen blir mer riklig och mensvärken kan öka samt att
spiralen inte skyddar mot könssjukdomar. Sedan skickades en kopparspiral runt i klassrummet
och en fråga från en pojke som jag inte uppfattade dämpades av läraren med orden:

 ”Inte just nu Kalle”.

Under tiden spiralen skickades runt uttalade Karin ordet kondomer och det följdes av ett
tydligt sus i klassrummet. Karin fortsatte genom att påpeka att det som sägs om säkerheten
inte riktigt stämmer och att det är många som säger att den sprack, men frågan är hur den
används riktigt. En pojke sade då:

”På rätt kroppsdel”

Karin log och svarade:
”Ja det är en klar fördel och under hela samlaget.”

Sedan riktade Karin flera frågor direkt till flickor, bland annat var man kan köpa kondomer.
Hon fick dock ingen respons alls och avbröt sig själv med en tillsägelse till en skämtande
pojke. Sedan besvarade Karin själv frågan med att kondomer är dyra på Ica och
bensinmackar, men att de finns hos syster och på ungdomsmottagningen till inköpspris.
Fördelen med kondomer menade hon vara att de finns att köpa lite varsomhelst och att
eleverna inte behöver berätta för mamma. Karin efterfrågade sedan fler fördelar och en flicka
svarade mycket tyst:

”Inga könssjukdomar.”
 Varpå Karin uppmanade henne att säga det igen lite högre. När Karin sedan gick igenom hur
kondompaketet öppnas och hur den ska rullas på ett glasrör sa hon:

 ”Jag vill att alla gör det, men jag tvingar ingen.”
Sedan bad hon en flicka att assistera genom att hålla i glasröret som Karin också påpekade var
betydligt större än originalet. Eleverna arbetade parvis med kondomerna och Karin gick runt
och frågade främst flickorna hur det gick.

När Karin frågade eleverna vilken typ av glidmedel som man får använda med kondomer fick
hon bra svar av ett par pojkar. En av dessa elever ställde strax därpå frågan:

”Ska man verkligen göra det när tjejen inte är upphetsad?”
Karin kommenterade detta med orden:

”Det kan man verkligen fundera över, men vissa tjejer blir inte så fuktiga eller vid
analsex.”

Sedan sammanfattade Karin kondomers fördelar varpå hon delade ut frågor om ytterligare
fördelar till fyra olika flickor i klassen och fick ”jag vet inte” till svar från samtliga fyra. En
pojke svarade då att:

”Killar har kontroll över sina spermier”
En annan pojke svarade att de finns med jordgubbssmak. Nackdelarna räknades upp av en
flicka (”De kan gå sönder”) och tre pojkar som att det kanske inte blir lika skönt, de är dyra
och pinsamma att köpa.

Båda lärarna Karin och Anders presenterade pessar som preventivmedel och visade också upp
det för eleverna. Karin möttes av en pojkes kommentar

”Hur ska ballen komma in där?”
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En flicka undrade om det skulle tas ut efter varje gång. Nackdelar med pessar efterfrågades av
Karin och hon fick svar av två pojkar som sa ”krabbigt” och ”skabbigt” respektive ”fula”.
Karin kommenterade inte detta och en annan pojke menade att det inte blir lika skönt. Det
besvarade Karin med att hon inte trodde att det skulle göra någon skillnad. När lärarna skulle
förklara hur pessaret provas ut visade de på lite olika angreppssätt. Anders förklarade att man
mäter sig fram till rätt storlek,

”small, medium och x-large vet inte om det finns” varpå han skrattade till lite.
Karin fick av en pojke frågan hur utprovningen går till och han föreslog själv tumstock. Karin
besvarade detta med orden:

”Jag vet inte hur läkare provar ut och jag tror inte att jag vill veta det heller.”
Hennes svar åtföljdes av en del mummel och sorl i klassrummet.  När Anders skickade runt
pessaret bland eleverna var det en flicka som inte ville ta i det och han sa då till henne:

”Det är inte livsfarligt, det är gummi och den är inte använd.”

