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ABSTRACT 
 
Author: Hanna Frank 
Title: “It was a completely different thing; we discussed more” A qualitative study on students and 
trainers experience of RFSU's sex education. 
 
Supervisor: Anders Olsson 
 
The aim of this study was to examine the experience and the ways in which the students at a college 
school in Malmö, Sweden, believe that the sex education, handled by RFSU, affects them. RFSU is a 
political and religious independent institution for sexual enlightenment. In order to answer such 
questions, I made use of the methodology based on qualitative interviews, with a selection of 
students and special trainers from RFSU. After I collect my empirical material, I structured and 
analyzed it by a predefined framework of social constructive theories, relevant to my purpose and 
my study. My analysis shows that students experience dialogue and discussion as important methods 
to be affected by sex education. 
 
 
KEYWORDS : Sex education, Sexual health, Sexual script, Social construction, Norms, Peer 
education.  
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1. INLEDNING 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

Att vara ung innebär att befinna sig i en unik fas i livet. Att gå från barn till vuxen är en spännande 

process, men den är också präglad av social osäkerhet och ett ständigt sökande efter identitet. En stor 

del av vår identitet är sexualiteten. Att vara ung innebär att även söka och pröva den, för sig själv och 

gentemot andra. Sexualiteten är något som skapas hos människan i ett samspel mellan psykologiska, 

sociala och kulturella processer och är därmed föränderlig. I samspelet med vuxenvärlden tillägnar 

sig unga människor normer och ideal, och de egna sexuella handlingarna knyts till den mening det 

rådande samhället tillskriver dem. Hur de ungas sexualitet kommer att gestalta sig beror alltså 

mycket på hur det omgivande samhället fungerar (Helmius, 2000). 

 

Samhällsförändringar som skett under den senare halvan av seklet har format nya normer och ideal 

med en förlängd ungdomsperiod och uppskjuten familjebildning som resultat. Den förändringen har 

lett till att unga människor har fler sexuella partners innan de ingår äktenskap eller liknande 

relationer än vad tidigare generationer haft. Studier visar att detta har gett flertal positiva effekter; 

såsom att unga människor idag är mer nöjda med sina nära relationer samt att unga kvinnor och män 

har en mer jämlik sexualitet (Forsberg 2000; 2006; 2007). Men en föränderlig ungdomssexualitet 

ställer också krav på nya sätt att förhålla sig till sexualitetens hälsorisker.   

  

I en intervju med Ronny Tikkanen, doktor i socialt arbete, som forskar om sexualitet och hiv-

prevention, framkommer att mycket talar för att ungdomars sexualvanor har förändrats. Om ungas 

riskupplevelse har ändrats är däremot svårare att svara på (Morner, 2009). Sannolikheten att träffa en 

hivsmittad person i Sverige har aldrig tidigare varit så stor och antalet klamydiafall liksom oönskade 

graviditeter ökar (Forsberg, 2007). Samtidigt finns det idag ett flertal olika läkemedel mot hiv som 

bromsar sjukdomsutvecklingen och förhindrar att hiv-positiva personer utvecklar aids (Hiv-

prevention, 2009). Enligt Tikkanen är en riskuppfattning till stor del är en social konstruktion, det 

vill säga beroende av person, situation och relation. En viktig kunskap blir då att förstå hur unga 

uppfattar risk. Tikkanen menar att det inte är säkert att ungas syn på risk sammanfaller med dem som 

ägnar sig åt hälsobefrämjande arbete som bland annat bedrivs genom sexualundervisning i skolor 

(Morner, 2009). 
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Undersökningar visar att sexualundervisningens kvalitet i Sverige är mycket ojämn (Forsberg 2007; 

Bäckman 2003). I läroplanen för grund- och gymnasieskolan (Lpo 94) står det inte specificerat hur 

sex - och samlevnadsundervisningen ska se ut eller vilken lärare som ska undervisa om detta. Det är 

endast rektorn samt enskilda lärare som har ansvaret för att förvandla utbildningsmålen till 

undervisning (Bäckman, 2003). På lärarprogrammen är sex - och samlevnadsämnet fortfarande inte 

obligatoriskt vilket inte ger de bästa förutsättningarna att undervisa i ämnet (ibid.). För att driva det 

förebyggande arbetet saknas inte bara resurser och vilja, det har också visat sig bero på att tabun 

kring sexualitet och genusrelaterade frågor fortfarande är starka och att sexualiteten kan upplevas 

som privat och pinsam (ibid.). Ett vanligt argument för att det inte satsas i tillräcklig omfattning på 

det förebyggande arbetet med unga är också oklarheten i vilka effekter den får. Mot bakgrund av 

detta kan man förstå att sexualundervisningen ofta är otillräcklig. Och vad ska egentligen göras och 

på vilket sätt. I arbetet med att forma strategier för att förebygga sexuell ohälsa hos ungdomar är det 

centralt att ta hänsyn till sociala faktorer som formar synen på kön, sexualitet och relationer 

(Forsberg, 2007). Därför är det viktigt att undersöka elevernas upplevelse och uppfattning av 

sexualundervisningen, för att kunna möta deras syn på verkligheten.  

  

RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning som är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund, 

har till uppgift att sprida fördomsfri, bejakande och öppen syn på sex och samlevnadsfrågor. De 

menar att den diskussion som förs i samhället, inte minst i media, om sexualitet ofta handlar om 

sexualitetens negativa sidor. Sexualiteten som positiv kraft i människors liv får en mindre plats och 

det är en utmaning att skapa forum och kunskapsförmedling om sexualitet. Ett sådant forum kan 

dock sexualundervisningen i skolan vara. En bra sexualundervisning definieras enligt RFSU genom 

att innehålla samtal om kroppen och dess möjligheter till lust, relationer, genus, sexuell läggning, 

värderingar och samhällets sexualsyn. Sex - och samlevnadsundervisningen ska också handla om 

förmågan att undvika sexualitetens risker, liksom att träna sig i att fatta självständiga beslut. 

Undervisningen ska skapa möjligheter för eleverna att definiera sin sexualitet och dess uttryck. 

Genom det kan undervisningen bidra till att bekräfta unga människors rätt till sin sexualitet och 

sexuella frihet och ge dem trygghet för att sätta sina egna gränser (RFSU, 2008).  

  

Under vårterminen har RFSU-gruppen i Malmö, som bland annat arbetar med hiv-preventivt arbete 

och föreläser på skolor, genomfört ett pilotprojekt där de storsatsat på intensivundervisning på två 
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utvalda gymnasieskolor i Malmö. Varje grupp i satsningen har haft undervisning med RFSUs 

specialutbildade informatörer vid minst tre tillfällen och därtill andra aktiviteter relaterade till 

sexualundervisningen. Till grund för utformandet av sexualundervisningsprojektet ligger delvis 

Margareta Forsbergs (2007) sammanställning och slutsatser av internationell forskning om 

förebyggande arbete. Denna uppsats har kommit till stånd genom ett samarbete med RFSU-gruppen i 

Malmö i syfte att ge kunskap om hur denna sexualundervisning upplevts av några elever på en av 

gymnasieskolorna i Malmö. Min önskan med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse om 

sexualundervisningens möjligheter att främja den sexuella hälsan. 

 

1.2 SYFTE 

Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer få kunskap om elevernas upplevelse av 

sexualundervisning samt att undersöka på vilka sätt som eleverna anser att undervisningen haft 

möjlighet att påverka deras tänkande och handlande inom sex och relationer. Perspektivet är delvis 

elevernas, delvis RFSUs informatörer som undervisat i ämnet för att belysa deras upplevelse av hur 

sexualundervisningen emottogs av eleverna.  

 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Hur upplever eleverna sexualundervisningen? 

På vilka sätt anser eleverna att sexualundervisningen påverkar deras tankar gällande sex och 

relationer ? 

På vilka sätt anser eleverna att sexualundervisningen påverkar deras handlande gällande sex och 

relationer? 

 

2. TIDIGARE FORSKNING  

2.1 AVGRÄNSNING 

Tidigare forskning om ungdomar och sexualitet möts framförallt i två stora forskningsfält i Sverige. 

