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Syftet med studien är att lyfta fram hur lärare 
upplever att det är att undervisa om, samt vilka 
metoder och strategier som används vid 
undervisning om sexualitet och samlevnad i 
religionskunskapsämnet för årskurs 4–6. Studien är 
en kvalitativ intervjustudie som ämnar att undersöka 
sex verksamma lärare inom årskurs 4–6 som 
bedriver undervisning i religionskunskapsämnet. 
Studien grundar sig i ett genusperspektiv, med fokus 
på hur lärare upplever och går tillväga i 
undervisning om sexualitet och samlevnad.  
 
Studiens resultat visar att ämnesområdet sexualitet 
och samlevnad är ett viktigt ämne att tala om i 
skolan. Utifrån resultatet framkommer det att 
lärarna har svårt att definiera begreppen ”sexualitet 
och samlevnad” i religionskunskapsämnet. 
Sexualitet och samlevnad anses vara ett ämne som 
går in i flera andra ämnes- och kursplaner, 
exempelvis i de naturorienterande ämnena. Lärarna 
i studien beskriver att de använder sig av olika 
undervisningsmetoder och strategier i sexualitet och 
samlevnadsundervisning. Vanligt förekommande är 
samtal och diskussioner, film, studiebesök, 
workshops och rollspel. Lärarna delger också att det 
är vanligt att dela in eleverna i kill- och tjejgrupper 
eller att undervisningen utgår från skolsköterskan. 
Det lyfts även fram i resultatet att lärare kan ges 
möjlighet till hjälp från andra lärare, alternativt 
utomstående organisationer så som RFSU, Rädda 
Barnen eller Röda Korset.  
 

The purpose of this study is to investigate what 
methods teachers use in sex education in religious 
studies from grades 4–6. Furthermore, to highlight 
the challenges and experiences that the teachers 
face within the subject in today’s teaching. The 
study is based on qualitative data conducted from 
interviews with six teachers who teach in religious 
studies from grades 4–6. The study is written from 
a gender perspective, focusing on the teacher’s 
experience and methods. 
  
  
The study’s result shows that the subject area 
“sexuality” is an important topic to talk about in 
school. Based on the result, it appears that the 
teachers find it difficult to define what sex education 
is about in religion studies. The teachers in this 
study believe that sex education is within the 
framework of ethics and morals as well as values. 
Furthermore, it is a subject that goes into several 
subject- and course plans, for example the nature-
oriented subjects. The teachers in this study describe 
that they use different teaching methods and 
strategies in sex education. This study shows that 
teachers use discussions, movies, workshops, study 
visits and roll-play. The teachers also inform that it 
is common to divide the pupils into groups based on 
gender, for example girl and boy groups. The school 
nurse is also responsible for the sex education. 
Furthermore, it appears from the result that teachers 
can be given the opportunity to get help from other 
teachers, or from other organisations such as RFSU, 
Rädda Barnen or Röda Korset. 
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1.   Inledning  

Ungdomar ställs inför frågor som rör relationer, könsmönster och sexualitet. Samtliga 

vuxna som arbetar i skolan behöver uppmärksamma elevernas tankar och funderingar och 

ge dem möjlighet att lära mer om frågorna.  Sexualitet och samlevnad ska i grundskolan 

vävas in i olika ämnen och rektorn har huvudansvaret för att det genomförs. Skolan har i 

uppgift att bryta olika könsmönster som kan hämma elevers lärande och fortsatta 

utveckling (Skolverket, 2019). Om undervisningen bedrivs utifrån flera olika synvinklar 

kan elever få inblick i vad sexualitet och samlevnad innebär. En sådan undervisning kan 

exempelvis behandla sexualitet och samlevnad ur ett historiskt perspektiv, hur människan 

förhåller sig till sexualitet och relationer samt hur sexualitet och samlevnad beskrivs inom 

olika religioner (Skolverket, 2018b). 

 

Skolinspektionen redovisade 2018 att frågor som rör sexualitet och samlevnad lyfts upp i 

flera olika ämnes- och kursplaner och att lärare följaktligen arbetar mer 

ämnesövergripande. Däremot påpekar Skolinspektionen att vidare kompetensutveckling i 

form av ämneskunskaper är en viktig del för att lärare ska kunna hantera frågor som ämnes- 

och kursplanerna syftar till (Skolverket, 2018b). Lindroth (2014) betonar att undervisning 

som rör frågor om sexualitet och samlevnad inte är en obligatorisk del på lärarutbildningen. 

I en tidigare studie kommer Cederholm och Lindberg (2018) fram till att den forskning 

som finns inom sexualitet och samlevnad inriktar sig på teorier och perspektiv vilket 

resulterar i olika förhållningssätt i undervisningen.  Däremot finns ett stort behov av mer 

forskning som belyser vilka metoder och strategier som lärare använder sig av i 

undervisning om sexualitet och samlevnad. Avsikten med min studie är att lyfta fram hur 

lärare undervisar om sexualitet och samlevnad i religionskunskapsämnet. Min intention är 

att min studie kan bidra till att fler lärare reflekterar över sitt tillvägagångsätt i undervisning 

om sexualitet och samlevnad samt vilka strategier och metoder som ligger till grund för 

undervisningen. Den metod som används i studien är semistrukturerade intervjuer med sex 

verksamma grundskollärare i religionskunskapsämnet på mellanstadiet.  
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2.   Syfte  och  frågeställningar  

Syftet med studien är att lyfta fram hur lärare undervisar om sexualitet och samlevnad i 

religionskunskapsundervisningen i årskurs 4–6. Jag vill därför undersöka hur lärare 

bedriver samt upplever en sådan undervisning. Detta syfte avser jag att uppfylla genom att 

besvara följande frågeställningar: 

 

•   Hur upplever lärare att det är att undervisa om sexualitet och samlevnad i 

religionskunskapsämnet? 

•   Vilka metoder samt strategier används i undervisning om sexualitet och samlevnad 

i religionskunskapsämnet?  
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3.   Bakgrund  

Bakgrunden inleds med en beskrivning av begreppet sexualitet (3.1). Därefter presenteras 

sexualitet och samlevnadsundervisningen ur ett historiskt perspektiv (3.2) följt av 

sexualitet och samlevnad i skolans styrdokument (3.3). Slutligen redovisas hur 

undervisning om sexualitet och samlevnad framställs i tidigare forskning (3.4).  

3.1.  Sexualitet  

Sexualitet kan definieras som ett behov som i huvudsak grundar sig i att människan söker 

kärlek, värme och intimitet. Sexualitet är en process som utvecklas oavbrutet och faktorer 

som kan påverka barnets sexualitet är främst genetiska, biologiska och psykosociala 

samband (Sexualitet, u.å.). Begreppet sexualitet innefattar mer än att bara ha sex med en 

annan människa. Det är något en människa bär med sig och som har inverkan på våra 

känslor, tankar och handlingsmönster (Sexualitet, u.å). Sexualitet kan exempelvis 

förknippas med identitet och relationer, med kropp och lust samt kläder och uttryck 

(Martinsson & Reimers, 2014).    Synen på sexualitet kan skilja sig beroende på kultur och 

religion (Sexualitet, u.å.) och den kan se annorlunda ut beroende på samhällsklasser (Katz, 

2014). Vad som anses acceptabelt i ett land eller i en kultur kan uppfattas annorlunda eller 

avvikande i en annan. Flera kulturer kopplar samman sexualitet som ett behov som sker i 

en ostörd och stillsam miljö. Redan i barndomen växer behovet fram som något privat, 

vilket kan vara en anledning till att sexualiteten är något som upplevs svårt att samtala om 

(Sexualitet, u.å.).  

 

Frågor kring sexualitet och samlevnad präglas ofta av den sociala verksamhet som håller 

på att öppna upp sig för flickor och pojkar på mellanstadiet. Frågor som ”vad är kärlek” 

kan förekomma och frågorna berör ofta ämnen som självkänsla och andra teman som är 

relateringsbart för elever (Centerwall, 2005b). För elever i årskurs 4–6 kan kärlek 

definieras på olika sätt. En del elever kan känna sig kära medan andra strävar efter att bli 

kära eller helt enkelt inte finner intresse för det. Hos barn i den här åldern innebär det att 

pröva sin begränsning och att utforska sin nyfikenhet (Simonsson, 2012).    
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3.2.  Sexualitet  och  samlevnadsundervisning  ur  ett  historiskt  
perspektiv  

Den första strukturerade sexualitet och samlevnadsundervisningen tog plats i Sverige 

under tidigt 1900-tal och utfördes då av en kvinnlig läkare på högre flickskolor runtom i 

Stockholm. Budskapet som utmärkte undervisningen var ”ge de unga kunskap, men 

uppmuntra dem inte att ha sex!” (Centerwall, 2005a). Undervisningen hade då som avsikt 

att skapa förståelse för människans kroppsliga utveckling sett till pubertet, fosterutveckling 

samt modern som bärare av liv (Centerwall, 2005a; Katz, 2014). Sexualupplysningen var 

främst avsedd för kvinnor eftersom de ansågs vara mer mottagliga för den typen av 

undervisning utan att väcka för stor sexuell lust. Sexualupplysningen ansågs också 

nödvändig för kvinnor då de var i stort behov av att skydda sig mot män och mot oönskade 

graviditeter. Det var också anledningen till att kvinnor fick mer undervisning om sexual 

och kroppshygien (Centerwall, 2005a; Bygdeman & Lindahl, 1994).  

 

Under 1930-talet bildades Riksförbunden för sexuell upplysning (RFSU)1 (Centerwall, 

2005a) som vid den tiden tog upp viktiga aspekter som rätten till information och 

preventivmedel, rätten till abort, avkriminalisering av homosexualitet samt införande av 

sexualundervisning från 7-års ålder (Bygdeman & Lindahl, 1994). Politiker, RFSU och 

allmänna personer i samhället ville införa sexualundervisning i skolan för att inte längre 

acceptera problem som oönskade graviditeter och könssjukdomar (Centerwall, 2005a). 

Intentionen var att upplysa om att alla barns existens var efterlängtad och att försöka se 

sexualiteten som något positivt och således inte förknippa den med risker för graviditet 

(Katz, 2014). I samband med det skapades läromedel, som behandlade frågor om sexualitet 

på ett mer djupgående sätt (Centerwall, 2005a). 

 

Under 1940-talet kom ett uttalande om att sexualundervisningen i folkskolan skulle utgöra 

en del av planen för undervisning i naturkunnighet och hembygdsundervisning. 

Undervisningen skulle då fokusera på läran om kroppsuppbyggnad, fosterutveckling samt 

sexuallivets biologi och hygien. I samband med att sexualundervisningen skulle införas i 

folkskolorna utformades också en handledning med specifika lektionsförslag om vad som 

var lämpligt att samtala om, eller inte samtala om inom ramen för undervisning 

                                                   
1 RFSU står för Riksförbunden för sexuell upplysning. Organisationen arbetar med frågor inom 
sexualupplysning samt sexualpolitik (RFSU, 2017). 



5 
 

(Centerwall, 2005a). Den svenska grundskolan införde sexualundervisning som ett ämne 

under 1950-talet, vilket då kom att bli obligatorisk (Centerwall, 2005a; Bäckman, 2003).  