Anders lektion gick vidare med att handla om dagen efter-piller  och när han frågade eleverna
om någon visste var man kunde få tag på dessa svarade en flicka att de är gratis på
ungdomsmottagningen. Anders förklarade att man har 72 timmar på sig och att det bör
betraktas som en ren akutåtgärd och inget preventivmedel. Han sa:

”Om man är på en fest en fredag och ligger med en tjej eller kille med för den delen så
har man till på måndag på sig (…) gör så att graviditeten avbryts om ägget har hunnit fästa
(…) graviditeten hunnit så långt”.
Anders fortsatte med att fråga varför det är olämpligt med avbrutet samlag och besvarade
själv frågan med orden:

”Skickar ut lite spejare innan, sen kanske man inte vet när orgasmen kommer.”

Avslutningen på Anders lektion handlade om menstruationscykeln och det var först då som
eleverna uppmanades att anteckna det som skrevs på tavlan. Anders talade om att äggstocken
har en massa ägganlag med i princip färdiga ägg som grundläggs i fosterstadiet. En pojke
ställde frågan vad som händer när de tar slut. Det besvarades av läraren genom att göra ett
räkneexempel på hur många ägg en kvinna släpper per år och mellan 10-50 års ålder,
förklaringen avslutades med orden:

”När kroppen anser att nu har jag gjort mitt.”
Pojken som hade ställt frågan replikerade med:

”Nu är jag död!”
En annan pojke frågade hur spermierna vet åt vilket håll de ska. Anders svarade:

”Det är en drift. Rakt fram. (…) 500 miljoner spermier far iväg (…) mannen satsar på
kvantitet, kvinnan på kvalitet.”

Avslutningen på Karins lektion bestod av anonyma frågor som eleverna skrivit på lektionen
innan. Elva frågor togs upp och berörde allt från varför kisset är gult ibland, om sexdrömmar
är vanligt, till om det finns personer som tänder på föremål. Karin besvarade de flesta
frågorna raskt och utan tvekan, vid två tillfällen sade hon sig vara osäker och ville kolla upp
det. Frågan om hur ofta killar runkar medförde att Karin dröjde en aning med svaret varpå
pojkarna i klassen ropade:

”Men svara då!”
Svaret blev

”Det är individuellt.”
Nästa fråga löd:

”Hur känns det att ha sex?”
Svaret kom snabbt:



29

”Den känns personlig, den svarar jag inte på.”
Den sista frågan berörde onani och handlade om hur någon som inte har förhud onanerar, den
sade sig Karin vilja kolla upp med skolsköterskan innan hon kunde svara.

De två avslutande observationerna genomfördes i samma klass men med två olika lärare, de
delade på klassen i sin tjänst, men lärare Henrik betonade att han egentligen inte var behörig
att undervisa i sex och samlevnad eftersom han hade en annan ämnesinriktning. Klassen
agerade på olika sätt beroende på om det var Henrik eller den andre läraren Johan som
undervisade. Henriks lektion var den andra i ordningen i avsnittet sex och samlevnad och
följde på en lektion om tonårstiden, sex och kärlek. Lektionen tog upp abort och pornografi
och Henrik delade ut en stencil med fakta om abortmetoder och pornografins positiva och
negativa effekter. Klassen med 22 elever var mycket tyst och lyssnade uppmärksamt på
läraren. Det var endast vid ett enda tillfälle som någon elev, en pojke, yttrade en kommentar
och det rörde vilka länder som har fri abort. Kommentaren från pojken var att det är endast
europeiska länder som har det, Henrik besvarade det med att det finns katolska länder i
Europa som inte har fri abort.

Lärare  Henrik inledde lektionen med att gå igenom i vilka situationer  det kan  finnas ett
behov för kvinnan att välja abort. Han formulerade sig:

"Det är inte för att man är elak utan det kan vara den sociala situationen som inte
fungerar och då finns möjligheten att göra abort."

Han nämnde vidare att det är en rättighet för kvinnan att själv bestämma om hon vill behålla
barnet. Sedan presenterades metoderna och reglerna för när abort får genomföras och han
angav att gränsen för abort var v.12:

"Innehållet i livmodern sugs ut och det har inte utvecklats så mycket, det har bara gått
12 veckor. Innehållet som man kallar det, fostret egentligen...efter 12 veckor kan det
inte sugas ut och då görs en utredning."