Dels utgörs den av en bred forskning kring ungdomar och ungdomars liv, och dels utgörs den av 

svensk sexualitetsforskning som har en relativt lång historia (Forsberg 2000; 2006). Det finns en 

mängd litteratur om de båda ämnena, inom psykologi, historia, kultursociologi m.fl. Jag har dock 
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valt att avgränsa mig till just sammanflätningen av de två forskningsfälten – ungdomar och sexualitet 

– för att ta upp forskning som jag finner relevant för min studie.  

 

2.2 UNGDOMAR OCH SEXUALITET 

I Sverige har tre befolkningsbaserade studier om människors sexuella erfarenheter genomförts under 

1900-talet. I studierna lyfter man framförallt fram sexualitetsmönster och utvecklingslinjer. Endast 

en av dessa tre studier SAM73/9, är uteslutande inriktad på ungdomar. SAM 73/90 genomfördes 

1990 på initiativ av Skolöverstyrelsen och omfattade knappt 2000 ungdomar födda 1973 (Forsberg 

2006). De senaste tio åren har dock den svenska forskningen kring ungdomar och sexualitet fått ett 

uppsving och ett antal större kvalitativa studier har genomförts, inte sällan inom discipliner som 

socialt arbete och sociologi. Exempel på några forskare inom området som kommit att ha stor 

betydelse för nya problemformuleringar och för djupare förståelse av ungdomars, framför allt tjejers, 

sexualitet är Ambjörnsson (2005), Bäckman (2003) och Löfgren-Mårtensson (2005).  

  

Forsberg (2006) har på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut skrivit rapporten Ungdomar och 

Sexualitet - en forskningsöversikt år 2005.  Rapporten omfattar svenska studier om ungdomar och 

sexualitet som har publicerats mellan åren 2000-2005. Rapporten syftar delvis till att se vilka 

övergripande mönster och tendenser som kan urskiljas inom området. En tydlig tendens är att flickor 

förväntas i hög grad kontrollera den egna sexualiteten. Detta visar sig till exempel i att flickor tar ett 

större ansvar för preventivmedel och smittskydd, de har i lägre grad sex första kvällen än pojkar 

liksom att de intar ett mer restriktivt förhållningssätt gentemot pornografi. En annan utveckling är 

den successiva upplösningen av kärleksideologin, vilken utgår ifrån att kärlek och sex är 

sammankopplade och att kärlek legitimerar sex. Forsberg (2006) menar att tendensen kan skönjas 

genom att ungdomar har fler partners, större öppenhet för gruppsex, så kallade ”KK- relationer” och 

en annan syn på samkönade relationer. Denna utveckling urskiljs i ett samhälle präglat av stark 

globalisering med internationell migration och med ökade kommunikationsmöjligheter via Internet. 

Tillsammans utgör dessa företeelser en miljö där olika tankemönster kring intima relationer möts. 

Detta innebär att ungdomar idag växer upp i ett sammanhang där de påverkas av en mängd olika 

synsätt när de ska hitta sina egna sätt att förhålla sig till sex och relationer (ibid.).  
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Idag är studier om ungdomars sexualitet högaktuellt. Socialstyrelsen har av Göteborgs universitet 

beställt en omfattande studie av ungdomars sexualitet – UngKAB09. Kunskap, attityder och 

beteende i relation till sexualitet ska utredas i tre åldersgrupper -16-, 18- och 24-åringar och 

resultaten väntas år 2010. Ronny Tikkanen, doktor i socialt arbete och projektledare för UngKAB09, 

uppger i en intervju att han önskar få svar på både direkta beteendefrågor i konkreta sexsituationer 

som kunskap och attityder gentemot hiv och sexuellt överförbara infektioner. Denna önskan om att 

få svar på hur ungdomarnas sexualvanor verkligen ser ut grundar sig i att studien ska upprepas 

kontenueligt för att få kunskap om förändringar över tid då detta är en kunskap som saknas idag 

(Morner, 2009). 

 

2.3 SEXUALUNDERVISNINGENS MÖJLIGHETER ATT FÖRÄNDRA 

Tidigare forskning om sexualundervisningens potential att påverka elevers attityder och beteende är 

begränsad. Mycket av forskningen är istället inriktad på skildringar och kartläggningar av sex och 

samlevnadsundervisning och samverkansprojekt (Forsberg, 2007). Kindebergs (1997) avhandling 

Undervisningens möjligheter att förändra elevernas tänkande inom området aids och sex tar dock 

upp intressanta resultat. Kindeberg följde under två år 13 lärare och deras 15 klasser på högstadium 

och gymnasium inom ämnet ”aids och sex”. Med hjälp av enkäter och djupintervjuer undersökte hon 

elevernas attityder och handlingsberedskap vid tre tillfällen under två år. Efter ett år fanns 

förvånande nog inga skillnader mellan projektklassen och kontrollgruppsklassen och analysen visade 

att eleverna inte uppfattade lärarna som trovärdiga, och därför heller inte uppfattade undervisningen 

som meningsfull. Andra året hade lärarna arbetat på att skapa en mer ärlig och personlig relation till 

sina elever vilket visade sig påverka elevernas handlingsberedskap på ett positivt sätt. Kindebergs 

främsta resultat visar att vi i undervisningen behöver dela varandras erfarenheter och upplevelser för 

att bli berörda och vilja ingå i ett samspel. Känslan av att ingå i denna känslomässiga interaktion var 

också grunden för förändring hos eleverna (ibid.). 

  

Som jag tidigare nämnt i min problemformulering har Margareta Forsberg (2007) fil. dr i socialt 

arbete, på uppdrag av Socialstyrelsen sammanställt internationell forskning och svenska erfarenheter 

av förebyggande arbete i rapporten Ungdomars sexuella hälsa. Syftet har varit att söka effektiva 

typer av förebyggande interventioner som gäller hiv/STI-prevention riktad till unga människor. 

Hennes systematiska genomgång av forskningen har lett till nedan presenterade slutsatser. Dessa 
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slutsatser ligger också till grund för det pilotprojekt som RFSU-gruppen genomfört på två 

gymnasieskolor i Malmö varför jag tycker det är väsentligt att kort redogöra för dem: 

 

• Ungdomar som målgrupp är den viktigaste åldersgruppen när det gäller att förebygga spridning 

av STI och hiv/aids. Interventioner för ungdomar måste skapas utifrån specificerade behov och 

resurser, såsom ålder, kön, kulturell bakgrund, sexuell erfarenhet. Ungdomar som ännu inte gjort 

debut sexuellt påverkas mer av interventioner än de som redan debuterat. 

 

• Skolan är den mest centrala arenan för undervisning om sex- och samlevnad. Det är en fördel att 

olika aktörer såsom fritidsgårdar, ungdomsmottagningar samarbetar med skolan. Peer education 

(likar lär likar) kan vara ett område med stor kapacitet. 

 

• Undervisningen bör hållas med bred ansats och under lång tid med minst 14 timmars insats och 

arbete i mindre grupper med egen ledare. Det är viktigt att ledaren är ärligt intresserad och har rätt 

utbildning. 

 

• Innehållet i undervisningen ska delvis bygga på ungdomarnas egna önskemål. Diskussioner om 

värderingar och strategier för att motverka gruppnormer och grupptryck är framgångsrika 

interventioner. Budskapen i undervisningen ska vara tydliga i frågan om preventionsmetoder, hur de 

fungerar, var man får tag i kondomer etc. Tydlighet om negativa effekter av oskyddat sex och vilken 

typ av handlande som är önskvärt. 

 

• Det är viktigt att skapa en trygg social miljö och arbeta med aktiv och engagerande pedagogik, 

vilket också Kindeberg (1997) lyfter fram. Dialoger och diskussioner, värderingsövningar, rollspel, 

studiebesök är bra metoder att använda sig av. 