 

Skolverket har idag utformat referensmaterial som uppmärksammar fakta och viktiga 

utgångspunkter för hur lärare kan behandla ämnesområdet sexualitet och samlevnad i 

skolan. Skolverkets referensmaterial har ersatt den handledning som tidigare fanns 

tillgänglig för lärare. Materialet har som syfte att skapa en undervisning som är elevnära 

och därför fokusera på ungdomars verklighet och utveckling kring ämnesområdet 

sexualitet och samlevnad. Materialet fokuserar på att lyfta fram samtal som en strategi 

mellan lärare och elever men även sinsemellan elever. Meningen är att materialet ska skapa 

förutsättningar för lärare i hur undervisning om sexualitet och samlevnad kan planeras men 

också ge stöttning i hur innehållet ska utformas (Centerwall, 2005a; Juvall & ChuChu 

Petersson, 2003).  

3.3.  Sexualitet  och  samlevnad  i  skolans  styrdokument  

I läroplanens första kapitel fastslås det att skolan har i uppdrag att låta varje enskild elev 

hitta sin unika egenart och därigenom medverka i samhället och ansvara för sin egen frihet. 

Vidare står skolan för att främja förståelse för andra människor och att ingen ska låtas utstå 

kränkande behandling baserat på kön, etnisk tillhörighet, religion, könsöverskridande 

identitet eller sexuell läggning (Skolverket, 2018a). I läroplanens andra del och i syftet för 

religionskunskapsämnet fastslås att: 

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin 

identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa 

förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse 

för sitt eget och andra människors sätt att leva. Undervisningen ska bidra till 

att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar 

ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer (Skolverket, 

2018a, s. 215).  

I kommentarmaterial till kursplanen för religionskunskap (Skolverket, 2017) i årskurs 4–6 

beskrivs livsfrågorna som centrala och ska behandlas utifrån olika perspektiv i 

undervisningen.  Livsfrågor som kön, jämställdhet, sexualitet och relationer är 

betydelsefulla för att elever ska ges möjlighet att utveckla sin egen identitet. Samtliga 
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religioner grundar sig i traditioner och historia som påvisar olika sätt att se på manligt och 

kvinnligt och relationen mellan könen. I undervisning är en viktig del att elever blir 

medvetna om hur samtliga religioner har kommit till uttryck samt hur de påverkar 

människors kön och sexuella läggning. Ur ett genusperspektiv2 är det också betydelsefullt 

att påpeka att kvinnor och mäns sätt att utöva religion kan skilja sig markant. Vanligt 

förekommande beskrivs religioner och dess traditioner genom en mans perspektiv och 

religionsutövning. Beskrivning av den religiösa personen har mynnat ut i att mannen ofta 

har varit den centrala utgångspunkten och att kvinnan blivit åsidosatt. Att utgå från ett 

genusperspektiv i undervisningen innefattar således att lyfta fram kvinnans utövning i 

religionen ur både ett historiskt- och nutida perspektiv (Skolverket, 2017). 

 

Fortsättningsvis ska sexualitet och samlevnad vävas in i olika skolämnen (Skolverket, 

2018b). I religionskunskapsämnet går det att avläsa i det centrala innehållet för årskurs 4–

6, att vardagliga moraliska frågor som människans identitet och roll, jämställdhet, 

sexualitet samt sexuell läggning ska ligga till grund för undervisningen. I det centrala 

innehållet för samhällskunskap för årskurs 4–6 benämns familjen och olika 

samlevnadsformer som bland annat rör sexualitet, könsroller och jämställdhet. Sexualitet 

och samlevnad genomsyras även i biologiämnet där det centrala innehållet för årskurs 4–

6 behandlar människans pubertet, sexualitet och frågor om identitet, jämställdhet, 

relationer, kärlek och ansvar (Skolverket, 2018a).  

3.4.  Hur  undervisning  om  sexualitet  och  samlevnad  
framställs  i  tidigare  forskning  

Utbildning i sexualitet och samlevnad är inte en obligatorisk del i lärarutbildningen och 

därför varierar lärares beredskap i att behandla frågor som rör sexualitet och samlevnad i 

skolan. Varje enskild lärare behöver ta ställning till hur undervisningen ska utformas, då 

lärare har olika lätt för att samtala om ett sådant känsloladdat ämne (Linderoth, 2014). 

Lärare behöver ha god kännedom och kunskap om elevers bakgrund och tillhörighet och 

därför blir skapande av relationer mellan lärare och elever en viktig del. Den 

interpersonella kunskapen beskrivs som en viktig didaktisk resurs för att berika lärares 

förståelse för varje enskild elev men även för att främja inkluderande lärandemiljöer i 

                                                   
2 Genusperspektiv i undervisning innebär att skapa förutsättningar för elever att analysera olika uppfattningar 
om kön (Genusperspektiv, u.å.). 
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klassrummet (Lund Johannessen, 2014). I Bäckmans (2003) doktorsavhandling nämns det 

att undervisning om sexualitet och samlevnad domineras av kvinnliga lärare, vilket gör att 

undervisningen kan få en kvinnlig prägel och beskrivs som ”känslosam”. Det kan mynna 

ut i att kvinnliga lärare inte är lika tillmötesgående mot killar i undervisningen då de anses 

prata om sex på ett mer framfusigt sätt. Följden av det kan leda till att killar blir fostrade 

på ett sätt som riktar in sig på att bli mer som kvinnor och därmed tala om sex och känslor 

på ett mjukare sätt (Bäckman, 2003). 

 

En undervisningsmetod och strategi som Simonsson (2017) redogör för i sin 

doktorsavhandling är dramatisering. Flickor och pojkar spelar där tillsammans i pjäser och 

rollspel. Undervisningen öppnar då upp för att elever ska gå in i en annan människas roll, 

vilket skapar förutsättningar för elever att få testa på olika identiteter. Det framkommer att 

humor är en viktig resurs för att underlätta undervisning om sexualitet och samlevnad då 

det kan skapa god atmosfär i klassrummet vid exempelvis framförande av pjäser. Samtidigt 

är det viktigt att som lärare vara uppmärksam på att situationer där humor uppstår också är 

situationer där humor inte uppstår. Det kan inträffa situationer där elever exempelvis 

skrattar åt bögstereotypen medan andra elever väljer att avstå från skratt. Det kan innebära 

att de elever som låter bli att skratta, sätter sig emot den undervisning som anses ”rolig” 

vilket också gör humor i undervisningen problematisk (Simonsson, 2017).  

 

Fortsättningsvis är samtal och diskussioner vanliga metoder och strategier att använda i 

undervisning om sexualitet och samlevnad (Juvall & ChuChu Petersson, 2005; Bäckman, 

2003). För att samtal i undervisningen ska leda till lärorika tillfällen behöver både lärare 

och elever vara delaktiga (Bäckman, 2003). Det framgår att lärare ofta väljer att dela in 

elever i kill- och tjejgrupper i undervisning om sexualitet och samlevnad. Den typen av 

gruppindelning kan medföra att elever blir mer bekväma vid dessa tillfällen samtidigt som 

det kan finnas behov att diskutera i grupper som är uppdelade i kön (Juvall & ChuChu 

Petersson, 2005). Milton (2003) betonar att samtal och diskussioner i kill- och tjejgrupper 

kan vara en gynnsam metod för att stärka elevers trygghet men också för att skapa trygghet 

för lärare som har i uppgift att samtala om ämnesinnehållet. Dock blir det tydligt att lärare 

i studien även ser ett värde i att undervisa flickor och pojkar tillsammans då könen ges 

möjlighet att lära av och om varandra i en respektfull atmosfär (Milton, 2003). Det lyfts 

däremot inte fram några problematiska aspekter i Juvall och ChuChu Peterssons samt 

Miltons studie om användning av kill- och tjejgrupper i undervisningen.  
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Bäckman (2003) lyfter fram ”heta stolen” och ”fyra hörn” som specifika övningar att 

använda i undervisning. Heta stolen är en värderingsövning där elever får sätta sig på stolar 

i en cirkel. Läraren ställer olika påståenden och de elever som delar sin åsikt med 

påståendet ställer sig upp och byter stol med en annan elev. De elever som inte håller med 

påståendet får sitta kvar på sin stol. Efter varje påstående ges elever möjlighet att delge 

sina motiveringar. I en annan värderingsövning vid namn fyra hörn, utgår man från ett 

dilemma som elever ska ta ställning till i form av att ställa sig i ett av de fyra hörn som 

tilldelats olika alternativ. Ett av hörnen lämnas ofta öppet. Syftet med fyra hörn är att 

synliggöra olika synsätt och att uppmuntra elever att ta ställning och reflektera över sina 

val. Bäckman (2003) menar dock att utfallet av sådana övningar kan resultera i att vissa 

elever utmärker sig mer i undervisningen då en del elever har enklare för att uttrycka 

personliga tankar och åsikter än andra. 

 

Sett till tidigare forskning ämnar studien undersöka vilka undervisningsmetoder och 

strategier som lärare beskriver att de använder sig av i undervisning om sexualitet och 

samlevnad. På så vis kommer studien synliggöra om tidigare forskning ligger i linje med 

lärarna i studiens tillvägagångsätt i praktiken.  Studien kan bidra till att fler lärare delger 

sina pedagogiska tankar och motiveringar bakom valda undervisningsmetoder och 

strategier, samt upplevelser och erfarenheter om att bedriva undervisning om sexualitet 

och samlevnad. Det kan mynna ut i ökad förståelse sett ur ett lärarperspektiv.  
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4.  Metod  

I följande avsnitt redogörs studiens teoretiska ramverk (4.1) följt av val av metod (4.2) och 

urval (4.3) som gjorts för studien. Vidare följer en beskrivning av lärarna (4.4), 

genomförande (4.5) samt bearbetning och analys (4.6). Avslutningsvis presenteras vilka 

etiska ställningstaganden som tagits hänsyn till (4.7), samt validitet och reliabilitets 

betydelse för studien (4.8). 

4.1.  Teoretiskt  ramverk  

Studien har sin utgångspunkt i ett genusperspektiv. Genus används för att observera 

kategorierna manligt och kvinnligt och hur de upplevs i sociala och kulturella 

sammanhang. Centralt för genusperspektivet är att den beskriver förhållandet mellan 

manligt respektive kvinnligt och vilka föreställningar som finns om hur könen ska bete sig 

i tillhörande kategori (Kahlin, 2008). Det innebär att genusperspektivet fokuserar på 

människors tankar, känslor och upplevelser i situationer där begreppet ”kön” förekommer. 

Genusperspektivet kan framför allt användas för att beskriva de normer och värderingar 

som separerar och identifierar män och kvinnor (Wernersson, 2006). Sett ur ett 

genusperspektiv har mannen ofta betraktats som en norm, medan kvinnan framställts som 

det avvikande (Kahlin, 2008).  