Dagen-efter-piller förklarades vara en sorts abort, där fostret tas bort eller hindras från att
bildas. Efter att Henrik hade gått igenom lagstiftningen och hur vanligt det är med abort bland
kvinnor i åldern 18-24 år ställde han för första gången frågor riktade till klassen:

"Har  ni några frågor på det, något som är oklart eller som ni allmänt vill undra
över?"

Efter att ingen i klassen hade gett minsta antydan till att vilja fråga konstaterade Henrik att det
var dags att gå över till nästa område som var pornografi. Han började med att säga att det
finns överallt idag och att det kan finnas olika sorter och att han önskade se det från rätt håll
och försöka balansera bilden. I syfte att presentera pornografi rent generellt tog han upp
positiva effekter (de fanns med på den utdelade stencilen):

"- Sexuella akter i ord, bild och film som gör människor sexuellt upphetsade
- Vissa använder det för att stimulera (förbättra, sätta fart på) sitt sexliv"

Han fortsatte med att konstatera att vi alla har sexuella behov och att om de inte hade funnits i
våra liv skulle ingen av oss ha funnits här – de tillhör livets grundstenar. Det negativa menade
han är när vi börjar utnyttja det på fel sätt så att andra kommer till skada. Här presenterades
även en liknelse med hur västvärlden utnyttjar naturresurser alltför mycket i fattigare länder
vilket skapar en obalans.

Lärare Henrik  talade om hur vissa använder pornografi för att försöka hitta sig själva och att
man är påverkningsbar i tonåren. När man är mer mottaglig kan det leda till en falsk bild av
sexualiteten, särskilt vid jämförelser med porrskådespelare. Han uttryckte sig enligt följande:
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"Jag skulle inte jämföra mig med Zlatan eller Stefan Holm, jag har inte de generna
eller den längden...de är handplockade...de har fått den träningen och övningen,  det
kanske låter konstigt att tala om sex på det sättet men ni kan inte jämföra er med
elitidrottare och kanske tror ni att jag duger inte."

Henrik menade vidare att skådespelarna i porrfilm har haft tid att utvecklas och har gener för
att delta i filmerna. Ytterligare punkter på stencilen under rubriken negativa effekter var:

"- Kan leda till en falsk bild av sexualiteten. T.ex. att man jämför sig själv med
porrmodeller och porrskådisar.
 - Kvinnor ses som föremål som ska utnyttjas och inte som människor med behov.
 - Prostitution, olaglig försäljning av sexuella tjänster."

När Henrik kommenterade att pornografin bidrar till en negativ kvinnosyn genom att hon
betraktas som föremål nämnde han att det inte hjälper jämlikhetsarbetet "som det pratas
mycket om i massmedia och tv."  Han fortsatte sedan med att tala om att prostitution är lagligt i
vissa länder t.ex. Danmark och att motivet är att det finns risker med olagliga verksamheter
samt att hallickar inte är "världens snällaste människor och utnyttjar kvinnor". Resonemanget
avslutades med att förklara att det är en aktuell diskussion i Sverige idag och en fråga riktades
till eleverna kring hur de själva ansåg att problematiken skulle lösas. När klassen var lika tyst
som tidigare drog Henrik slutsatsen att de aldrig hade tänkt på det. Sedan återknöt han till
föregående lektion som  handlade om att det är lätt att jämföra sig i tonåren och påpekade att
det är farligt att tro att man inte duger eftersom de som spelar i porrfilmer är handplockade
och alla inte har den genetiken. Efter filmen  "Porrsnack" fick eleverna diskutera utifrån
frågor som fanns uppskrivna på tavlan och det diskuterades friskt i samtliga grupper medan
läraren gick runt i klassrummet. När diskussionerna skulle sammanfattas i helklass var det fler
pojkar än flickor som uttalade sig, det var i princip bara en flicka som pratade. En pojke ansåg
att det är mer accepterat för pojkar att titta på porrfilm än för flickor och att han anses normal
medan hon kan anses äcklig. Henrik kommenterade detta som att det var en mycket intressant
fråga och frågade klassen om de kände igen att det som tjej inte är lika accepterat att titta på
porrfilm, responsen blev dock inte så stor. Den pojke som tidigare under lektionen hade pratat
utan att räcka upp handen försökte ställa en fråga rakt ut och tystades av Henrik genom en
hand på axeln, men fick strax därefter en fråga riktad direkt till sig:

"Är det coolare om man är kille och tittar?"
Svaret blev:

"Tjaa, kanske det, vet inte?"
En kort stund senare kom samme pojke på tanken att låta klassen göra en handuppräckning,
där alla killar som inte hade sett porrfilm skulle räcka upp handen följt av detsamma för
tjejerna. Resultaltet blev att inga elever räckte upp handen medan en del av tjejerna såg något
förlägna ut.