 

• Slutligen efterlyses mer metodisk utvärdering och forskning om interventionerna. Bl.a.  

förespråkas pilotprojekt som utvärderas innan man beslutar att utföra dem i större skala. Dock finns 

det bekymmer med att mäta förebyggande arbete då det bland annat är svårt att hålla isär effekter av 

andra fenomen i ungdomarnas liv.  
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3. TEORI  

Min valda utgångspunkt faller inom ramen för en socialkonstruktivistisk teoretisk referensram. Jag 

har valt denna utgångspunkt då jag ser olika företeelser och fenomen som samhälleliga 

konstruktioner vilka jag tolkar därefter. I detta kapitel definierar jag de begrepp och min valda teori 

som är relevant för min analys. 

 

3.1 DEFINITION AV SEXUALITET: Jag har valt att förstå begreppet sexualitet utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Sexualiteten förstås då som en social konstruktion som skapas i 

en samhällelig process. Bo Lewin (2002) en av Sveriges främsta sexualforskare skriver: 

 

 

Det som formar (och på detta sätt kontrollerar) vår sexualitet är den 
socialiserings – och sexualiseringsprocess vi genomgår under vår barndom och 
ungdom. Dessa processer skapar vår verklighetsbild och bestämmer 
sexualitetens uttrycksformer (Lewin, 2002 sid.124). 
 

 

3.2 SEXUALITETEN SOM SOCIAL KONSTRUKTION 

En av Sveriges främsta sexualforskare, professor Bo Lewin (2002) menar att sexualiteten ofta ses 

som en naturkraft.  Han skriver att den förvisso är ”naturgiven” men att dess uttrycksformer helt klart 

är bestämda utifrån sociala förutsättningar. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv så skapas 

sexualiteten i en samhällelig process vilken Lewin kallar den sexuella socialisationen, genom vilken 

vi lär oss när, var, hur och med vem som vi kan agera sexuellt (ibid.). 

 

3.2.1 SOCIAL KONSTRUKTION INNEBÄR NORMER 

Normer i samhället är inte fria för människan att välja utan upplevs ofta som starkt tvingande. Bryter 

vi mot normerna riskerar vi att ställa oss utanför den samhälleliga gemenskapen och i vissa fall kan 

vi också bli straffade, både socialt och formellt. I ett givet samhälle vid en given tidpunkt finns en 

viss uppsättning av sexuella normer (Lewin, 2002). Dessa sexuella normer är produkter av en lång 

samhällsutveckling och normerna har onekligen varit annorlunda under andra tidsepoker och skiftar 

från samhälle till samhälle. Men oberoende av vilken social kontext människor befinner sig i 

tenderar individer i samma referensgrupp i regel att uppfatta dessa normer som ett reflekterande av 
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en ”naturlig” sexualitet. Lewin (2002) menar då att vi därför när en föreställning om att sexualiteten 

inte bara är naturgiven utan även i sitt uttryckssätt, naturbestämd.  Samhällets reaktioner i form av 

avsky eller formella straff riktade mot dem som beter sig ”onaturligt” kan därför också ha ett starkt 

folkligt stöd. Men utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv är inte existerande sexuella normer 

naturgivna, utan ett resultat av sociala konstruktioner. Det innebär att vi som individer därmed inte 

kan hävda att vårt sexuella beteende är naturligt. Ta till exempel fenomenet onani, det som anses 

naturligt för många i Sverige idag ansågs i mitten av 1800-talet vara en av huvudorsakerna till 

mental sjukdom (ibid.; Helmius, 2000). 

 

Vilka sexuella normer finns det då i dagens samhälle som påverkar konstruktionen av de ungas 

sexualitet? Normerna är givetvis beroende av faktorer såsom kön, klass, etnicitet och funktionalitet. 

Enligt RFSLs hemsida präglas det svenska samhället till stor del av heteronormen. Denna handlar 

om att alla människor i vårt samhälle antas vara heterosexuella och att alla saker som äger rum antas 

ske i ett heterosexuellt sammanhang (RFSL, 2009). Dels präglas också samhället av en restriktiv 

sexualsyn vilket innebär att sexualiteten är förbunden med kärlek och kärlek och förälskelse 

legitimerar sexuell samvaro (Forsberg 2000; 2006; Frisell 1996; Giddens; 2001; Helmius 2000; 

Löfgren- Mårtensson, 2005). 

 

3.3 SEXUELLA SCRIPT 

En av de mest använda teorierna inom sexualitetsforskningen är John Gagnons och William Simons 

(1999) teori om sexuella script. Drivkraften i deras arbete bestod i att lyfta ut sexualiteten från det 

specifika till det allmänna. Sexualiteten skulle och borde studeras på samma sätt som andra sociala 

fenomen (Löfgren-Mårtensson, 2005). Gagnon och Simon (1999) använder termen sexuella script 

som metafor för hur produktionen av det sexuella beteende som skapas i det sociala livet går till och 

som en referensram för att analysera den sociala konstruktionen av sexualiteten. Scripten fungerar 

som en form av instruktionsguide, där guiden, genom att ge svar på grundläggande frågor om 

sexualiteten, kan hjälpa människan att hantera en komplex värld (ibid.; Löfgren-Mårtensson, 2005). 

 

Enligt teorin om sexuella script så föds människan med vissa fysiologiska förutsättningar och 

reaktioner, och det är i samspel med andra som hon förstår och lär sig hur hon ska uppträda som 

sexuell varelse, precis på samma sätt som hon lär sig allt annat, dvs. ofta oreflekterat, genom att följa 
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anvisningar från omgivningen (Löfgren-Mårtensson, 2005; Helmius, 2000). För att kunna leva upp 

till komplicerade kulturella förväntningar och krav behöver människan dessa guider, eller manus, 

som hon kan utgå från i sin strävan efter att finna godtagbara sätt att uttrycka sin sexualitet (ibid.). 

De sexuella scripten har tre skilda dimensioner; kulturella, interpersonella och intrapsykiska som 

samspelar med varandra. Jag har i denna studie fokuserat på den kulturella dimensionen av scripten 

då uppsatsen rör sig på en mer generell nivå. Den kulturella dimensionen innehåller manus som 

existerar på en kollektiv nivå. Det vill säga samhälleliga normer, värderingar och förväntningar. 

Genom dessa manus lär människan sig bland annat det förväntade beteende som finns utifrån den 

livsfas hon befinner sig i. Till exempel kan det vara att äldre människor och barn inte har, eller i alla 

fall inte anses, ha någon sexualitet (Gagnon och Simon, 1999). Scripten fungerar också på så sätt att 

om människan hittar ett sexuellt beteende som fungerar utifrån de samhälleliga normerna, så tenderar 

hon att fastna i dessa. Det ger till följd att scripten befästs mer och mer allteftersom beteendet 

upprepas. Scripten kan dock ändras när förändringar sker i människans liv eller i det omgivande 

samhället (Löfgren-Mårtensson, 2005). Genom att använda teorin om sexuella script hoppas jag 

kunna få inblick i delar av elevernas sexuella script. Detta är viktigt för att kunna få kunskap om hur 

de budskap, som RFSU i sin sexualundervisning förmedlar, uppfattas och når fram till eleverna.  

 

4. METOD 

4.1 METODVAL – KVALITATIVA INTERVJUER 

Jag valde att använda semistrukturerade intervjuer i min studie, vilket kategoriseras som en kvalitativ 

metod. Frågorna i en semistrukturerad intervju är specificerade men samtidigt ger de intervjuaren 

stor frihet att fördjupa svaren (May, 2001). Kvalitativ metod handlar om att försöka gå på djupet i 

forskningen av ett fenomen. Metoden syftar på att komma åt den syn som informanterna, i mitt fall 

eleverna och informatörerna, har och att fokusera på deras upplevelse av världen (Repstad, 1999). De 

tillgångar som ges i den kvalitativa intervjun, att ingå i en dialog och därmed kunna försöka 

förtydliga och utveckla de svar som ges, ansåg jag vara ytterst relevanta för min typ av studie då det 

ger en förståelse på ett djupare plan (May, 2001). Metoden förutsätter också en flexibilitet hos 

forskaren där det blir möjligt att omformulera frågor och komma med följdfrågor för att försöka 

återge en så verklig bild som möjligt (Repstad, 1999). Dialogen och flexibiliteten upplevde jag som 

absolut nödvändig i min studie för att komma närmare mina informanters förklaringar på 
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verkligheten. Mitt val av semistrukturerade intervjuer baserades på de tillgångar jag exemplifierat 

ovan men även på den reglering av områden som kan behandlas under intervjun. Då studien jag har 

genomfört är en strikt tids - och utrymmesbegränsad ansåg jag att reglerlingen skulle komma att bli 

ett användbart verktyg för att avgränsa det material som skulle bli relevant för studien.   