 

Tidigare forskning som har sin utgångspunkt i genusforskning har ofta handlat om hur 

undervisning ska genomföras. De metoder och strategier som ligger till grund för 

undervisning sker ofta i sociala sammanhang. Den stora frågan är hur undervisningen ska 

utformas. Samtal och diskussioner är vanligt förekommande tillvägagångsätt och kan ske 

i helklass, mindre grupper eller i samarbeten med andra. En fråga som varit aktuell och 

återkommande i forskning om genus handlar om huruvida pojkar och flickor ska 

undervisas tillsammans eller inte (Wernersson, 2006). I genusperspektivet och i studien 

har ”samundervisning” och ”särundervisning” använts för att förklara för- och nackdelar 

med respektive tillvägagångsätt. ”Samundervisningen” kan beskrivas som betydelsefull 

för att synliggöra likheter mellan könen och för att ge könen lika förutsättningar. Däremot 

kan ”samundervisning” även vara problematisk då normer från det manliga könet har haft 

större inverkan i klassrummet. ”Särundervisningens” fördel är att flickorna ges möjlighet 

att uppträda i en social praktik på ett sätt som annars tas upp av det manliga könet 

(Wernersson, 2006). En nackdel med ”särundervisning” kan innebära att den manliga 
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normen och sexualiteten stärks (Wernersson, 2006) och samtidigt kan det upplevas 

problematiskt för de elever som inte identifierar sig som heterosexuell (Nordenmark, 

2011).  

 

I kommentarmaterialet till kursplanen i religionskunskap (2017, s. 10) fastslås att ”i 

kursplanens syfte kommer genusperspektivet till uttryck genom skrivningen att eleverna 

ska utveckla kunskap om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör 

kön, jämställdhet, sexualitet och relationer”. Jag ser genusperspektivet som ett användbart 

perspektiv att använda i studien då Nordenmark (2011) framhäver att skolan är en arena 

där skapande av normer ständigt fortlöper mellan och inom könen. Alla lärare som arbetar 

i skola ska bedriva undervisning utifrån ett genusperspektiv (Hedlin, 2010). Genus och kön 

spelar stor roll i frågor som rör sexualitet och samlevnadsundervisning, både historiskt och 

i nutid och undervisning som utgår från ett genusperspektiv kan utveckla elevers 

könsidentitet och förståelse för andra människor. Genusperspektivet används i studien för 

att förhålla sig kritiskt till konstruktionen av normer mellan könen i 

undervisningssammanhang. Studiens syfte och frågeställningar syftar till lärares 

upplevelser samt metoder och strategier inom sexualitet och samlevnadsundervisning 

vilket kan ses utifrån ett genusperspektiv. Även tidigare nämnd forskning lyfter fram 

samtal och diskussioner i olika gruppkonstellationer där kill- och tjejgrupper är inkluderat. 

Därför kommer genusperspektivet ligga till grund för studiens teoretiska ramverk och 

kommer genomsyras i både analys och diskussion. Begreppen ”samundervisning” och 

”särundervisning” kommer att användas.  

4.2.  Val  av  metod  

Undersökningen är en kvalitativ intervjustudie eftersom jag främst är ute efter att 

undersöka lärares upplevelser och tillvägagångsätt i undervisning om sexualitet och 

samlevnad. Kvalitativ intervjustudie ämnar undersöka komplexa fenomen där åsikter, 

uppfattningar, känslor och erfarenheter redovisas på ett mer djupgående sätt. En kvalitativ 

intervjustudie kräver djupgående förståelse för hur verkligheten och praktiken ser ut 

(Denscombe, 2016). Metoden är semistrukturerade intervjuer som utgår från välvalda 

frågor men som lämnar utrymme för ytterligare följdfrågor om intressanta aspekter tas upp 

under intervjun som är relevanta för studien. Centralt för semistrukturerade intervjuer är 

att den som blir intervjuad ges möjlighet att utveckla sina tankar och idéer om de ämne 
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som behandlas (Denscombe, 2016). Deltagarna har tillåtelse att svara på intervjufrågorna 

utifrån sitt eget sätt och svaren behöver nödvändigtvis inte komma i någon specifik ordning 

(Bryman, 2011). Frågorna som ställs av intervjuaren kan också komma att revideras under 

intervjuprocessen för att hitta nya undersökningsvägar (Denscombe, 2016). Jag anser att 

metoden är lämplig för studien då det kan finnas intresseväckande aspekter att lyfta fram 

om det ges möjlighet att ställa följdfrågor. Användning av semistrukturerade intervjuer kan 

skapa möjligheter för mig att utveckla förståelse för de intervjuades erfarenheter och 

upplevelser inom problemområdet. 

4.3.  Urval  

Studien har använt sig av ett bekvämlighetsurval vilket innebär att de respondenter som 

finns tillgängliga för forskaren har använts (Bryman, 2011). Studien är utförd i tre olika 

kommuner belägna i södra Sverige. Eftersom studien utgår från ett lärarperspektiv har jag 

valt att intervjua sex verksamma lärare i årskurs 4–6 på fyra olika skolor. I början av 

processen skickades mail ut till rektorer inom kommunerna som kunde hjälpa mig att 

komma i kontakt med religionskunskapslärare inom årskurs 4–6. Det tillvägagångsättet 

resulterade i att en lärare kunde tänka sig ställa upp på vidare intervju. Därefter har jag 

även tagit kontakt med lärare jag träffat under lärarutbildningen samt kontaktat lärare som 

är bekanta sedan tidigare. En svårighet har däremot varit att komma i kontakt med lärare 

som jag inte känner till sedan tidigare. Därför har det varit naturligt att använda ett 

bekvämlighetsurval. Deltagarna är i olika åldrar, har studerat olika lärarutbildningar, är 

både kvinnor och män samt har olika lång erfarenhet inom läraryrket och 

religionskunskapsämnet. Ytterligare krav var att alla sex lärare är behöriga att undervisa 

inom religionskunskapsämnet för årskurs 4–6. Kravet att få med både kvinnor och män i 

studien grundar sig i att få med så många olika perspektiv och tankesätt som möjligt. 

4.4.  Beskrivning  av  lärare  

En kort beskrivning av respektive deltagare presenteras nedan. För att behålla deltagarnas 

anonymitet i studien har deras riktiga namn blivit ersatta med andra namn.  

 

Tabell 1. Översikt av respondenterna som medverkar i studien.  
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Studiens beteckning på 
respondenten 

Kön Antal år som verksam 
lärare 

Sara Kvinna 14 år 

Karin Kvinna 19 år 

Lina Kvinna 1 år 

Vera Kvinna 3 år 

Claes Man  42 år 

Ali  Man 7 år 

 

4.5.  Genomförande  

Intervjuerna ägde rum på lärarnas arbetsplats för att deltagarna skulle känna sig trygga i 

sammanhanget. Platsen kan vara betydelsefull för samtalet och resultatet (Bryman, 2011). 

I samband med att jag kom till deltagarnas arbetsplats hittade vi tillsammans ett klassrum 

eller mindre grupprum där intervjun kunde ske. Tre av intervjuerna skedde när eleverna 

hade andra lektioner och i samband med att lärarna hade en längre rast. De andra tre 

intervjuerna skedde vid arbetsdagens slut och när eleverna hade gått hem för dagen. Innan 

intervjuerna påbörjades fick deltagarna läsa igenom och skriva under 

medgivandeblanketten (se bilaga 2) och därefter introducerade jag syftet med studien mer 

ingående. Varje intervju spelades in via en mobiltelefon och telefonen placerades 

mittemellan mig och läraren för bästa möjliga ljudupptagning.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes inom loppet på två veckor. Varje intervju inleddes med 

bakgrundsfrågor som är neutrala (Patel & Davidson, 2017). Bakgrundsfrågorna tog upp 

namn, ålder, antal år som verksam lärare samt vilka ämnen som deltagaren är behörig i och 

undervisar inom. Efter bakgrundsfrågorna och innan avslutningen kom huvudfrågorna som 

syftade till studiens syfte och frågeställningar (Patel & Davison, 2017). Intervjufrågorna 

var konstruerade som öppna frågor och till utvalda frågor fanns förberedda följdfrågor 

nedskrivna i intervjuguiden. Intervjuernas längd varierade och höll på mellan 15-28 

minuter beroende på hur mycket varje lärare hade att resonera kring varje fråga. Längden 

på intervjuerna påverkades också av hur mycket erfarenhet lärarna hade inom 

ämnesområdet sedan tidigare. 
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4.6.  Bearbetning  och  analys  

En kvalitativ innehållsanalys har används i studien för att bearbeta och analysera 

datainsamlingen. En innehållsanalys är en metod som behandlar analyser av dokument och 

texter på ett organiserat sätt för att kategorisera in innehållet i olika teman som konstruerats 

dessförinnan (Bryman, 2011). Kategoriseringen står i relation till de frågeställningar som 

finns med i intervjuguiden (se bilaga 1) och kan kopplas till de undersökningsområde som 

studien avser. Analysprocessen ska se till så att resultatet inte baseras på forskarens egna 

personliga värderingar (Bryman, 2011). Det material som samlades in för studien 

lyssnades igenom noga efteråt för att skapa en helhetsbild av deltagarnas uttalande. Det 

har resulterat i att jag har utvecklat förståelse för deltagarnas resonemang och tankesätt 

kring forskningsområdet. Vidare har materialet transkriberats och i transkriberingen har 

tre punkter (…) skrivits fram om det förekommit pauser i samtalet. Därefter har deltagarnas 

uttalanden delats in i mindre delar som sedan studerats och tolkats. 

Vid analys av material har genusperspektivet tillämpats, vilket ligger till grund för studien. 

De teoretiska begrepp som är framskrivna i det teoretiska ramverket (se 4.1) är inkluderade 

i analysen. Samtliga lärare har bidragit med resonemang, erfarenheter och upplevelser av 

sexualitet och samlevnadsundervisning vilket är av stor betydelse för studiens syfte och 

frågeställningar. I en innehållsanalys studeras viktiga ord och fraser för att kunna analysera 

materialet (Dencombe, 2016). Sett ur ett genusperspektiv har jag analyserat lärarnas svar 

och resonemang och lyft fram de fraser och delar som är kopplat till genus i undervisning 

om sexualitet och samlevnad. De utvalda fraserna har blivit indelade i olika kategorier 

genom att markera med olika färger för att på ett enklare sätt kunna analysera inför 

resultatet. Inom kategorin har det förekommit likheter och skillnader mellan lärarnas svar 

som tagits hänsyn till vid analys av materialet. Kategoriseringen har gjorts eftersom några 

frågor i intervjuguiden (se bilaga 1) tenderar att gå in i varandra.  

Kategori 1: lärarnas förståelse 

I den här kategorin analyserades materialet utifrån vad lärarna ansåg ingå i ämnesområdet 

sexualitet och samlevnad. Här sammanställdes lärarnas resonemang för att hitta likheter 

och skillnader.  Lärarnas resonemang kom sedan att jämföras för att kunna sätta det i 

relation till vad som skrevs i bakgrunden och mer specifikt i kursplanen för 

religionskunskapsämnet. Ur ett genusperspektiv innebär det att få syn på lärarnas 



14 
 

upplevelser, tankar och känslor där begreppet ”kön” förekommer vilket har tagits hänsyn 

till i denna kategorisering för att se om lärarna påvisar skillnader om manligt och kvinnligt 

i ämnesinnehållet.  