Dagen efter denna lektion hade klassen istället läraren Johan som sade sig ha delvis en annan
inställning till eleverna än Henrik och krävde inte samma totala tystnad och disciplin. Henrik
nämnde att han hade skapat en bra disciplin i klassen genom att så fort någon pratade rakt ut
kommentera detta och att numera samtliga, utom en pojke, klarade av att räcka upp handen.
Johan förklarade att han hade kommit in mer på något slags kompisrelation till eleverna. Hans
lektion inleddes med filmen "Sex en bruksanvisning för unga" och tillhörande
diskussionsfrågor lämnades ut till eleverna strax innan. Johan förklarade att de efter filmen
skulle få sitta i mindre grupper och diskutera:

"Det finns inget att skämmas för, var inte skraja, om det känns konstigt kan jag gå ut
eller  nåt."
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Gruppindelningen löstes genom att läraren delade ut nummer till eleverna och han
förtydligade att syftet med gruppdiskussionerna var att alla skulle få säga något om varje
fråga. Under filmen satt samtliga elever helt tysta utom vid ett tillfälle då främst en grupp
pojkar skrattade till, det rörde sig om att det inte är okej att slå på testiklarna. Efter filmen
frågade Johan eleverna:

"Vad tyckte ni om filmen? Var den barnslig? Ni behöver inte svara."
Sedan kontrollerades gruppsammansättningen och någon elev fick byta för att det skulle bli
en jämnare blandning av flickor och pojkar. Johan lämnade klassrummet under några minuter
men gick sedan runt i grupperna och det verkade som om hans närvaro uppskattades och
eleverna kom inte av sig i diskussionerna. Vid senare tillfälle blev det ännu tydligare att
relationen mellan lärare och elever var  avspänd eftersom Johan anpassade sin planering efter
elevernas önskemål. Det var påtagligt hur viktigt eleverna och läraren ansåg att det var med
könsblandade grupper och flera elever påpekade att de upplevde det som att
diskussionsfrågorna var mer riktade till killar än till tjejer. Johan kommenterade en flickas
påpekande om detta med att hon i så fall fick försöka tänka sig in i hur det skulle vara för en
kille. Vid diskussionerna var fler pojkar än flickor aktiva, även om de två flickor som pratade
utvecklade sina inlägg ganska mycket. Två av pojkarna var noga med att bekräfta och hålla
med det som flickorna hade sagt.

Analys

Att analysera lärarens praktik vid sex och samlevnadsundervisning ur ett genusperspektiv
innebär att försöka se hur undervisningen bidrar till att forma eleverna till flickor och pojkar,
kvinnor och män. Inbegripet i  genusperspektivet finns en maktdimension med ett åtskiljande
och hierarkiskt mönster (Hirdman, 2001). Olikheter mellan könen och ökad ömsesidig
förståelse verkade enligt de intervjuade och observerade lärarna vara en av utgångspunkterna i
sex och samlevnadsundervisningen. Flickorna omnämndes som mogna och seriösa, medan
pojkarna ansågs mer barnsliga och enligt vissa lärare blygare. Samtidigt visade
observationerna att pojkar vid flera tillfällen visade stor mogenhet i sina kommentarer, men
att lärarna inte alltid uppmärksammade detta i lika hög utsträckning som när flickor deltog i
diskussioner. Exempel på detta är följande kommentarer från  två pojkar:

"Du menar såna som vågar säga att man är bög?"

”Ska man verkligen göra det när tjejen inte är upphetsad?”