 

Alvesson (2003) diskuterar att det kan vara problematiskt att få fram pålitlig kunskap genom 

kvalitativa intervjuer. Metoden är komplex och språkligt känslig och det kan vara svårt att få fram 

konsekventa och tydliga intervjusvar. Jag har dock inte haft några ambitioner att få fram konsekventa 

intervjuberättelser men jag håller med Alvesson (2003) i hans problematisering av språket. Mitt 

språk som socionomstuderande är följaktligen influerat av det akademiska talet, vilket präglas av 

faktorer som t.ex. klass och ålder vilket jag har fått beakta i mina samtal med eleverna (ibid.). Att 

fråga om elevernas tankar om normer och attityder, vilka är flertydiga begrepp, innebar också att jag 

försökte specificera begreppen i intervjusituationen, i syfte att få en någorlunda samstämmig 

utgångspunkt.  

 

4.2 AVGRÄNSNING, URVAL, BORTFALL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

Min studie är avgränsad till de elever som har deltagit i RFSUs sexualundervisning och RFSUs 

informatörer som lett sexualundervisningen. En viss avgränsning vid elevernas ålder faller sig 

naturlig, då samtliga går andra året på gymnasiet och är 17 år gamla. I min avgränsning valde jag att 

avstå från variabler såsom kön, etnicitet, religiös tillhörighet m.fl.  

 

Mitt urval av informanter var vid studiens början sex elever som hade gett sitt samtycke via RFSUs 

frivilliga utvärderingsenkät som delats ut till årskurs 2 på gymnasiet under tidsperioden 2009-02-19 

till 2009-03-12. På enkäten fanns möjlighet att samtycka till att delta i en intervju för en djupare 

studie samt lämna sin e-mailadress för kontakt angående detta.  Sex elever samtyckte till att delta i 

intervju vilkas e-mailadress jag blev tilldelad av Emma Skarpås, folkhälsovetare på RFSU som också 

fungerat som min kontaktperson. Efter ett skriftligt klartecken från rektorn på gymnasiet (se bilaga 1) 

skickade jag ut ett första informationsmail (se bilaga 2) till de elever som visat intresse för att delta 

intervju. Jag informerade om att de som var under 18 år behövde ett skriftligt samtycke från 

vårdnadshavare för att delta i studien (se bilaga 3). Efter det första mailutskicket fick jag dock inget 

svar varpå jag efter överläggande med handledare och min kontaktperson på RFSU skickade 
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ytterliggare ett mail som var kortare och mer konkret. Det sista mailet genererade svar från två elever 

vilka jag således bokade in intervjuer med. En av dessa elever förhörde sig sedan om intresse bland 

övriga elever på skolan, vilket ledde till att ytterliggare en elev tog kontakt med mig på telefon och 

en tredje intervju kunde bokas in. Samtliga tre intervjuer med eleverna ägde rum på Malmö högskola 

bibliotek, Orkanen där jag använde mig av en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 4).  

 

Det visade sig bli svårt att få fler elever intresserade av att medverka i intervju, trots mailutskick och 

försök ifrån lärare på skolan att skapa intresse. Det blev således ett bortfall i min studie på tre elever. 

Vad detta berodde på kan jag enbart fundera på, kanske var det brist på tid eller intresse eller det 

krav om samtycke från vårdnadshavare då eleven inte fyllt 18 år. Bortfallet fick mig hur som helst att 

börja fundera på andra alternativ för att utvidga mitt material. Så kom möjligheten att intervjua två 

av RFSUs informatörer som genomfört sexualundervisningen på skolan, framstå som en lösning. De 

kunde bidra med sin upplevelse av hur eleverna tog emot sexualundervisningen, men också belysa 

den interaktion mellan lärare och elev, som är nödvändig i undervisningssammanhang. Jag blev 

tilldelad två informatörer via min kontaktperson på RFSU, varpå jag fick utarbeta en ny 

intervjuguide (se bilaga 5). Urvalet av dem reglerades efter de som hade tid och lust. Två intervjuer 

kom till stånd efter telefonkontakt, en i mitt eget hem och en i informantens hem. Val av plats för 

intervju var informanternas egna önskningar efter vad som passade dem bäst.  

 

Efter att jag genomfört samtliga intervjuer med elever och informatörer transkriberade jag mitt 

material. Jag gick systematiskt igenom texterna och kodade dem utifrån olika teman som jag delvis 

baserade på mina frågeställningar samt de teman som jag upplevde vara tydligt framkommande i 

texten. I elevernas text kodade jag efter tre teman: upplevelse av undervisningen, förändring i tankar 

och förändring i handling. I informatörernas text kodade jag efter följande tre teman: upplevelse av 

elevernas respons; vad som är enklast att nå ut med i undervisningen och vad som är svårast att nå ut 

med i undervisningen. 

 

4.5 RELIABILITET OCH VALIDITET  

När samma resultat kan uppnås vid upprepade likadana mätningar vid olika tillfällen anses en studie 

vara tillförlitlig (May, 2001). Detta gäller dock främst de kvantitativa studierna då det i kvalitativa 

studier är omöjligt att genomföra något sådant med tanke på att forskaren och informantens 
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upplevelse skiljer sig åt, beroende på person och situation. Tillförlitligheten i min kvalitativa studie 

får istället utgöras av att intervjuerna spelades in och lades över på dator så att jag kunde återkomma 

till intervjusituationerna, transkribera dessa och återge informanternas berättelser på ett korrekt sätt i 

studien (Davidsson & Patel 2003, sid. 86).  

 

Vad som kan bli problematiskt i kvalitativa studier är den stora möjligheten att intervjupersonerna 

väljer att utelämna information som inte är socialt önskvärd och därmed uttrycker något som är mer 

socialt accepterat eller politiskt korrekt. Det är då upp till forskaren att gå tillbaka till sina 

frågeställningar och sin intervjuguide och fundera över intervjuns kontext (Wibeck, 2000). I 

efterhand kan jag konstatera att det hade varit till fördel för samtalets karaktär om jag genomfört 

intervjuerna på en plats som för eleverna uppfattades som tryggare, för en mer avslappnad stämning. 

Under vissa intervjuer kunde jag uppleva, vad Wibeck (2002) påtalar, att de svar jag fick var 

tillrättalagda eller anpassade, möjligen efter en föreställning att jag representerade RFSU. Därför 

borde jag ha gjort ett förtydligande av min roll och studiens oberoende från RFSU vilket eventuellt 

hade fört samtalet i en mer öppen riktning. May (2001) påpekar att personers redogörelser antagligen 

berättar ganska lite för forskaren om den verklighet som ligger utanför intervjun, vilket säker är fallet 

även i denna studie.  

 

4.7 FÖRFÖRSTÅELSE  

Min förförståelse inför studien om ungdomar och sexualitet grundade sig dels på min egen tonårstid 

och den sexualundervisning jag själv haft, dels på den bild jag fått förmedlat via medier om unga och 

dels på mina egna upplevelser av möten med unga människor i min vardag. Jag hade också en 

förförståelse om att ungdomar upplever det som känsligt/genant att tala om sex - och samlevnad 

samtidigt som de kan vara mycket vetgiriga. Utifrån min förförståelse fanns risken att jag skulle 

utarbetar en intervjuguide som förutsatte att eleverna skulle ha vissa attityder/värderingar gällande 

sex och relationer vilket jag försökte beakta när jag utformade intervjuguiden.  

 

4.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Jag har i mina intervjuer tagit hänsyn till Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2009). 