Kategori 2: lärarnas upplevelser 

I den här kategorin analyserades lärarnas erfarenheter, upplevelser och tankar bakom 

sexualitet och samlevnadsundervisning för att på bästa sätt kunna bedriva en sådan 

undervisning. I den här kategorin tas viktiga aspekter upp så som lärarnas förhållningsätt, 

viktiga ståndpunkter, lärarna som personer i yrket, förståelse och tankesätt bakom elevers 

olikheter. Utifrån analysen och genusperspektivet har fraser som ”nej-sägandet” varit 

viktiga och således inkluderats i denna kategori.  

Kategori 3: undervisningsmetoder och strategier  

I kategori tre har lärarnas resonemang om hur de går tillväga i undervisning om sexualitet 

och samlevnad varit i fokus. Här jämfördes och sammanställdes olika tillvägagångsätt 

inför resultatet. Utifrån ett genusperspektiv har viktiga fraser så som ”sam- och 

särundervisning” och ”kvinnlig skolsköterska” färgkodats och markerats. I denna kategori 

har även viktiga fraser markerats som belyser lärarnas tankesätt och motivering bakom 

metoderna och strategierna. Detta för att synliggöra varför lärarna valt att arbeta på utifrån 

ett visst sätt.  

Kategori 4: fördelar med valda undervisningsmetoder och strategier  

I det här steget analyserades lärarnas resonemang kring fördelar med valda metoder och 

strategier i undervisningen. Inom denna kategori har lärarnas svar jämförts för att påvisa 

om det förekommer skillnader och likheter i lärarnas svar. Även den här kategorin bygger 

på lärarnas egna erfarenheter och upplevelser bakom valda undervisningsmetoder och 

strategier vilket gör det möjligt att synliggöra skillnader mellan lärarnas genustänk och 

genusmedvetenhet. 
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4.7.  Etiska  ställningstaganden  

Min studie utgår från de fyra forskningsetiska principerna som enligt vetenskapsrådet 

(2002) är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  

Informationskravet syftar till att deltagarna som medverkar i intervjun ska få ta del av 

information om studiens syfte och villkor som gäller för deltagandet i studien. I 

informationskravet behöver deltagarna bli medvetna om att deltagandet är frivilligt och att 

de har rätt till att avbryta sin medverkan när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). I min 

studie innebär det att lärarna har blivit informerade om studiens syfte och frågeställningar 

men också att de själva har valt att medverka i undersökningen på deras villkor. Kravet om 

samtyckesblanketten innebär att inhämta samtycke från deltagarna som ska intervjuas och 

medverka i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna påbörjades fick deltagarna 

möjlighet att skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 2). Konfidentialitetskravet 

handlar om att de uppgifter som tas upp i studien behandlas anonymt. Det innebär att 

uppgifterna som finns med i studien inte ska finnas tillgängliga för obehöriga 

(Vetenskapsrådet, 2002). I min studie har deltagarnas riktiga namn bytts ut mot andra namn 

för att behålla uppgifterna anonyma. Den sista principen, nyttjandekravet innebär att 

insamlade uppgifter från deltagarna endast får tillämpas i forskningsrelaterade 

sammanhang (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.8.  Tillförlitlighet  och  äkthet  

Validitet och reliabilitet är betydelsefulla begrepp som används i kvantitativa studier för 

att mäta studiens pålitlighet och om studien mäter det som ska mätas. Däremot har 

kvalitativa forskare diskuterat användandet av begreppens relevans i kvalitativa studier 

(Bryman, 2011). Till följd av det kommer begreppen tillförlitlighet och äkthet användas i 

studien.  

Begreppet tillförlitlighet innebär att forskningen säkerställs i enlighet med de regler som 

finns och att resultatet senare redovisas för lärarna som medverkat i studien, för att bekräfta 

att forskaren uppfattat det verkliga sammanhanget korrekt. Tillförlitlighet innebär också 

att alla faser i forskningsprocessen redogörs samt att personliga antaganden inte har någon 

inverkan på undersökningen (Bryman, 2011). För att uppnå tillförlitlighet är studiens syfte 
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och frågeställningar en viktig utgångspunkt i processen. Utefter syfte och frågeställningar 

har en intervjuguide utformats på ett strukturerat sätt för att samla in data som avser att 

besvara syfte och frågeställningar. Begreppet äkthet beskriver huruvida undersökningen 

ger en rättvis bild av lärarnas uppfattningar eller åsikter samt om huruvida undersökningen 

bidrar till en ökad förståelse hos lärarna i den sociala praktiken. Vidare kan begreppet 

äkthet kopplas till om undersökningen skapar förutsättningar för att lärarna kan ändra sin 

situation eller fått möjligheter att vidta åtgärder för förändring (Bryman, 2011). För att 

studien ska uppnå kriterierna för äkthet har jag lyssnat igenom intervjuerna ett flertal 

gånger för att sedan sammanställa lärarnas uttalanden. Det görs med anledning av att inte 

skapa en felaktig bild av lärarnas uttalanden i den sociala praktiken. 
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5.   Resultat  

Först presenteras rubriken lärarnas förståelse (5.1). Därefter redovisas lärarnas upplevelser 

om att undervisa om sexualitet och samlevnad i religionskunskapsundervisningen (5.2). 

Vidare presenteras de metoder och strategier som lärarna beskriver att de använder sig av 

i undervisningen (5.3) samt fördelar med dessa (5.4). Avslutningsvis presenteras en kort 

resultatsammanfattning (5.5). 

5.1.  Lärarnas  förståelse  

En introducerande fråga under intervjun var vad lärarna själva ansåg ingå inom ramen för 

sexualitet och samlevnad i religionskunskapsundervisningen. Utifrån analysen av 

materialet framkom det att lärarna har svårt att definiera begreppen ”sexualitet och 

samlevnad” och att det inte finns några konkreta riktlinjer för vad det innebär, vilket kan 

vara av betydelse för hur undervisningen utformas. Samtliga lärare uttryckte sig på olika 

sätt och i svaren fanns både likheter och skillnader. Vad som uppmärksammades vid 

intervjutillfällena var att svaren kunde dröja och jag upplevde samtliga lärare fundersamma 

när frågan ställdes. En lärare, Ali, beskriver det såhär: 

Ali: Eh… den är svår, för att… man kan inte bara plocka ur den från 

religionskunskapen till skillnad om man bara ska läsa till en specifik religion. 

Så den här går under ett bredare paraply, där du har etikfrågor, samhällsfrågor 

och identitet som är något generellt som man kan få in i kanske alla ämnen. Så 

jag har svårt att säga att sexualitet och samlevnad inom religion är just det här 

eller det här… för mig är det mer en fråga om etik och moral. 

Ali är tydlig med att sexualitet och samlevnad inte enbart är kopplat till 

religionskunskapsämnet och religion i sig, utan menar på att frågor som sexualitet och 

samlevnad går att lyfta fram ur flera olika perspektiv. Däremot betonar han att sexualitet 

och samlevnad ingår i frågor om etik och moral vilket är kopplat till 

religionskunskapsämnet. Ett liknande perspektiv uttrycktes av Claes som menade på att 

sexualitet och samlevnad inte enbart är kopplat till religionskunskapsundervisningen, utan 

att det är något som lyfts fram i en större kontext. Frågor som han då berört har varit tagna 

från värdegrunden, olika typer av sexuella läggningar och dilemman i diverse situationer. 

Veras första tanke var att sexualitet och samlevnad är ett ämnesområde som lärare 

behandlar inom de naturorienterande ämnena. Det hon däremot tyckte var viktigt att belysa 
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inom sexualitet och samlevnad var främst olika könsroller, sexuella läggningar och normer 

som samhället präglas av. Det är även begrepp som finns med i läroplanen. Karin och Sara 

resonerade på liknande sätt och menade på att sexualitet och samlevnad är ett 

ämnesområde som hamnar under etikavsnittet i kursplanen för religionskunskapsämnet. 

Karin nämnde att frågor om värdegrund, bemötande, förståelse samt respekt ska ingå. Sara 

ansåg att ämnesområdet ska belysa frågor som rätt och fel i olika situationer samt respekten 

för allas olikheter. Hon uttryckte däremot att det kan vara svårt att veta hur ingående 

arbetsområdet ska vara och hur mycket lärare ska fördjupa sig inom ämnet. Slutligen var 

Lina den enda läraren som betonade att sexualitet och samlevnad kan kopplas ihop med 

hur det ser ut inom de olika religionerna. Hon nämnde också att ämnesområdet går in under 

rubriken etik i kursplanen för religionskunskapsundervisningen och att det kan handla om 

att diskutera olika könsroller, manligt och kvinnligt, även relationer och elevnära samtal 

som bygger på elevers vardagsliv.  

5.2.  Lärarnas  upplevelser    

Förutom att lärarnas förståelse varierar så skiftar även lärarnas erfarenheter och 

upplevelser i att undervisa om sexualitet och samlevnad. Under intervjuerna fick lärarna 

redogöra för hur de upplever att det är att undervisa och behandla frågor som rör sexualitet 

och samlevnad i religionskunskapsundervisningen.   

Claes: Nej, jag tycker det är väldigt viktigt och vi var väldigt stolta då, tidigare, 

när vi jobbade så pass mycket med känslor och omsorg och inte bara att man 

själv ska få ut någonting trevligt av stunden, utan att det är ett givande och 

tagande och mycket respekt för varandra. Sista året har det varit ett bevis på 

att ”så har inte tänket varit här” och så går man tillbaka och ser hur snedvridet 

tänket har varit. Framförallt inom grabbvärlden, men nu tror jag inte att bara 

grabbarna är skyldiga till allt dumt som hänt, utan jag kan tänka mig att 

kvinnorna [vissa] har accepterat det.  

För Claes är ämnesområdet viktigt att lyfta fram i undervisningen och utifrån hans 

resonemang kan jag tolka det som att han menar att samhället i stort börjat reflektera över 

situationer som påvisar manligt och kvinnligt och att dessa aspekter behöver bearbetas i 

skolan för att främja respekten gentemot varandra.  Han fortsatte berätta om att sexualitet 

och samlevnad kan vara ett känsligt ämne och att det finns elever som ännu inte kommit 



19 
 

underfund med vad de tycker, tänker och känner. Claes menade på att det finns elever med 

olika bakgrunder och tankar och att diskussionerna i skolan kan komma att påverka dessa 

elevers åsikter och värderingar. Han beskrev däremot att han är trygg i sin roll som lärare 

och han upplever inte att ämnet är pinsamt. Det han däremot upplevde problematiskt i 

undervisningen, var att komma förbi ”skämselspärren” hos eleverna. Han förklarade att 

han haft elever som inte kom över ord som ”bröst” utan att skratta, vilket gjorde att 

undervisningen blev lidande. Karin resonerade på liknande sätt och menade att sexualitet 

och samlevnad är ett ämne som ligger nära eleverna och att de således behöver få diskutera 

dessa frågor lika mycket som alla andra ämnen i skolan. Vidare nämnde hon, liksom Claes, 

att hon är trygg i sin yrkesroll men påpekade att det kan vara ett känsligt ämne för vissa 

elever eftersom familjesituationerna kan se olika ut.  Även Karin betonade vikten av att 

hela tiden utgå från värdegrunden och respekten gentemot varandra. Lina förklarade, likt 

Karin och menade på att hon känner sig trygg i sin roll som lärare med att behandla 

ämnesområdet i undervisningen.  