Ett exempel som visar att en lärare möjligen utgår ifrån att pojkar i allmänhet har lägre
mognadsgrad är när en fråga om kroppens förändringar under puberteten delades ut till en
pojke med orden:

"Klarar du av det, Kalle?"

En orsak till att läraren missar att kommentera en insiktsfull kommentar från en pojke kan
vara att siktet är inställt på ett visst förväntat svar, som när frågan handlade om syftet med
puberteten och  en pojke svarade:

"Det är den man kommer att vara resten av sitt liv."
Läraren fortsatte då att fråga vidare tills det önskade svaret, "För att göra barn", uttalades.
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Flera lärare berörde att de har upplevelser av att pojkarna har fokus på att spela tuffa och utåt
sett mest agerar som om de bara vill prata om sex, trots att de i själva verket också är
intresserade av känslor och relationer. Det är även något som Öhrn (1990) uppmärksammar
som att pojkar har ett större tryck på sig att bibehålla sin tuffa fasad. Det innebär att flickors
deltagande i diskussioner  i högre grad berör mänskliga relationer och inte minst egna känslor
och erfarenheter. Det kan vara en av de bakomliggande orsakerna till att de flesta lärare delar
upp klassen i könsbaserade grupper ibland. Lärarna sade sig också märka att det förekom
olikheter i flickors och pojkars agerande och intresseområden. Flickor antogs vara mer
intresserade av att diskutera kärlek och relationer, medan pojkar snarare uttryckte att de var
intresserade av att lära sig allt som handlade om sex. I sex och samlevnadsundervisningen
sammanfaller flickornas intresseinriktningar väl med ämnets innehåll och syfte och därmed
uppskattas det också av läraren. Något som enligt Öhrn (1990) inte alltid är fallet och i andra
lägen kan lärare anse att flickorna stör med sina personliga inlägg  i undervisningen.

En av intervjufrågorna berörde könsrollers del i undervisningen och flera av lärarna medgav
att de upplevde svårigheter i att ta upp ämnet och såg risker med återskapande av
könsstereotyper och generaliseringar som Tallberg Broman (2002) också nämner. De lärare
som ansåg att de ägnar könsroller en stor del av  undervisningen diskuterade även till viss del
maktdimensionen exempelvis i prostitution och pornografi. Ett visst mått av olikhetstänkande
(Hedlin, 2004) verkade samtidigt genomsyra några av lärarnas svar när det bland annat
handlade om pojkars och flickors inställning till onani. Det var  även flera lärare som endast
berörde könsroller i förbigående och under en observation nämndes kvinnobilden i pornografi
och jämställdhetsfrågan kortfattat, medan skådespelarnas genetik och fallenhet för yrket
istället återkom flera gånger i lärarens kommentarer.

Begreppet positionering innebär enligt Tallberg Broman (2002) att det i varje sammanhang
enbart finns vissa speciella möjliga positioner för en person att inta.  Undervisningen i sex och
samlevnad innebär enligt två av lärarna att elever som annars aldrig deltar aktivt i skolarbetet
lyser upp och tar chansen att visa vad de kan. Det är möjligheter som inte erbjuds dessa elever
i andra ämnen. På samma sätt kan det vara så att den vanligtvis ambitiösa eleven blir blyg och
passiv under sex- och samlevnadsundervisningen, delvis beroende på grund av bristande
erfarenheter. I begreppet positionering ingår att  om en individ skulle välja att agera på ett sätt
som ligger utanför det egna könets gränser ökar risken för marginalisering (Tallberg Broman,
2002). Genuskontraktet (Hirdman, 2001) beskriver de överenskommelser och föreställningar
som finns inom olika kulturer för vad som anses passande för olika kvinnor och män.
Maktdimensionen innebär att det finns större utrymme för pojkar som överskrider det
förväntade beteendet och fäller mogna kommentarer än för flickor som flamsar och visar ett
omoget beteende. Samtidigt är det lättare att alltid rikta blicken mot de pojkar som syns mest -
de som lever upp till stereotypen (Tallberg Broman, 2002). Genom att därigenom återskapa
könsrollsmönster bidrar läraren till att sätta ramar och förhållningsregler för hur flickor och
pojkar får utveckla sin könsidentitet.