Utifrån de fyra huvudprinciperna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, har jag följt rekommendationerna. Eleverna informerades om dessa principer i det 
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första mail jag skickade och upplystes återigen om detta före det att jag påbörjade intervjun.  

Eleverna fick också information om att de skulle få ett fingerat namn som jag systematiskt använt 

genom hela studien för att inte röja deras identitet. Jag har valt att använda två könsneutrala namn för 

att ytterliggare försäkra mig om elevernas anonymitet. De erbjöds även en kopia av uppsatsen i 

färdigt skick och informerades om den webbadress där uppsatsen ska publiceras efter att den blivit 

formellt godkänd.  Det etiska övervägande som jag framförallt har beaktat är respondenternas ålder. 

Att intervjua en person under 18 år kräver vårdnadshavares samtycke vilket jag i studiens början 

upplevde kunde bli problematiskt. Vissa ungdomar skulle till exempel kunna uppleva det som 

känsligt att fråga vårdnadshavare om ”lov” att delta i en studie om sexualundervisning, vilket också 

kan ha varit anledning till bortfall i studien. Samtliga tre elever som deltog i studien var inte 18 år 

fyllda och fick därför ett samtyckesbrev skickat till vårdnadshavare för underskrift. Att intervjua 

unga människor likväl som äldre, innebär också att iaktta viss försiktighet med vilka ord och begrepp 

som används. Som jag själv minns det, så kan unga människor ofta vara oroliga för att vara 

avvikande, vilket jag noggrant försökte beakta då jag ur forskarposition har makten att benämna och 

kategorisera. Å andra sidan är ungdomar självklart benägna att reflektera över sin tillvaro, göra 

jämförelser och se sig själva i relation till andra aktörer och i ett större sammanhang (Andersson & 

Swärd, 2008). 

 

Möten i intervjusituationer är i princip alltid asymmetriska menar Gunvor Andersson och Hans 

Swärd i sitt kapitel om etiska reflektioner i Forskningsmetodik för socialvetare (2008). Bara den ena 

parten söker information om eller av den andra parten, och följer en uppgjord plan och intervjuguide. 

Vetenskapliga studier om sexualitet kan också skilja sig från studier inom många andra områden på 

grund av ämnets privata och känsliga karaktär. I en intervjustudie finns det risk för bortfall, vilket 

visade sig bli en realitet i min studie, och felkällor som beror på att människor inte vill dela med sig 

av sina mest intima och privata upplevelser till en okänd forskare (Forsberg 2006).  I 

intervjusituationer finns också begränsningar eftersom intervjuaren bestämmer frågorna, påverkar 

intervjupersonen och kan både stimulera berättande och tysta ner möjliga berättelser. Utmaningen 

ligger enligt Andersson & Swärd (2008) i att fånga den iakttagnes perspektiv och inse att det inte 

finns en sanning och inte ett perspektiv, utan flera vilket också varit min intention. Flertalet gånger 

under uppsatsens skrivande har jag just fått påminna mig själv om att inte söka efter ”sanningen” 
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eller bekräftelse på mina i förhand dragna slutsatser. Tanken är att dessa intervjupersoner varken ska 

bekräfta eller förkasta vad jag trott mig redan vetat, utan bidra med sina subjektiva erfarenheter. 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I nedanstående kapitel kommer jag att redogöra för min empiri utifrån fyra olika teman. Dessa teman 

är delvis baserade på mina frågeställningar men också på vad som framträtt under bearbetnings- och 

kodningsprocessen. Jag har valt att kategorisera dem som: upplevelse, avdramatisering, attityder, 

förändringar av tankar och förändring av beteende. Jag har bitvis valt att variera elevernas och 

informatörernas berättelser för att kunna belysa de två sidornas tankar och idéer på samma tema. 

Därefter har jag återkopplat till tidigare forskning och anlagt min analys efter ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv samt utifrån teorin om sexuella script. 

 

PRESENTATION AV INFORMANTER:  

Adina – elev 

Alex – elev 

Kim – elev 

Stella – informatör RFSU 

Vera – informatör RFSU 

 

5.1 UPPLEVELSE AV SEXUALUNDERVISNINGEN 

I intervjuerna med eleverna talade vi en hel del om upplevelsen av sexualundervisningen. Just 

upplevelsen av undervisningen intresserade mig dels då detta är en av mina frågeställningar och dels 

för att spegla elevernas respons mot RFSUs ambition att sex - och samlevnadsfrågor ska diskuteras 

på ett öppet, fördomsfritt och bejakande vis. Jag bad också eleverna jämföra med den 

sexualundervisning de tidigare haft, för att se vilka skillnader det kunde finnas i upplägget av en 

sådan undervisning. De intervjuade eleverna framhåller att de tycker att sexualundervisning generellt 

är någonting viktigt men att den de haft tidigare ofta varit pinsam och intetsägande. Alex menar att 

undervisningen behövs bland annat för att många kanske inte söker sig till information om sex på 

andra ställen och att det då är bra att skolan tar ansvar för det.  Adina tycker personligen att ”man lär 

sig mycket på vägen” medan Kim säger så här:  



 19 

”Jag tycker verkligen att det behövs för att upplysa eleverna om vilka risker det finns och att man 
ska tänka efter, vad man bör tänka på innan sex och efter. Det liksom lär eleverna att handla rätt”. 

 

Eleverna har mindre bra erfarenheter från tidigare sexualundervisning då de menar att den mer eller 

mindre endast behandlade könens anatomi, fysiska funktioner som menstruation och olika 

könssjukdomar. Skillnaderna för eleverna som inte haft någon direkt bra undervisning sedan tidigare 

ligger i att RFSU kom med mer information samt att det var en bra blandning av diskussioner om sex 

och relationer. Adina säger så här: 

 

”Den gamla (undervisningen) satt vi verkligen med en bok och läste en löpande text. Och sen fick 
vi en stencil och vi fick en bild på könsorganen där vi skulle strecka ut och namnge allting (…) Det 
var mer spontant här, de pratade som vi ungdomar gör och diskuterade, så här var det bra och 
roligt!”  
 

Alex uppskattade diskussionerna: 
 

”Och det var kul för min klass är väldigt olika åsikter och väldigt högljudda allihopa så det var 
ganska intressant.”  
 

Kim poängterar också att diskussionerna var givande: 
 

” Ja, asså, jag tyckte det bästa va när vi mer så, sa vad vi tyckte. Det va två tjejer från RFSU som 
undervisade och typ frågade oss och då kunde vi säga liksom vad sex är för oss och hur vi tror att 
könsorganen ser ut.”  

 

Alex tror att varför många klagar på sin sexualundervisning är för att den har varit tråkig och pinsam, 

även om de har fått all nödvändig information. Adina uttrycker just detta när hon beskriver sin 

sexualundervisning på högstadiet: 

 

”Då hade jag mina lärare och de tyckte nog att det va jobbigt att prata med sina elever om det här så 
det blev nog mer: Ja vi gör det, men vi gör det så fort vi bara kan.”  
 

Något som återkommer i elevernas beskrivning av RFSUs sexualundervisning var att den var rolig 

och underhållande. Jag förstår det som att Adinas och Kims upplevelser av tidigare 

sexualundervisning, som bestod av anatomi och genomgång av könssjukdomar, som tråkig och 

genant kan bero på att en sådan undervisning har uteslutit en stor del av sexualiteten, nämligen 

känslor. Sexualiteten konstrueras i ett sådant sammanhang som något mekaniskt och potentiellt 
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riskfyllt vilket såklart begränsar utrymmet för samtal kring känslor och relationer.  Att enbart lära sig 

tekniskt att trä på en kondom utan att diskutera de känslor och tankar som kan uppkomma i 

situationen förbereder eleven mindre på hur det kan gå till i verkligheten. Eleverna upplever 

informatörerna från RFSU som att de har ett annat förhållningssätt. Adina säger: 

 

”Jo men de här formulerade sig mer som oss ungdomar och vi bara pratade på och de verkligen 
ifrågasatte hur vi såg på saker. Det var mycket roligare, de ställde frågor som jag aldrig har fått 
innan. Mm, mer intressant och dessutom va de yngre. De var liksom inte gamla NO-lärare”.  