När jag frågade Ali om hans upplevelser och känslor inför att behandla sexualitet och 

samlevnad i undervisningen, svarade han:  

Ali: Med tiden har det blivit bättre. Från början var det svårt, massa fördomar 

som man själv kanske hade. Och sen tänker jag ”vad ska det här egentligen 

handla om?”. Jag ville att det skulle bli något mer av det än ”det är okej att 

vara homosexuell”. En sån typ av fråga, jag vet inte om det skulle ge något, 

kopplat till religionskunskap återigen då. Så jag tog hjälp oftast, av sådana som 

kunde det bättre än mig, som RFSU tillexempel. Eller erfarna lärare som kan 

lite mer om det. Det viktiga här är att det blir en typ av diskussion… eller en 

typ av frågor som växer till sig för att ytterst respektera andras olikheter, det är 

väl det som är målet i slutändan.  

Ali menar att undervisningsinnehållet kan vara svårtolkat och att lärare således kan få hjälp 

från utomstående för att lyfta liknande frågor inom religionskunskapsämnet.  Av min 

tolkning har andra lärare eller organisationer så som RFSU hjälpt Ali att bli tryggare i sin 

undervisning om sexualitet och samlevnad. I intervjun med Sara förklarade hon att åldern 

och erfarenheten inom yrket som lärare hjälper en att vara neutral i sin undervisning. Hon 

menade på att lärare utvecklar förståelse för att elever har många tankar och uttryck i sitt 
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språk om sexualitet och samlevnad men att lärare inte alltid behöver gå så djupt in i ämnet 

eftersom eleverna fortfarande är unga i årskurs 4–6.  

Sara: Nu ska dom [eleverna] ut i livet. Vad behöver jag då skicka med dom? 

Att dom ska känna sig trygga med sig själv. Både som tjej och kille, vara trygg 

med att säga ”stopp, nej det här vill jag inte. Här går gränsen!”. 

Ett liknande perspektiv uttrycktes av Vera som betonade vikten av att lära eleverna ”nej-

sägandet” i undervisningen eftersom det har tillkommit en ny samtyckeslag. Hon menade 

på att frågor som belyser ”vad som är okej för mig och vad som inte är okej för mig” kan 

resultera i att elever står upp för sig själva och vågar säga ifrån. Vidare upplevde Vera att 

hon som yngre lärare har en fördel, då hennes ålder kan vara en bidragande faktor till att 

undervisningen känns mer avslappnad och elevnära jämfört med en lärare i högre ålder 

som bedriver samma undervisning. Hon beskrev att undervisningen om sexualitet och 

samlevnad känns som en naturlig del och att en anledning kan vara att hon själv känner sig 

trygg i sin roll som lärare och att hon är väldigt öppen för allas olikheter.  

5.3.  Undervisningsmetoder  och  strategier  

Som tidigare nämnts under bakgrund och avsnittet tidigare forskning (3.4) finns det olika 

metoder och strategier att använda sig av i undervisning om sexualitet och samlevnad. 

Lärarna har i intervjun fått redogöra för hur de arbetar med sexualitet och samlevnad i 

religionskunskapsundervisningen och vilka strategier och metoder som används.  

Karin beskrev kortfattat hur hon använt sig av film i undervisningen. Hon gav ett exempel 

där hon skapat diskussionsfrågor utifrån Lilla Aktuellt3-avsnitt och därigenom har eleverna 

fått möjlighet att diskutera dessa vidare i undervisningen. Även Vera ansåg att film kan 

användas i undervisningen och menade på att det finns många influencers som pratar om 

liknande ämne på elevernas nivå som kan användas. Hon uttryckte att det är elevnära att 

utgå från influencers i undervisningen. Lina uttryckte att hon inte arbetat mycket med 

sexualitet och samlevnad, men när det har kommit på tal har det handlat om att eleverna 

har haft många tankar och funderingar. Hon har då låtit eleverna få ställa frågor öppet i 

                                                   
3 Lilla Aktuellt är ett nyhetsprogram tillägnat för barn och ungdomar. Programmet inriktar sig främst mot 
barn och ungdomar i årskurs 4–6 (Svt, Barnkanalen, u.å.). 
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klassrummet. När jag ställde följdfrågan om diskussionerna enbart utgick från elevernas 

tankar och funderingar svarade hon: 

Lina: Ja, för dom hade jättemycket frågor då. För då jobbade vi med islam och 

då kom vi in på… ja, kvinnans roll och mannens roll och… deras kultur, 

könsstympning4. Och sen kom vi in på judendomen och omskärelse och vad 

det är för någonting. Så det var ju bara anpassat efter vad eleverna var nyfikna 

på. 

En annan undervisningsmetod som Lina ser som användbar är diskussion. Lina berättade 

att hon förespråkar diskussion i undervisningen i samband med andra ämnen så som 

samhällskunskap, biologi och engelska och därmed arbeta ämnesövergripande och/eller 

med temaområden. Hon påpekade också att frågor om sexualitet och samlevnad kan lyftas 

fram på dagar som internationella kvinnodagen för att prata om kvinnor och mäns 

könsroller. En annan lärare som både arbetat med sexualitet och samlevnad 

ämnesövergripande och i temaarbeten, samt valt att utgå från elevernas frågor är Claes. 

Han har då valt att skapa gemensamma frågestunder där eleverna getts möjlighet att ställa 

sina frågor utifrån tankar och funderingar. Lärarna har sedan besvarat frågorna utifrån sin 

förmåga i större grupp.  

 När jag bad Sara redogöra för vilka strategier och metoder hon använder sig av i sin 

undervisning svarade hon: 

Sara: Dels att vi har temaarbeten, då hade vi kill- och tjejgrupper där vi pratade 

om relationer och självbild. Det upplevde vi lärare var lättare. Då var vi 

uppdelade så att killarna pratade med en kille och tjejerna med en tjej. Det var 

vid ett tillfälle. Sen hade vi ju samtal med hela grupper också, blandade klasser. 

Och när vi jobbade med den här etikdelen som man har i religion så pratade vi 

mycket om för och nackdelar för att få den bredden i att de här åsikterna kan 

man ha, men ”vad händer om jag uttrycker dom?”. Mycket diskussioner och 

samtal, även filmer som ger exempel från verkligheten.  

                                                   
4 Det kan ses som problematiskt att en lärare kopplar samman könsstympning med undervisning om Islam, 
med tanke på att det förekommer i flera religioner. 
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När följdfrågan ställdes om varför lärare väljer att dela in eleverna i kill- och tjejgrupper 

förklarade Sara att de utgått från en utställning och att eleverna således fick göra ett 

studiebesök. Utställningen i sig fokuserade på tjejers sätt att uttrycka och klä sig. Därav 

blev det en gruppindelning baserad på kön. Hon förklarade att killarna istället fick samtala 

om hur de pratar och bemöter varandra på ett respektfullt sätt. I intervjun med Sara 

observerades att fokus på vad de respektive könen samtalade om under detta tillfälle kom 

att variera då killarna pratade om bemötande och flickor om uttryck och klädsel5. Däremot 

påpekade Sara att det var första gången de använde sig av kill- och tjejgrupper och att hon 

kan tänka sig att revidera upplägget till nästa gång så att både killar och tjejer får lyssna 

utifrån båda könens perspektiv.  

Även Claes nämnde under intervjun att han arbetat med kill- och tjejgrupper. Eleverna har 

då fått möjlighet att träffa och möta vuxna lärare från de olika könen. Kill- och tjejgrupper 

ansåg han dock kan vara känsligt eftersom det kan förekomma elever i klassen med olika 

sexuella läggningar. Däremot ansåg han att elever i årskurs 4–6 ofta är för små för att veta 

om de bryter mot könsnormen men han tror att det kan förekomma. Gällande kill- och 

tjejgrupper uttryckte han att samtalen togs över av skolsköterskan, vilket han ser som 

positivt då han tror att skolsköterskan förmodligen har större kunskap inom ämnesområdet 

än vad lärare har. Dock tyckte han att eleverna missar möjligheten att få möta olika 

representanter för olika kön när skolsköterskan tog över samtalen. Utifrån analysen går det 

att se att Claes uttrycker en medvetenhet om genusfrågan kopplad till kill- och tjejgrupper 

då han lyfter fram både problematik och fördelar. Fortsättningsvis beskrev han att de haft 

diskussioner i klassrummet, där de behandlat olika dilemman som eleverna sedan har fått 

diskutera. Han menade på att eleverna i dagens samhälle är väldigt välskolade och att det 

är en självklarhet att stödja öppenheten i klassrummet vid dessa tillfällen.  

Under intervjun med Vera, lät hon fundersam och skeptisk till att arbeta i kill- och 

tjejgrupper. Hon uttryckte sig på följande sätt: 

Vera: Och jag vet inte riktigt heller det här med kill- och tjejgrupper eller 

samtal, för jag tycker att killar behöver likväl veta vad mens är liksom. Oftast 

särar man ju på det och jag tycker ju inte att det blir riktigt rätt heller. 

                                                   
5 Det går att ifrågasätta den pedagogiska tanken bakom tillvägagångsättet och huruvida det kommer sig att 
samtalsämnena varierar beroende på kön. 
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Jag kan tolka det som att Vera menar att innehållet i samtalen i kill- och tjejgrupper ofta är 

utformade efter könen. Det kan innebära att killar pratar om saker som är relaterat till killar, 

medan tjejer pratar om saker som är relaterat till tjejer. Hon förklarade sig skeptisk i frågan 

och menar på att könen behöver ta del av respektive könsfrågor. Hon berättade att kill- och 

tjejgrupper förekommer på hennes skola, varpå skolsköterskan är ansvarig för samtalen. 

Däremot ansåg hon att killsamtalet hamnat i förbiseendet då skolsköterskan ofta är av det 

kvinnliga könet.  

När frågan ställdes till Ali om vilka strategier och metoder han använder sig av nämnde 

han att han ofta arbetat med ämnesområdet i samband med studiebesök, eller att klassen 

fått besök av utomstående organisationer som arbetar med frågorna. 

Intervjuare: Men du nämnde något om att ni tog hjälp utifrån, hur kunde det se 

ut?  

Ali: Vi tog in folk från någon organisation, typ RFSU som kunde hjälpa till att 

svara på frågor, eller så kunde det även vara Röda Korset6 eller Rädda Barnen7 

(…) Jaa, då det finns många organisationer som man kan ta in, som jobbar mot 

skolor och samtidigt så lär man sig av det och kan då ta deras material och kan 

komplettera med det i sin egen undervisning.  