Bäckmans studie (2003) visar att föreställningarna om att kvinnlig och manlig sexualitet är
olika lever kvar inom sex- och samlevnadsundervisningen trots en uttalad vilja att arbeta för
jämlikhet. Lärare och elever verkar enligt Bäckman dela uppfattningen att den manliga
sexualiteten är individcentrerad och driftsinriktad medan kvinnlig sexualitet inriktas mer på
känslor och omsorg. Ur ett genusperspektiv läggs därtill att den kvinnliga sexualiteten är
underordnad mannens och inte ägnas lika mycket uppmärksamhet. Flera av de manliga
lärarna uttryckte att en central del i undervisningen är att bjuda på sig själva för att lätta upp
undervisningen och de sade sig inte känna några begränsningar eller blygsel i relation till
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eleverna. En av de kvinnliga lärarna, Karin, menade att hon numera hade vant sig, men att det
tidigare hade hänt att elevernas frågor kändes alltför nära hennes egen tonårstid, något som en
av de manliga lärarna istället kunde uppleva som positivt - att han mindes precis hur det var.
När Karin fick frågan hur det känns att ha sex valde hon att inte besvara den på grund av att
den kändes alltför personlig. Två kommentarer från observationerna när Karin och Anders
pratade om pessar kan illustrera skillnaderna, Anders skämtade när han fick frågan om hur de
provas ut, medan Karin helst undvek att svara:

"Small, medium och x-large vet inte om det finns"

"Jag vet inte hur läkare provar ut och jag tror inte att jag vill veta det heller."

Det språk som eleverna och lärarna använder för att beskriva fortplantningsprocessen är inte
fritt från könsstereotyper, något som Martin (1991) har uppmärksammat även när det gäller
kurslitteratur på området. När lärare Anders beskrev spermierna användes ord som:  "armada,
tävlar, vasalopp, vandrar, skickar ut spejare, driftsstyrda"  Ägget omnämns inte i lika stor
utsträckning utan enbart med orden att spiralen "hindrar ägget från att ramla ut" ,  ett mer
passivt ordval än för spermierna. Elever följde lärarens exempel när de  talade om att det var
taskigt för spermierna och att det var "stackars spermier" som dog av spiralen, en annan pojke
frågade också hur spermierna "vet åt vilket håll de ska?" Spermierna framställs därmed nästan
som egna tänkande och kännande individer. En av fördelarna som nämndes med kondom var
också att: "Killar har kontroll över sina spermier" . När pessar presenterades låg fokus istället
på hur mannens könsorgan skulle kunna penetrera det och som nackdelar nämndes att det var
"skabbigt" och "fult" . Under lektionen med Henrik som handlade om porrfilm nämndes i
korthet att kvinnor ofta betraktas som föremål och att det kan  skapa en falsk bild av
sexualiteten, men fokus låg istället på att pojkar inte ska jämföra sig med
porrfilmsskådespelarna och känna att de inte duger. Genussystemet med åtskiljande hierarkier
av könen återspeglas tydligt i undervisningen.