 

Alex som upplever sig haft en mycket bra sexualundervisning i högstadiet, menar att ett roligt och 

intressant upplägg kanske är det viktigaste för att nå ut till eleverna: 

 

”Jag vet inte om jag lärde mig något nytt (…) man har ju hört det mesta innan men just eftersom det 
va så roligt, han (informatör RFSU) gjorde det på ett roligt sätt så att det inte blev tråkigt utan ett 
annorlunda inslag”.  

 

Några av eleverna påpekar också att de uppskattade att det var ”folk” som kom som hade utbildning 
inom sex- och samlevnad. 
 

”Jag föredrar den här formen av undervisning av folk som har utbildning i det här ämnet och som 
vet hur det ska fungera.” 
 

”Nu kom ju där här handledarna från RFSU, som speciellt utbildade liksom och kunde prata inom 
det här området.” 

 

Alex tror att det finns en särskild poäng med att det kommer någon utifrån och håller i 

sexualundervisningen. Detta trots att Alex upplevt den tidigare sexualundervisningen som mycket 

bra, vilken genomfördes av de vanliga lärarna på skolan. Alex förklarar: 

 

”För att det ska bli intressant ska föreläsaren gärna bli lite personlig, inte berätta jättemycket men 
kunna vara på ett personligt plan. Och jag tror det kan vara svårt för en lärare som sen ska 
undervisa sin klass i engelska, att liksom vissa lärare klarar det inte. Om man kanske inte ens vill att 
ens lärare ska vara på det (personliga) planet heller! (---) Det va bara lärare på skolan och det 
hade vi inga problem med då, men vi va en ganska liten skola så man hade lite, jag kan 
tänka mig att det va en ganska speciell relation. Vi träffade dem så mycket hela tiden och 
hade det vart någon annan lärare som man inte hade haft samma band till så hade det 
kanske inte varit så intressant.” 
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För Alex finns det alltså en klar fördel med att någon kommer utifrån ur både elevens och lärarens 

synvinkel, då det annars kan bli en för personlig relation som inte skulle fungera i den ”vanliga” 

skolkontexten. Detta är något som Stella informatör, delvis talar om i intervjun. Stella tror att 

eleverna till viss del tycker att det är skönt att möta någon som inte ingår i den slutna värld med 

bestämda roller för lärare och elever som skolan innebär. I skolan måste eleverna, och lärarna, hela 

tiden förhålla sig till sina roller, hur personlig man ska vara, vilket språk man ska använda osv.  

Rollen som informatör för henne innebär att: 

 

”Vara förtroendeingivande och i det vara rolig. Att inte peka med pinnar och utan att prata och 
problematisera (---) vi försöker sätta oss på en annan nivå än traditionella lärande dels genom att vi 
oftast är yngre och så språket och beteendet och försöka ta bort den hierarkiska stämningen i 
rummet”.  

 

Stella visar här på de positiva effekter som arbetsmetoden ”peer education” kan föra med sig. 

Forsberg (2007) tar upp MacDowell och Mitchells forskning om preventivt arbete med ungdomar 

som menar att ”peer education”, en metod som utgår ifrån att likar lyssnar på likar, kan ha flera 

fördelar i det preventiva arbetet. De positiva effekterna skulle kunna var just ett öppnare och mer 

avslappnat klimat utan moraliserande. Utjämnande av maktskillnaderna i klassrummet påverkar 

öppenheten i diskussionerna och informatörerna kan använda ett språk som vissa lärare kanske kan 

känna sig obekväma med. Utifrån den ”vuxna” konstruktionen av sexualiteten som något privat och 

känsligt, där man undviker känslor kan också eleverna hindras från att ställa egna personliga frågor. 

Kindeberg (1997 sid. 126) skriver: ”Om vi då inte är beredda att tillåta elever och lärare att prata om 

det privata, så har inte sex och samlevnadsundervisningen någon plats i skolan.” Detta påstående 

skulle kunna mötas upp genom peer education som arbetsmetod och öppna dörrar för mottagandet 

och effekten av sexualundervisningen.  

 
Det finns dock saker som kunde bli bättre med undervisningen menar samtliga elever. Kim önskar 
mer information om relationer: 
 

” Hur är det oftast i en relation (…) asså , mer när man har sex. När är det fel och när är det 
rätt?(…) De hade mer information om fysiska än psykiska saker liksom”.  
 

Alex önskar också fler diskussioner och workshops om relationer: 
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”Man kanske la in lite fler grejer under de här veckorna och att man kunde lägga in en tjejgrupp och 
en killgrupp. Ja att man pratar om hur det är att ha en relation och dela med sig (…) jag tycker väl 
att det hade varit mer relevant”. 

 

Citaten kan visa på att det fortfarande finns hål att fylla i RFSUs undervisning kring ungdomars 

intresse och frågor kring känslor och relationer. Adina ser inga direkta luckor i undervisningen men 

samtliga elever poängterar att den film, ”Bara Bea” som handlar om ett tjejgäng där de firar varje 

förlorad oskuld med att äta tårta, som visades var rätt så löjlig. Kim säger: 

 

”Haha, ja den (filmen) va kanske inte så lärorik, mest underhållande. Men många tyckte den va helt 
onödig och orealistisk. Om den va gjord av en vuxen människa så tänkte man: Är det verkligen så 
de ser på gymnasieelever liksom? Jag kände inte igen mig i den (---) den kändes liksom ett steg för 
långt, det var lite överdrivet (---) poängen var att man inte alltid ska gå efter de coola killarna.”  

 

Alex är kritisk: 
 

” Den filmen vi såg tyckte jag va riktigt värdelös. Målgruppen för den filmen va kanske 14-åringar 
och vi är 17 år liksom och ja (…) visst det kanske är folk som hetsar kring att förlora oskulden men 
jag känner att det är lite mer högstadiet och i min ålder är det rätt många som redan har 
förhållanden och som har haft flera innan och nu funderar på att sluta gymnasiet och till och med 
flytta ihop med någon och har lite andra problem liksom”.  
 

Kim och Alex upplevde alltså att filmens budskap varken gick hem eller att den kändes realistiskt. 

En film som är mer anpassad efter deras ålder och situation efterlystes. Att utgå ifrån att eleverna 

inte har någon sexuell erfarenhet eller att de inte reflekterar över normer tycks upplevas av de här 

eleverna som både provocerande och skrattretande. Vad tror vuxna egentligen? Flertalet studier om 

förebyggande arbete belyser just att utformandet av undervisningen ska vara relevanta för elevernas 

kulturella bakgrund, utveckling, ålder samt sexuella erfarenheter (Forsberg, 2007) vilket tydligen 

den film som visades inte var för dessa elever. 

 

Kim kritiserar delvis också undervisningens upplägg med mycket diskussioner utifrån vad eleverna 

har för åsikter, även om det finns fördelar med det också: 

 

”Även om det va skitbra så kändes det som att de la ner mer tid på: Vad tycker ni och hur tycker 
ni? Än typ: Vad borde ni tycka och var är rätt att tycka (…) klart man ska höra elevernas åsikter 
men (…) jag tycker inte att man ska fokusera så mycket på elevernas åsikter som de har gjort. 
Man ska mer lära ut och ge information för att man ska kunna ändra sina åsikter ”.  
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RFSU arbetar med dialog som arbetsmetod och tar utgångspunkt i elevernas egna frågor, erfarenhet 

och tankar varför det beroende på klass och elever kan bli väldigt skilda pass. Kim upplevde det som 

lite tråkigt att höra klasskompisarnas åsikter för det var ” liksom inget stort eller speciellt” utan 

önskade mer konkret information. Kindeberg (1997) skriver att för att ta in information krävs det att 

eleven blir medveten om betydelsen av informationen för både sig själv och för andra, annars är 

risken stor att eleven inte blir berörd och upplever undervisningen som tråkig. Då har informationen 

heller ingen möjlighet att påverka eleven.  