Studiebesök och andra organisationer var inte de enda undervisningsmetoder och strategier 

som Ali beskrev att han använt sig av i sin undervisning. Han nämnde också att eleverna 

fått arbeta med frågorna genom en workshop, film, diskussion och rollspel. I en workshop 

blev eleverna indelade i mindre grupper och tanken var att de skulle rotera runt olika 

stationer. På varje station fanns det olika frågor, dilemman, uttryck eller citat som eleverna 

skulle ta ställning till och diskutera med varandra om. Vid varje station fanns det en elev 

som ansvarade och som var mer insatt i ämnet än de andra. Den eleven hade i uppgift att 

föra diskussionerna framåt.  

                                                   
6 Röda Korset är en icke-statlig hjälporganisation som främst arbetar för att hjälpa andra människor (Svenska 
Röda Korset, u.å.). 
7 Rädda Barnen är en icke-statlig hjälporganisation som värnar om barns rättigheter. Rädda barnen grundar 
sitt arbete i FN:s konvention och Barnkonventionen (Rädda barnen, u.å.). 
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När han arbetat med rollspel har eleverna fått vara delaktiga och då leva sig in i andra 

människors liv. Han berättade att rollspelet i detta fall inte var kopplat specifikt till 

sexualitet och samlevnad utan att det mer var ett temaområde som täckte identitet-frågor.  

Ali: Vi hade nästan som ett rollspel, där det handlade om olika familjer i en by 

som skulle komma överens om någonting och det blev bråk. I varje omgång så 

hände det någonting. Det var inte direkt kopplat till sexualitet och samlevnad, 

men det var mycket kopplat till identitet och hur man ser sig själv. Eleverna 

fick då olika roller i en familj och familjen skulle då utgå från vissa frågor och 

då måste eleverna följa det här oavsett. Och då tänker man ju inte så här att 

”shit jag tycker på något annat sätt”, utan man lever sig in i en annan människas 

vardag.  

Utifrån Alis citat går det att uttolka att rollspel som behandlar identitetsfrågor i 

undervisningen även kan vara användbara för att beröra ämnesområdet sexualitet och 

samlevnad. I ett sådant sammanhang ges elever möjlighet att gå in i en annan människas 

roll och vardag och rollerna som eleverna blir tilldelade kan komma att skilja sig från 

elevers egna synsätt och värderingar. Det i sin tur kan utveckla förståelse för andra 

människor i omgivningen.  

5.4.  Fördelar  med  valda  undervisningsmetoder  och  
strategier  

Fem av sex lärare nämnde att film kan användas i undervisningen. Karin uttryckte att film 

är en fördelaktig strategi om man som lärare inte behandlat ämnesområdet tillräckligt 

mycket tidigare eller om det är i början av ett arbetsområde. Karin uttryckte sig följande: 

Karin: Om man utgår från en film och så utgår man från diskussionsfrågorna… 

och så visar man också… på att man lyssnar på alla. Så att dom inte bara tycker 

att det är mina åsikter, utan att det här är allas åsikter. Likväl som man får tro 

vad man vill, så får man ha vilken åsikt man vill, bara man inte kränker någon 

annan.  

Min tolkning av Karins uttryck är att film kan spegla flera olika perspektiv och synsätt om 

sexualitet och samlevnad som sedan kan väcka diskussion i klassrummet om olika åsikter 

och värderingar. Fördelen med användning av film i undervisningen är att det ligger som 



25 
 

underlag för fortsatt diskussion i klassrummet och att metoden således finns till som ett 

hjälpmedel för läraren. Även Vera nämnde att film kan vara ett hjälpmedel i 

undervisningen för att läraren inte ska behöva stå och undervisa om ämnet själv. Av min 

tolkning syftar lärarna på att film är fördelaktigt om läraren inte känner sig trygg eller 

bekväm i att behandla ämnesområdet sexualitet och samlevnad i undervisningen. Lina, 

liksom Vera och Karin resonerade om att film kan vara användbart för att skapa 

möjligheter för diskussioner efteråt.   

Vidare har samtal och diskussioner varit genomgående i lärarnas svar vilket tyder på att 

det är en vanlig metod och strategi att använda i undervisningen. Claes uttryckte att 

diskussioner är till sin fördel, så länge eleverna har åsikter som bygger på tolerans och 

acceptans. Han menade då att diskussionerna kan bidra till att eleverna själva stöttar ett 

öppnare samhälle och tänk i klassrummet. Det han däremot upplevde problematiskt är om 

det finns elever som företräder andra linjer. Dock berättade han att det inte har hänt än och 

därför förespråkar han diskussioner i undervisningen.  Lina uttryckte att diskussion om 

sexualitet och samlevnad i helklass och mindre grupper kan lyfta fram flera synsätt och 

perspektiv, vilket hon upplever är bra då det finns elever med olika bakgrunder, 

värderingar och åsikter. Däremot menade hon att diskussioner kan bli mer fördelaktig om 

elevgruppen är nyfiken, pratsam och har många olika åsikter att dela med sig av. 

Diskussionerna behöver anpassas utefter elevgruppen för att det ska bidra till lärtillfällen i 

undervisningen. En annan fördel med användning av diskussioner i klassrummet är att det 

kan göras på flera olika sätt. Lina beskrev att hon använt sig av helklassdiskussioner och 

att frågorna då utgått från elevernas tankar och funderingar. Hon menade då att det finns 

en fördel med att diskussionerna utgår från eleverna då de ges möjlighet att få svar på sina 

frågor och funderingar. Däremot ansåg hon att läraren behöver vara förberedd vid sådana 

tillfällen.  

Lina: Det är ju både bra och dåligt. Det är bra att eleverna tar upp det… då får 

man verkligen en chans att förklara utifrån vad de undrar. Samtidigt är det 

viktigt att planera upp och prata om sådana saker med. Så att det inte bara tas 

upp spontant utan att man faktiskt är säker på att man får med det i sin 

undervisning också liksom.   

Ali är den enda av lärarna som har använt sig av workshop i undervisning om sexualitet 

och samlevnad. Han berättade att workshop är till sin fördel då de är ett lustfyllt och 
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givande arbetssätt och att det ofta fungerar bra i klassrummet. Han ansåg att eleverna är 

mottagliga för att diskutera med varandra och han ställer sig positiv till att eleverna inte 

enbart får lyssna på en lärare i klassrummet som undervisar. Vidare uttryckte han att de 

varit på studiebesök eller tagit hjälp från andra organisationer som kommer och berättar i 

skolan. Han beskrev fördelen med ett sådant arbetssätt såhär:  

Ali: Många av dom här organisationerna… arbetar väldigt aktivt inom skolan, 

och det blir ganska brett. De kan ge oss i skolan en helt annan inside bild på 

hur det är och saker som vi kanske tycker är självklara kanske inte alltid är det 

för andra. Och det blir mycket mer äkta och påtagligt än om vi lärare ska stå 

och säga att ”så här är det”. 

Ali beskriver sig som en människa som själv hade uppskattat undervisningsmetoder och 

strategier som workshops, studiebesök alternativt besök från organisationer om han var 

elev. Han menar på att det man själv tycker är roligt smittar av sig på eleverna. Han ser 

också att metoder och strategier som gör eleverna aktiva och som inte enbart utgår från 

den traditionella lärarledda-undervisningen kan vara uppskattat.  

Ali: Workshop fungerar ju för du behöver inte lämna skolan. Det behöver inte 

kosta något eller du behöver inte rodda med massa andra saker som tid och så.  

Det går att göra mycket men förberedelserna är helt avgörande för sådana 

frågor som man kanske inte berör varje dag. Det ska sitta liksom! 

Sara är också en lärare som använt sig av studiebesök i undervisning om sexualitet och 

samlevnad. Studiebesök i Saras fall, har inneburit utställningar på museum. Hon har även 

uttalat sig om att hon använt kill- och tjejgrupper. När följdfrågan ställdes till Sara om 

vilka fördelar hon ser med att använda sig av utvalda strategier och metoder svarade hon: 

Sara: Ja men alltså, att se exempel från verkligheten blir ju väldigt verkligt för 

eleverna och att se att ”det här pratas det om i samhället”, det finns med. Men 

också det här med att sitta i mindre grupper och samtala med en hyfsat 

homogen grupp där man brottas med samma frågor…  

Sara menar att fördelen med studiebesök är att synliggöra aktuella frågor som är 

betydelsefulla för samhället i stort. På så vis kan man inkludera och medvetandegöra 
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eleverna i sociala- och samhälleliga sammanhang. Av min tolkning ser Sara en fördel i 

användning av kill- och tjejgrupper i undervisningen då det kan finnas ett behov att 

eleverna får ventilera sina frågor tillsammans med elever av samma kön, som mot 

förmodan har liknande funderingar. På så vis kan den homogena gruppen resultera i en 

bekvämare och tryggare situation där samtalen kommer att upplevas mer elevnära.  

5.5.  Resultatsammanfattning  

Utifrån ovanstående resultat beskrivs nedan en kort sammanfattning av det som presenteras 

under samtliga kategorier.  

Det finns ingen allmänt accepterad förklaring på vad begreppen ”sexualitet och 

samlevnad” innebär, vilket gör ämnesområdet svårdefinierat för lärarna. De anser att det 

är ett ämnesområde som går in i frågor som rör etik och moral samt värdegrundsarbete. 

Det är också ett ämne som tenderar att gå in i andra skolämnen som exempelvis 

naturorienterande ämnen. En av sex lärare lyfter att sexualitet och samlevnad kan kopplas 

samman med samtliga religioner.  

Enligt de intervjuade lärarna anses sexualitet och samlevnad vara ett viktigt ämnesområde 

att prata om i skolan. Sexualitet och samlevnad beskrivs som ett ämne som ligger nära 

eleverna och att de således behöver samtala och diskutera, lika mycket som i resterande 

ämnen. Flera lärare upplever att de är trygga i sin yrkesroll och en beskriver att tryggheten 

har utvecklats med åren som lärare. En lärare nämner också att hjälp finns att få utifrån. 

Sexualitet och samlevnad kan upplevas som ett känsligt ämnesområde för elever då det 

kan förekomma olika åsikter och värderingar baserade på familjebakgrunder.  

De undervisningsmetoder och strategier som lärarna beskriver att de använder sig av i 

undervisning om sexualitet och samlevnad är film, samtal och diskussion, studiebesök, 

workshops och rollspel. Vanligt förekommande är att dela in eleverna i kill- och 

tjejgrupper. Även skolsköterskan och andra organisationer så som RFSU, Rädda Barnen 

och Röda Korset nämns som en del i undervisningen för att bredda kompetensen. Ett flertal 

lärare nämner att de arbetat med sexualitet och samlevnad tematiskt, tillsammans med 

andra ämnen. 

De fördelar som skrivs fram vid användning av film är att de finns till som stöd för läraren 

i arbete med frågor som rör sexualitet och samlevnad. Diskussion och samtal är fördelaktigt 
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för att främja öppenheten i klassrummet och för att lyssna till andras åsikter och 

värderingar. Att ta hjälp av skolsköterska eller annan organisation som RFSU, Röda Korset 

eller Rädda Barnen bidrar till en bredare helhetssyn inom ämnet. Workshop och 

studiebesök medför att eleverna själva blir delaktiga och medvetna om hur verkligheten 

kan se ut. Kill- och tjejgrupper kan skapa möjlighet för elever att samtala med 

klasskamrater som har liknande frågor och funderingar.  