Diskussion

Det finns en omedveten dimension i hur vi agerar och bemöter elever utifrån deras
könstillhörighet. Det är det som gör studerandet av lärarens praktik ur ett genusperspektiv så
givande och komplext. Något som tydligt framkom när observationer och intervjuer ställdes
mot varandra var att lärarna tyckte sig uppleva en sak, bland annat omogna pojkar, medan
observationerna visade att de mogna kommentarerna från pojkarna ofta passerade obemärkta.
När läraren väljer att kommentera och lyfta vissa frågor framför andra sänder det signaler till
eleverna om vilka könsmönster som är rådande. Det kan exempelvis handla om att flickor
hellre pratar om kärlek än om sex och inte onanerar lika mycket som pojkar. Pojkar vill säkert
gärna prata mer om känslor men de vågar inte, som en av lärarna uttryckte det, och de
behöver då stärkas och uppmuntras när de verkligen tar steget och överskrider könsmönstren.
Kommentaren från läraren som ifrågasätter om en pojke ska klara av att besvara en något
pinsam fråga kan istället bidra till att förstärka bilden av omogenhet. När det gäller elevers
delaktighet i undervisningen hade olika lärare olika strategier för att involvera även den grupp
av tysta flickor som verkade förekomma i samtliga klasser. En kvinnlig lärare delade ut
direkta frågor till flickorna som dock i många lägen undvek att svara. En manlig lärare
fortsatte att utveckla frågan lite, tills de ivrigt viftande pojkarna hade fått sällskap av några
flickor som också kunde tänka sig att svara. Han undvek medvetet att låta de ivrigaste
pojkarna svara.
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Det sätt på vilket lärarna besvarar  frågor från eleverna ger ytterligare signaler om hur de ser
på kvinnlig och manlig sexualitet. De manliga lärarna framhöll i större grad än de kvinnliga
hur viktigt det var att bjuda på sig själva och lätta upp undervisningen, något som också blev
tydligt när lärare Karin undvek att besvara frågan om hur det känns att ha sex med hänvisning
till att den kändes alltför personlig. Lärare Per antydde med sin kommentar på en pojkes fråga
om hormoner och tjejer som får mens, "är dom sura?" att det är accepterat att skoja om
kvinnlig sexualitet på ett annat sätt än vad jag föreställer mig att kvinnliga lärare skulle göra.
På samma sätt tolkar jag de skratt som filmen framkallade när den visade en sekvens om att
det gör ont att slå en pojke på pungen, det var inga elever som skrattade när motsvarande
sades om flickors bröst. Frågan är när det är  socialt accepterat att skratta högt och för vem det
är accepterat? Att flickor inte skrattar åt sina egna könsorgan hänger samman med
maktaspekten i genussystemet, den som har mindre makt vågar inte ta samma utrymme och
priset för att försöka göra det kan bli högt.

Min tolkning är att de manliga lärarna i större utsträckning använder sig av sin egen person
som ett redskap i undervisningen. Dock är underlaget av observationer alltför litet för att dra
några egentliga slutsatser kring detta och de individuella avvikelserna kan vara större än de
som är könsbaserade. Jag frågar mig ändå om det kan vara så att de manliga lärarna missar att
se flickorna och lyfta deras könsidentitet och de kvinnliga lärarna genom sitt agerande riskerar
att förstärka en bild av den kvinnliga sexualiteten som mer tabubelagd och undanskymd.
Samtidigt verkar samtliga lärare även missa att se de pojkar som inte lever upp till
könsnormen utan agerar mer moget och kommer med genomtänkta svar. Pojkarna tycks helt
enkelt agera utifrån de förväntningar som finns på dem genom att tuffa till sig inför kamrater
och lärare och får de sidorna bekräftade av lärarna. Lärarna saknar redskapen att på djupet nå
fram till eleverna med genusglasögonen på och analysera undervisningen med avseende på
makt och könstillhörighet. Det är som Öhrn (1990) beskriver att det saknas motstrategier när
t.ex. flickor agerar på ett icke förväntat könsmönsterbrytande sätt och opponerar sig mot
lärarna. Trots att könstillhörighet och sexualitet har en sådan central plats i sex och
samlevnadsundervisningen upplever jag det ändå som att vi är fast i gamla mönster och rör
oss runt en svårforcerad mur. Det  ligger i könsmönstrens  natur att de är oerhört svåra att
bryta eftersom vi alla är en del av dem.

Det finns en dubbelhet i att flickors agerande under sex och samlevnadsundervisningen på ett
sätt blir idealet, med tanke på deras intresse för mellanmänskliga frågor och mogenhetsgrad.
Samtidigt tillåts flickors sexualitet och lust fortfarande inte ta lika mycket utrymme i
undervisningen, eftersom det kvinnliga könet är underordnat det manliga och den
driftsinriktade sexualiteten är normen. När lärarna talar om befruktningen är det genomgående
spermierna som är aktiva och ägget ligger passivt väntande. Det var även tydligt när ämnet
var pornografi och den manlige läraren fokuserade på att det var viktigt att pojkarna inte
jämförde sig med skådespelarna. Språket som används av läraren, både det verbala och det
ickeverbala har betydelse för hur eleverna formar sina könsidentiteter. Det handlar om vilka
blickar och gester läraren använder sig av, det kan vara ett skratt tillsammans med pojkarna
när deras könsorgan diskuteras eller avsaknaden av kommentarer kring kvinnlig onani.