 

5.2 ATT AVDRAMATISERA OCH REFLEKTERA 

RFSUs undervisning syftar till att ge de förutsättningar som krävs för att se sexualitetens möjligheter 

och för att öka det egna sexuella utrymmet. Detta anser de i förlängningen leder till en känsla av 

kontroll över den egna sexualiteten och ett sätt att också kunna ta ansvar för den. RFSUs metod för 

att plantera en sådan känsla är att informera och föra en dialog om sexualitet, säkrare sex och 

samlevnad utan att skuldbelägga eller moralisera (RFSUs hemsida, 2009). Att avdramatisera tabun 

och pinsamma situationer blir så en del av undervisningen. 

 

 Att använda skydd är ofta något som eleverna vid en första fråga i en diskussion tycker är något 

självklart. Informatörerna Vera och Alex belyser dock hur svårt det kan vara när man väl bryter ner 

åsikterna till konkreta situationer och handlingar. Ofta upplevs det som pinsamt eller avtändande att 

föreslå skydd. Informatörerna brukar därför köra ett rollspel där en elev får spela huvudperson i ett 

scenario där eleven har träffat någon som den eventuellt ska ha sex med och hur ska de göra med 

skydd? De går noggrant igenom när det kan va lämpligt och på vilket sätt man ska ta upp frågan om 

skydd. Klassen är hela tiden involverad och det blir mycket skratt och skoj när eleverna får komma 

med förslag. Informatör Stella säger att de pratar mycket i klassen om att ha en strategi och att tänka 

i förväg och vara beredd på vad som kan hända. Hon hoppas att undervisningen kan påverka 

eleverna i en mer avslappnad inställning till att föreslå skydd: 

 

” Ja men göra det till någonting mer lätthanterligt, att göra det till någonting som inte är så svårt 
och tabubelagt. Och att det inte ska kännas konstigt och att avdramatisera alltihopa med det.” 
 

Undervisningen handlar inte bara om att avdramatisera kondomanvändande utan som Stella 

uttrycker det, också att prata om sex och våga ge ämnet plats: 
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” Att ge ord, att vara där och låta sex ta lite plats för det är vad jag har upplevt själv liksom att det 
har varit så tabu i mitt eget liv att prata om sex (…)Att bara var där och ta ner det på jorden och 
göra det till nånting världsligt och snacka om det som vad som helst liksom. ” 
 

Hon hoppas att samtalen och öppenheten ska bidra till att eleverna inte upplever sexualiteten som 

något konstigt och fult. Stella formulerar sig enligt följande: 

 

”Jag tror också att det är skönt att någon säger de här sakerna och att någon tar de här orden i sin 
mun, att vi står där och säger kuk, fitta och knulla eller slicka röv eller vad vi nu använder för 
uttryck, och så gör vi det där och tar offentligt utrymme. Vi har till och med blivit inbjudna för att 
prata om de här sakerna! Och bara det (…) att på något vis bjuda in till att folk ska våga använda 
sig av de här orden och att prata om alla delar av alla möjliga känslor”.  

 

Åldern tycks påverka öppenheten i språket som Stella i ovan citat eftersträvar.  I en diskussion om 

slanguttryck och sexställningar upplevde Adina att:  

 

” De tog inte bara upp saker som könssjukdomar utan verkligen pratade ut: Vet ni var det här är? 
(…)De var som sagt yngre. Blev en helt annan grej, vi mer diskuterade. Alla fick säga någonting 
och de höll inte inne med orden dem heller utan ut med det liksom”.  
 

Adina fortsätter exemplifiera: 

 

” Ja, det som de pratade om har liksom hela tiden varit lite tabubelagt. Och så tog de fram de här 
sexställningarna som man kanske har hört om men tänkt att skit samma, det är för komplicerat 
och de visade liksom att nä, det är inte så komplicerat, titta här.” 

 

Stella belyser vikten av att ha ett språk som gör att man kan fundera på sex för att kunna formulera 

sina önskningar och behov. I undervisningen har de gått igenom olika namn på könsorganen där 

eleverna fått ge förslagen. Stella tror att det är viktigt för att eleverna ska kunna bygga upp ett 

ordförråd som gör att de kan tänka på de här sakerna och fundera vidare för sig själva. Då menar hon 

att det blir lättare att vara en ansvarstagande person och att lyssna på sig själv och att ta hand om sig 

själv. Stella beskriver också att det krävs anpassningar i språket beroende på hur klassen eller 

eleverna är. Vissa är mer bekväma och vana att prata om sex men: 

 

” Det märks att vissa faktiskt blir ganska generade på olika sätt, att de vill helt enkelt inte ta de här 
orden i sin mun. De vill inte prata om sex i ett sånt här sammanhang. Ja, medan andra gör det hela 
tiden med sina kompisar och gärna tar chansen att ställa de här frågorna de har.”  
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För Stella handlar det också om att förmedla en tanke till eleverna att sex är något som är deras eget 

och inte bara något som någon annan gör någonstans: 

 

” Och likaså man kanske inte är sugen på att ha sex, och att man faktiskt då har funderat över och 
har känt efter inom sig själv och inte bara slagit bort det för att det är sån tabu att tänka på det för att 
man skäms så mycket. Utan få veta att det inte är fult, men sen kanske man inte vill ha det ändå, 
men iallafall att man inte är rädd för det.” 

 

Att ”säga nej” anses också vara någonting självklart för majoriteten av elever enligt informatörerna. 

Men när eleverna ställs inför uppdiktade scenarier blir det tydligt att ”säga nej” inte är lika självklart 

eller lätt beroende på situation och person. I undervisningen brukar informatörerna därför genomföra 

”säga-nej” övningar där man får ta ett steg bakåt, eller framåt, när det blir svårt/lätt att säga nej till 

sex. Informatör Vera beskriver en av sina favoritövningar med eleverna: 

 
” Jag är ju väldigt förtjust i de här säga-nej övningar (…) Och då vill de ju alltid säga att det alltid 
är okej, att det inte blir svårt att säga nej. Men sen när de får tänka efter så njaa, nu kanske det 
blir lite svårt. Och det kan man ju ha massa följdfrågor, om man precis haft sex och får fråga om 
sex en gång till eller om man har haft vaginalt samlag och sen får fråga om analt samlag.”  
 

Enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har socialt konstruerade föreställningar om sexualitet 

stort inflytande på hur vi agerar sexuellt. Enligt Marston och King (Forsberg, 2007) som forskat om 

preventivt arbete kan sådana sexuella förväntningar påverka både användning av kondom och vilken 

roll sex spelar i just den specifika relationen. Deras resultat från studier av preventivt arbete med 

ungdomar visar på att sex kan uppfattas som något som är nödvändigt för relationens fortlevande 

eller för att ens partner ska känna sig nöjd med relationen och stanna kvar. Att säga nej till sex kan 

då uppfattas som något som hotar relationen och en avbruten relation kan i sin tur hota ens egen 

sociala position. Speciellt för kvinnor. ”Säga – nej” övningen blir ett konkret exempel på hur 

eleverna kan få chans att reflektera över det egna sexuella utrymmet och känna in sina egna gränser 

och att testa i fantasin att säga ja eller nej inför en reell situation. Detta innebär dock inte per 

automatik att elevernas ”sexuella script” som är det manus som styr beteendet revideras. Scripten är 

djupt förankrade i övergripande samhälleliga normer som den enskilda människan måste förhålla sig 

till på ett eller annat sätt. Enligt Gagnon och Simon (1999) så är inte våra sexuella script statiska 

utan förändras under människans liv. När kulturella förändringar äger rum, det vill säga när 
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övergripande samhälleliga värderingar modifieras, kan detta också leda till förändringar i de 

kulturella, interna och intrapsykiska scripten. Sådana förändringar ger då individen möjlighet att 

reflektera över och ta ställning till nya sexuella mål eller alternativ. När människor sedan utför det 

sexuella beteendet i praktiken krävs också förändringar av det konkreta beteendet i olika grad. 