”Vad innebär det att belysa och fokusera på sexualitet och samlevnad i 

religionskunskapsundervisningen?”, ”vad innebär det att tillämpa och uttrycka 

genusmedvetenhet i undervisning om sexualitet och samlevnad?”, ”vilka pedagogiska 

tankar finns bakom användning av kill- och tjejgrupperingar?” och ”vilken inverkan har 

skolsköterskan på sexualitet och samlevnadsundervisning sett till ett genusperspektiv?”. 

6.   Diskussion  

Nedan diskuteras val av metod till studien (6.1). Avsnittet diskuterar kvalitativ metod, 

semistrukturerade intervjuer, observationer i relation till intervjuer samt valda urval. 

Vidare diskuteras resultatet utifrån intresseväckande och betydelsefulla aspekter som lyfts 

fram i studiens resultat (6.2). Avslutningsvis presenteras vidare forskning (6.3). 

6.1.  Metoddiskussion  

Studien utgår från en kvalitativ metod. Kvalitativa undersökningar har tidigare kritiserats 

då de anses vara subjektiva. Det innebär att det kvalitativa resultatet ofta kan bygga på 

forskarens egna uppfattningar och föreställningar om vad som anses vara viktigt i studien. 

De som läser en kvalitativ studie kan uppleva svårigheter med att förstå varför 

ämnesområdet valts ut eftersom studiens syfte och frågeställningar kan komma att 

revideras efter hand. Det viktigaste verktyget i en kvalitativ undersökning är forskaren 

själv. Det är forskaren som väljer inriktning på studien, vilket är beroende av forskarens 

intresse (Bryman, 2011). Trots kritiken upplever jag att en kvalitativ metod är den mest 

användbara och lämpade metoden för studiens syfte och frågeställningar. En kvalitativ 

metod handlar om att uppfatta den sociala verkligheten (Bryman, 2011) och eftersom jag 

vill utveckla förståelse för lärarnas tanke- och arbetssätt om sexualitet och 

samlevnadsundervisning anser jag att metoden är den mest användbara. 
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Semistrukturerade intervjuer har använts som metod i studien för att samla in material. De 

fördelar jag kan se vid användning av semistrukturerade intervjuer är främst att deltagarna 

fått möjlighet att resonera kring ett fenomen och utveckla sina tankar på ett mer detaljerat 

sätt (Bryman, 2011). Bryman (2011) lyfter fram att intervjupersonerna har stor frihet att 

svara på frågorna utifrån sitt eget sätt och att följdfrågorna således inte behöver komma i 

någon specifik ordning. Det har gett mig möjligheten att ställa följdfrågor vid de tillfällen 

som jag upplevt varit intressanta. Det har gjorts med anledning för att lyfta fram aspekter 

som anses viktiga för studien. I samtliga intervjuer har jag upplevt att följdfrågorna varit 

fördelaktiga för att lärarna ska vidareutveckla sina svar. Det har resulterat i att lärarnas 

resonemang och tankesätt blivit tydligare för mig som intervjuare, vilket också skapar en 

större tillförlitlighet för studien. De nackdelar som kan ses vid användning av 

semistrukturerade intervjuer är främst att det är tidskrävande. Det var jag medveten om 

sedan tidigare och valde därför att boka in intervjuerna i god tid. Transkribering av 

samtliga intervjuer har tagit tid och resulterat i många papper som behöver bearbetas under 

analysen. Jag valde att spela in intervjuerna och sedan transkribera direkt efter varje 

intervju för att lättare minnas det lärarna sagt ordagrant. Det har också underlättat vid 

analysen av materialet.  

Jag har reflekterat över om semistrukturerade intervjuer hade kunnat kombineras ihop med 

observationer. Genom att kombinera observationer med semistrukturerade intervjuer hade 

jag som intervjuare kunna sätta lärares svar under intervjuerna i relation till hur de gör i 

praktiken. På så sätt hade studien kunnat öka sin tillförlitlighet eftersom jag då hade fått 

svar på om lärarna verkligen gör det som sägs. Jag kan uppleva att en svårighet vid att 

enbart använda semistrukturerade intervjuer, är att de intervjuade lärarna svarar på ett sätt 

som de tror att jag förväntar mig. Jag har dock fått en uppfattning om att att lärarna som 

deltagit i studien varit sanningsenliga och svarat utifrån sina erfarenheter och kunskaper 

inom ämnesområdet. Eftersom studien ämnar undersöka lärares upplevelser och 

tillvägagångsätt vid undervisning om sexualitet och samlevnad, så är jag övertygad om att 

kvalitativa intervjuer är den metod som gett en djupare helhetssyn än om jag bara skulle 

använda mig av exempelvis enkäter, eller endast observationer.  

För att öka tillförlitligheten i studien och få en bredare spridning har både kvinnliga och 

manliga lärare varit en del av urvalet. Lärarna har också varit verksamma olika många år 

inom yrket. Lärarna har valts utifrån ett bekvämlighetsurval för att få ihop tillräckligt med 
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intervjudeltagare till studiens undersökning. Ett bekvämlighetsurval innebär att 

intervjuaren använts sig av de lärare som finns tillgängliga för studien. Ett 

bekvämligheturval används ofta med anledning att forskningsprocessen är begränsad med 

tid och kan därför ses som ett fördelaktigt alternativ (Denscombe, 2016). En nackdel vid 

användning av bekvämlighetsurvalet kan vara att lärarna svarar utifrån hur de uppfattar 

intervjuarens utformning av frågor. Även intervjuarens kön, ålder samt etniska ursprung 

kan vara av betydelse för hur lärarna svarar och delger sina erfarenheter (Denscombe, 

2016). Jag ser dock inga nackdelar med användning av bekvämlighetsurval då jag som 

intervjuare har försökt inta ett neutralt förhållningssätt vid samtliga intervjuer. Jag tror 

således inte att de lärare som varit bekanta sedan tidigare påverkats av mig som intervjuare 

utan snarare att de vågat dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. 

6.2.  Resultatdiskussion  

Resultatet visar att genus är centralt i undervisning om sexualitet och samlevnad, då lärarna 

i studien lyfter fram många frågor inom sexualitet och samlevnadsämnet som går att koppla 

samman med genus. Frågorna som lärarna belyser handlar om respekt, förståelse, 

könsroller, sexuella läggningar, identitet, etik och moral. Samtliga frågor går att ställa i 

relation till ett genusperspektiv, dock upplevs lärarna inte alltid vara medvetna om att de 

tillämpar ett genusperspektiv i undervisningen. Däremot framgår det i analysen att 

majoriteten av lärarna uttrycker genusmedvetenhet i sina pedagogiska val då de resonerar 

kring vissa tillvägagångsätt som har sitt ursprung i genusperspektivet. Den närmsta 

kopplingen till genusperspektivet som framkommer i resultatet är användning av kill- och 

tjejgrupper samt skolsköterskan som ansvarig för undervisningen. Vidare påpekar två av 

sex lärare vikten av att lära elever att säga ”nej”, vilket kan behandlas utifrån respektive 

köns föreställningar. En lärare uttrycker att samhället börjat reflektera och ifrågasätta 

föreställningar om manligt och kvinnligt utifrån ett historiskt perspektiv, vilket påvisar att 

genus förekommer i både lärares pedagogiska tankar men att det även är ett samtalsämne 

som fortlöper utanför skolan. En fråga som går att fundera över, är vad det skulle kunna 

innebära om undervisningen saknar genusperspektiv sett ur ett lärarperspektiv och ett 

elevperspektiv. Det skulle kunna medföra att lärare utgår från redan rådande normer om 

könen och att undervisningen således inte ifrågasätter eller lyfter fram könsroller utifrån 

flera olika perspektiv. Det i sin tur skulle kunna påverka eleverna, då de ska ges möjlighet 

att utveckla kunskap utifrån ett genusperspektiv, över huruvida olika religioner och 



31 
 

livsåskådningar kommer till uttryck i frågor som rör sexualitet, kön, jämställdhet och 

relationer (Skolverket, 2017).  

Karin var den lärare som i intervjun framhävde att elever behöver ges möjlighet att samtala 

om frågor som rör sexualitet och samlevnad inom ramen för religionskunskapsämnet i lika 

stor utsträckning som i andra ämnen. Flera av lärarna nämnde att de arbetar 

ämnesöverskridande eller tematiskt med frågor som rör sexualitet och samlevnad, vilket 

styrks av Skolverket (2019) som lyfter fram att sexualitet och samlevnad ska ingå i flera 

olika ämnes- och kursplaner. Utifrån analysen kan det dock upplevas problematiskt att 

lärare inte vet vad som ska beröras i de olika ämnen, vilket kan bero på otydligheter i 

styrdokumenten. En fråga som kan ställas är om styrdokumenten behöver tydliggöra vad 

respektive lärare i samhällsorienterade- och naturorienterande ämnen ska fokusera på för 

att ge lärare tydligare riktlinjer om vad undervisningen ska innehålla. Ett verktyg värt att 

uppmärksamma för de lärare som anser att ”sexualitet och samlevnad” är svårdefinierat, 

är Skolverkets referensmaterial. Materialet finns tillgängligt för lärare och lyfter fram 

viktiga utgångspunkter i hur lärare kan behandla frågor som rör sexualitet och samlevnad. 

Materialet finns även till som ett stöd för hur lärare kan strukturera upp sin undervisning 

(Centerwall, 2005a; Juvall & ChuChu, 2003). 

Utifrån resultatet framkommer även flera olika undervisningsmetoder och strategier som 

lärarna beskriver att de använder sig av. Vanligt förekommande är att behandla 

ämnesområdet sexualitet och samlevnad genom samtal och diskussioner, vilket också 

Bäckman (2003) fastslår i avsnittet tidigare forskning. Två av lärarna delgav i resultatet att 

ett arbetssätt kan vara att låta undervisningen utgå från elevers tankar och funderingar. 

Lärarna har då skapat möjlighet för elever att ställa frågor i både helklass och i mindre 

grupper. Ett sådant arbetssätt styrks av Bäckman (2003) som framhäver att samtal i 

undervisningen blir berikande och givande om både lärare och elever är delaktiga. Då 

ungdomar ställs inför frågor och funderingar som handlar om relationer, könsmönster och 

sexualitet (Skolverket, 2019), innebär det att läraren har en viktig roll, för att bemöta samt 

skapa förutsättningar för att elever lär sig mer om frågorna. Det kan resultera i att 

undervisningen upplevs elevnära och en fördel i ett sådant tillvägagångsätt kan innebära 

att undervisningen inte enbart utgår från vad lärare anser är viktigt att behandla. Istället ges 

elever möjlighet att påverka och utforma innehållet i undervisningen. Det kan dock finnas 

en problematik i om läraren enbart väljer att utgå från elevers tankar och funderingar, då 
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undervisningen kan förlora innehållet som går inom ramen för kursplanen i 

religionskunskapsämnet. I det stora hela kan det betyda att läraren missar att behandla 

viktiga aspekter som står i relation till kursplanen för religionskunskapsämnet, i 

undervisningen. 