Samtliga intervjuade lärare framhöll  att det troligen inte finns något annat ämnesområde där
responsen är lika total från eleverna som i sex och samlevnad. Jag konstaterar att det är en
undervisning som därmed erbjuder fantastiska möjligheter till att finna nya positioner och
skapa andra könsmönster än de invanda, samtidigt erbjuder ämnet med sin karaktär stora
utmaningar. Betydelsen av  att introducera mer av ett könsidentitetstänkande betonas av
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Skolverkets granskning av kursplaner  (2006) och enligt resultaten av denna studie är det en
bit kvar på vägen till mer fokus på könsidentitet och könsroller. Den osäkerhet som flera av
lärarna gav uttryck för när det handlar om att beröra dessa områden kan resultera i att de
istället blir kvar i gamla mönster alternativt drar förhastade slutsatser.

Sammanfattningsvis indikerar resultaten av denna studie att lärarens kön präglar
undervisningen i sex- och samlevnad. Lärarens generaliseringar om elever utifrån deras
könstillhörighet speglar lärarens agerande i undervisningssituationen. Föreställningen om att
det är fler pojkar än flickor som är omogna finns hos flertalet av de intervjuade lärarna. Några
av lärarna har särskilda strategier för att inte låta dessa pojkar styra undervisningen alltför
mycket. Positivt är att undervisningen erbjuder elever som annars har svårt med motivationen
att lyckas bra och jag ser likheter mellan de nya positioner som dessa elever får och de nya
könsmönster som det finns ett behov av att skapa.

Intressanta områden för fortsatt forskning skulle vara att gå mer in på djupet i analys av hur
manliga och kvinnliga lärare använder sig av sin personlighet och könstillhörighet i
undervisningen. Det skulle även vara intressant att ta del av hur flickor och pojkar uppfattar
att läraren berör olika  moment som  abort, pornografi och preventivmedel. Fler observationer
av lika många kvinnliga som manliga  lärare under längre  tidsperioder alternativt under den
inledande lektionen i sex- och samlevnadsundervisning skulle skapa mer utrymme för
generaliseringar.
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Bilagor

Bilaga 1

Intervjuguide

• Hur länge har du arbetat som lärare? Hur länge på denna skola?

• I vilken årskurs sker undervisning om sex och samlevnad? Vad styr valet av tidpunkt?

• Hur många lektionstimmar omfattar detta avsnitt?

• Delar du vid något tillfälle upp gruppen i pojkar och flickor, vad handlar undervisningen
om då?

• Hur upplever du att det är att undervisa i denna del av biologiundervisningen?

• Hur tycker du att det tas emot av eleverna?

• Har du upplevt några skillnader mellan pojkar och flickor i intresse eller önskemål om
undervisningens innehåll?

• Deltar eleverna i planeringen av undervisningen?

• Känner du dig nöjd med på vilket sätt undervisningen bedrivs?

• Finns det något ämne inom sex och samlevnadsundervisningen som du upplever att det
känns svårare att prata om än andra?

• Upplever du att pojkar respektive flickor agerar olika i undervisningssituationen, vid olika
moment? På vilket sätt hanteras det i så fall?

• Är könsroller något som tas upp i sex- och samlevnadsundervisningen?

• I kursplanen för biologi är ett av målen att eleverna i slutet av skolår nio skall ”kunna föra
diskussioner om sexualitet och samlevnad och därvid visa respekt för andras ståndpunkter
och för olika samlevnadsformer”. På vilket sätt arbetar du för att detta mål ska uppnås?

• Observationsspecifika frågor
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Bilaga 2

Tabell 2. Sammanställning av bakgrundsinformation  kring informanter
Informant Yrkesverksam Undervisar år Undervisningens

omfattning (veckor)
Observation/intervju

Anna 5-10 år 9 5-7 Intervju

Bea < 5 år 8 5 Intervju

Christina > 10 år 8 4 Intervju

David 5-10 år 8 4 Intervju

Karin 5-10 år 8 3-4 Observation och
intervju

Anders 5-10  år 8 7-8 Observation och
intervju

Johan < 5 år 8 2-3 Observation

Henrik < 5 år 8 2-3 Observation

Per 5-10 år 8 8 Observation och
intervju