Majoriteten av lärarna beskriver att film används i undervisningen och att det är en 

fördelaktig metod för att skapa diskussion och samtal utifrån en tidigare bestämd handling. 

Det är dock en undervisningsmetod som saknar stöd i tidigare forskning, vilket gör att 

metodens påverkan inte är helt fastställd i frågor som rör sexualitet och samlevnad. 

Fortsättningsvis framhäver en av sex lärare i studien att film kan användas för att 

uppmärksamma aktuella influencers och på så vis göra undervisningen elevnära. En aspekt 

som kan bli problematisk vid användning av influencers i undervisningen är om läraren 

själv inte är insatt och medveten om innehållet som visas. Det kan leda till att 

undervisningen får motsatt effekt då det kan finnas influencers som själva inte är pålästa 

inom ämnet och att de endast förmedlar personliga åsikter och fördomar som kan komma 

att påverka elevers värderingar. Viktigt är att komma ihåg att läraren alltid är ansvarig för 

undervisningen och därför måste vara medveten om vilka material som fungerar i frågor 

som rör sexualitet och samlevnad.  

Tre av sex lärare har påtalat att de arbetat med kill- och tjejgrupper och utifrån ett 

genusperspektiv kan detta jämföras med ”särundervisning”. Det innebär att lärarna aktivt 

valt att dela upp elever i homogena grupper utifrån kön. I resultatet framkommer även att 

lärarna använder sig av ”samundervisning”, vilket sker i både helklass och i mindre 

grupper. ”Samundervisning” betyder som tidigare nämnt i det teoretiska ramverket (4.1), 

att grupperna består av både killar och tjejer. Både Milton (2003) och Juvall ChuChu 

Petersson (2005) framhäver att kill- och tjejgrupper kan upplevas som en positiv 

undervisningsmetod för att gynna tryggheten hos elever men också för att det kan finnas 

behov av att samtala i grupper baserat på kön. Däremot går det att ifrågasätta Milton (2003) 

och Juvall ChuChu och Peterssons (2005) sätt att se på kill- och tjejgrupper då Nordenmark 

(2011) menar att en sådan gruppindelning kan bli problematisk för de elever som inte går 

i linje med den fördelningen av kön och tillhörighet. Mycket har hänt sedan 2003 och 2005 

då det kan finnas elever som känner tillhörighet till andra kön än sitt biologiska, vilket 

resulterar i att dessa elever kan känna sig felplacerade i kill- och tjejgrupper. Ur min 

synvinkel kan kill- och tjejgrupper vara en gynnsam metod för de elever som identifierar 
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sig som kille eller tjej samtidigt som lärare behöver vara medveten om att den typ av 

gruppindelning kan få motsatt effekt för de elever som känner annan tillhörighet. Vidare 

går det att ifrågasätta utifrån ett genusperspektiv, hur grupperingar i form av kill- och 

tjejgrupper följer ett visst könsmönster. Grupperingar som tenderar att dela in eleverna i 

respektive kön kan resultera i att könsmönstren och normerna stärks ytterligare.  Istället 

går det att fundera över hur andra gruppindelningar kan användas i undervisning om 

sexualitet och samlevnad, som således inte baseras utifrån elevers kön.   

Bäckman (2003) fastställer att det är vanligt förekommande att lärare använder sig av 

övningar som ”heta stolen” och ”fyra hörn” i frågor om sexualitet och samlevnad. Ingen 

lärare i studien har redogjort för att övningar som dessa används i undervisningen. Det går 

däremot inte att utesluta att övningar som ”heta stolen” och ”fyra hörn” inte förekommer 

då samtliga lärare kan ha missat att nämna dessa under intervjun. Det går att vara kritisk 

mot övningar som ”heta stolen” och ”fyra hörn” i undervisning om sexualitet och 

samlevnad då Bäckman (2003) fastslår att vissa elever har enklare för att yttra sina åsikter 

i dessa sammanhang än andra. Det kan innebära att en del elever blir åsidosatta och mer 

tillbakadragna i undervisningen. Däremot ska vardagliga moraliska frågor så som 

människans identitet och roll behandlas i religionskunskapsämnet, vilket är återkommande 

i det centrala innehållet för religionskunskapsämnet i årskurs 4–6 (Skolverket, 2016). Det 

kan innebära att ”heta stolen” och ”fyra hörn” ses som användbara undervisningsmetoder 

och strategier för att lyfta fram moraliska frågor och dilemman.   

Vidare nämner Bäckman (2003) i avsnittet tidigare forskning (3.4) att elever ofta möter 

kvinnliga lärare i frågor som rör sexualitet och samlevnad, vilket blir synligt i resultatet. 

Två av sex lärare uttrycker att skolsköterskan är en del i elevers lärande och utveckling i 

frågor om sexualitet och samlevnad. Det påtalas även att skolsköterskan ofta är en kvinna, 

vilket kan betyda att killarna kan gå miste om den typen av undervisning. Sett ur ett 

genusperspektiv kan frågan ställas om och i så fall hur elever påverkas av att endast få 

möta ett köns perspektiv i frågor om sexualitet och samlevnad. Då 

religionskunskapsundervisningen ska ge elever förutsättningar för att utveckla en personlig 

livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att leva (Skolverket, 

2016), går det att fundera över om elever skulle gynnas av att få undervisning från både 

manliga och kvinnliga lärare. Fortsättningsvis går det att fundera över om skolsköterskan 

ska vara ansvarig för sexualitet och samlevnadsundervisningen eller huruvida lärare och 
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skolsköterska kan samarbeta, för att bredda kompetensen inom ämnesområdet och för att 

behandla frågorna utifrån flera olika perspektiv och synvinklar. 

I tidigare forskning beskriver Simonsson (2017) humor som en didaktisk resurs för att 

underlätta undervisning om sexualitet och samlevnad. Vidare menar Simonsson (2017) att 

humor kan resultera i en god klassrumsatmosfär.  En lärare redogör i studien för att han 

upplevt humor och skratt i undervisning om sexualitet och samlevnad och att 

undervisningen blivit drabbad på grund av att elever skrattat åt ord som ”bröst”.   Samtliga 

lärare i studien medger att de känner sig trygga i sin roll som lärare vilket kan vara 

betydelsefullt i situationer där humor uppstår för att inte förlora kontrollen på 

undervisningen. Det kan finnas en problematik i att låta elever påverka undervisningen om 

läraren inte är trygg i sin roll med att bemöta elever i frågor som upplevs känsliga. Av 

resultatet tyder mycket på att lärarna upplever en trygghet då de har fått möjlighet att träna 

sig i att bemöta elevers frågor, tankar och funderingar men även genom att få behandla 

ämnesområdet tematiskt tillsammans med andra lärare eller organisationer. Ur min 

synvinkel kan nyckeln till en god undervisning vara att man som lärare känner sig 

självsäker, men framför allt trygg i sin roll att behandla och bemöta ämnesområdet 

sexualitet och samlevnad. För att lärare ska uppfylla denna trygghet innebär det också att 

lärare måste sättas i de situationer som anses vara utmanande för att träna sig i att hantera 

frågorna på ett opartiskt sätt. 

6.3.  Vidare  forskning  

Det framkommer i studiens resultat att sexualitet och samlevnad är viktiga ämnen att lyfta 

i religionskunskapsundervisningen inom årskurs 4–6. Däremot är det inte obligatoriskt att 

frågorna behandlas på lärarutbildningen (Lindroth, 2014), vilket kan göra det problematiskt 

för nyexaminerade lärare som står inför utmaningen att undervisa om frågor som rör 

sexualitet och samlevnad i religionskunskapsundervisningen. I resultatet framgår olika 

undervisningsmetoder och strategier som kan vara användbara vid undervisning om 

sexualitet och samlevnad. Däremot, för att bidra till ökad kompetens hos lärare, hade det 

varit intressant att undersöka vidare hur frågor som rör sexualitet och samlevnad kan 

belysas inom lärarutbildningen. En sådan studie kan resultera i att kommande lärare ges 

möjlighet till en större beredskap inför yrkeslivet. 
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I 
 

Bilagor  

Bilaga  1  Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor: 
•   Namn 
•   Ålder  
•   Vilken lärarutbildning gick du? 
•   Hur länge har du arbetat som lärare?  
•   Vilka ämnen undervisar du i? 

 
Frågor om sexualitet och samlevnad i religionskunskapsundervisningen: 
 
Vad anser du går inom ramen för ”sexualitet och samlevnad” i 
religionskunskapsundervisningen? 
 
 
Hur mycket undervisar du om sexualitet och samlevnad i 
religionskunskapsundervisningen?  
Följdfråga: Varför behandlar du det inte? Vad skulle behöva ändras för att du skulle 
vilja ta upp det i undervisningen? 
 
 
Vad känner du inför att behandla ämnesområdet sexualitet och samlevnad i 
religionskunskapsundervisningen?  
 
 
Upplever du att ämnesområdet sexualitet och samlevnad är ett känsligt ämne att 
behandla? 
Följdfråga: Känner du dig trygg/otrygg med att behandla ämnesområdet i din 
undervisning? 
 
 
Tror du att man som lärare kan ha lätt för att ”trampa” någon elev på tårna genom att 
bedriva undervisning om sexualitet och samlevnad? 
Följdfråga: På vilket sätt? Hur tänker du kring det? Kan du utveckla dina tankar 
kring…? 
 
 
Vad tycker du är särskilt viktigt att prata om i religionskunskapsundervisningen som 
berör sexualitet och samlevnad? 
Följdfråga: Ser du några särskilda hinder eller möjligheter om att prata om detta 
område inom ramen för undervisningen?   
 
 
Vilka strategier eller metoder använder du när du undervisar om sexualitet och 
samlevnad i religionskunskapsundervisningen? 



II 
 

Följdfråga: Kan du motivera varför du använder dessa strategier? Vad ser du för 
fördelar med att använda sig av dina strategier/metoder?   

Bilaga  2  Medgivandeblankett  

Mitt namn är Linnéa Lindberg och studerar till grundskollärare med inriktning mot årskurs 

4–6 på Jönköping University. Syftet med studien är att lyfta fram hur lärare undervisar om 

sexualitet och samlevnad i religionskunskapsundervisningen i årskurs 4–6. Jag vill därför 

undersöka i vilken utsträckning lärare bedriver en sådan undervisning samt vilka metoder 

och strategier som används. Det är en kvalitativ studie som kommer innehålla intervjuer 

från verksamma lärare i dessa åldrar. Jag kommer att spela in intervjun med anledning att 

kunna återge dina svar i studien. Dina svar kommer att anonymiseras och du har rätt att 

avbryta deltagandet i studien när som helst. Du kommer ges möjlighet att få ta del av 

studien så fort den är färdigställd.  

 

Jag ser fram emot att få ta del av en intervju tillsammans med dig!  

Hälsningar 

Linnéa Lindberg 

 

Jag har tagit del av informationen och jag ger mitt godkännande till att frågorna i 

intervjun kommer att användas i uppsatsen.  

Ort/datum 

 

 

Namnunderskrift    Namnförtydligande 

 

_______________________________________________________________________ 