RFSUs sexualundervisning innebär inte några ”övergripande kulturella förändringar” men de kan 

bidra med nya sätt att betrakta verkligheten och ifrågasätta de rådande normer som delvis styr 

elevernas sexuella beteende. På så sätt är en ”säga-nej” övningar och påhittade kondomscenarier 

värdefulla i det att de kan bidra till ett ökat reflekterande och kanske därmed främja elevernas 

sexuella hälsa. 

 

5.3 ATT FÖRÄNDRA VÄRDERINGAR OCH ATTITYDER 

En av de frågor jag ville ha svar på i studien var på vilka sätt eleverna ansåg att 

sexualundervisningen haft inflytande på deras tankar om sex och relationer. Intervjusvaren är 

varierande och ibland motsägelsefulla. Någon av eleverna anser att undervisningen varken har 

förändrat något för dem eller påverkat dem, en annan att undervisningen har påverkat mycket medan 

en annan elev tror att hon till viss del blir påverkad, men mer omedvetet. Adina säger så här: 
 

” Alltså inte direkt, jag har ju mina egna värderingar och dem går jag efter liksom. Men man 
omprövar ju sina värderingar hela tiden och det är klart att det kan påverka om de säger någonting 
som är fyndigt som man reagerar på. Men vi är så pass gamla så att vi… det är svårt att påverka. 
Men det är bra att informera (…) Påverkar ja, det gör det säkert omedvetet. Men inte medvetet (--
-) Det är inte så att jag ändrar mina värderingar för att någon berättar att såhär och såhär är det 
(…) de är liksom svåra att ändra på.”  
 

Adina menar också att det är försent att informera på gymnasiet och att man behöver 

informationen innan man blir sexuellt aktiv: 

 
” Det skulle ha påverkat mig i så fall innan sexan och sjuan. Jag tror inte vissa är informerade om 
hur tidigt folk kan börja med sex. De tänker liksom de går i sexan, sjuan de är små barn 
fortfarande. Men det är många som kör igång redan där. Hade de gjort det då så hade jag nog 
kunnat ha ändrade värderingar, kanske inte ens haft de jag har idag, men nu när vi fick det 
(undervisning) så sent så har jag redan skaffat egna och dessutom lärt mig mycket på vägen att 
det blir svårt att ändra”. 

 

Alex anser att undervisningen inte har kunnat påverka på något sätt: 
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” Nä jag tror inte den har gjort någon större inverkan överhuvudtaget. Det är som sagt ingen ny 
information som har kommit fram som har fått mig att ändra mig på något sätt. I så fall var det 
alldeles för lite tid (---) nej jag har inte förändrat någonting i mitt eget tänkande” 
 

Ur Alexs synvinkel pågick undervisningen under för kort tid för att kunna utgöra någon skillnad, 

medan Kim upplevde det som att det var många lektioner och att den faktorn var viktig för att 

informationen verkligen skulle sätta sig.  Kim tror att alla lärde sig något och nu tänker annorlunda:  

 

” Jag tycker att många blev förvånade när han sa hur lätt man kan bli smittad av såna lätta 
könssjukdomar som inte är så farliga (…) Ja man blev liksom: Jag vill aldrig mer ha sex! Haha! 
Nä, men de (informatörerna) va mer: Ha sex men ha säker sex. Man ska vara försiktig och se till 
andra. Så.” 

 

När jag och Kim pratar om huruvida man kan bli påverkad av sexualundervisningen och vad som vart 

det bästa med den säger Kim att undervisningen har påverkat mycket: 

 
” Ja absolut, jag tycker att det påverkar mig mest ändå. Det är ju då experterna kommer och 
berättar hur det verkligen är och det är 100 % rätt information. Då får man ingen felaktig bild 
tycker jag (---) hur lätt man får könssjukdomar, det har jag fått mest ut av och sen har jag liksom 
fått lära mig hur andra i klassen tänkte”. 
 
 

Att diskutera värderingar och attityder som är en viktig del av undervisningen, är något som de båda 

informatörerna uttrycker är det som är mest givande, men också det svåraste.  Vera som jobbar som 

informatör berättar: 

 

”Diskussionerna blev bäst när det handlade om relationer för då kom man in mer på deras fördomar 
och: Vad ska man göra? Och hur är det okej? Och skillnader mellan killar och tjejer och deras olika 
sexualitet. Jag tycker ju att de är samma, men hur man ser på det i samhället, vad som är okej för 
tjejer och vad som är okej för killar. ” 

 

Att ansluta åsikter och synsätt på sex och relationer till övergripande normer i samhället är inte alltid 

oproblematiskt och kan förstås som ett ifrågasättande eller som övertalning. Och åsikter kan bli 

besvärliga att hantera när uttrycken blir starka. Men vissa av eleverna upplever att de har börjat se 

normer mer tydligt i samhället efter undervisningen. För Adina gav vetskapen om heteronormen ett 

nytt sätt att se på sin omgivning. Hon berättar att hon efter en föreläsning med RFSU reagerade på 

något som hon inte tänkt så mycket på innan:  
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         ”Om man läser i de här fina böckerna på ungdomsmottagningar och så, så står det att oskulden är 
förlorad när en kille har varit i en. Men så tänker man på dem som är homosexuella och när de 
fattade hela grejen och vaddå, går de omkring och är oskulder hela livet eller fast de haft 10-15 
flickvänner eller pojkvänner?! Det stämmer ju inte, det går ju inte någonstans! Och det var i så fall 
något som jag reagerade över, att det är faktiskt sant för jag har själv gått omkring och tänkt att sex 
är mellan en kille och en tjej.” 

 

Alex känner dock att funderingar kring värderingar och normer är något som: 
 

”Jag tror att jag har tänkt ganska mycket på det hela tiden och jag är väl medveten om att det finns 
normer och social kontroll och liksom jag tror inte att just de här grejerna vi gjorde med RFSU har 
gjort någon skillnad…sen att man har diskuterat det i grupp är ju en annan sak, det är ju kul att se 
andras åsikter!” 

 
Denna åsikt kan också speglas i Veras upplevelse av att norm - och relationsdiskussionerna delvis 

kanske får vissa elever att se saker på nya sätt men att: 

 

”Många blir nog ganska befästa i det tankesättet de hade innan för att de tycker att det någon 
annan säger är helt orimligt i den här världen, i just den här kontexten som just den eleven lever i. 
Om man tycker att man inte kan skilja sig eller ha 5 barn med olika personer så har man en annan 
syn och man är så inrutad på hur oskulden är och hur den ska förloras eller tappas att man inte 
reflekterar över det, man kanske reflekterar lite, men det är så pass långt ifrån elevens vanliga 
utgångspunkt att man inte kan ta det till sig.” 

 

Vi pratar om på vilka sätt man kan nå alla elever och Vera tror att man får försöka förmedla de olika 

synsätten till någon form av mittfåra så att eleverna inte upplever det här 1000-mila klivet mellan 

dem. Vera problematiserar också sin roll som informatör i det att hon själv givetvis har sina egna 

åsikter och ståndpunkter som hon måste förhålla sig till under undervisningen.  

 

”Visst ibland vill man ju skaka om och säga att det är inte så! Att mödomshinnan inte är en hinna 
liksom men vissa saker verkar sitta så djupt och de är så unga så hur är det möjligt?”  

 

Att man redan har en bestämd uppfattning om hur relationer ska se ut blir ofta tydligt i 

diskussionerna. Men att inte veta hur ens egen kropp ser ut eller fungerar verkar vara känsligare. 

Vera fortsätter: 

 

”Men hur man vill ha det med relationer och sådär, jag tror att man redan kan ha mer fasta åsikter 
och jag tror att det är en viss skillnad i hur man ser på det och upplever det, för att relationsbiten 
styrs så mycket av annat medan faktabiten är så självklar (…)Tycker de att homosexualitet är 



 29 

skitäckligt så säger de ju det. Det skäms de inte över ett dugg! För dem är det helt naturligt att det 
är äckligt. Men det kanske är mer pinsamt att inte veta hur ens eget kön fungerar. ” 

 

Vera upplever det som svårt att bemöta sådana diskriminerande uttryck i undervisningen: 

 

” Jag tycker att det är jättesvårt. Jag kör hela den här: jag hör vad du säger men jag håller inte 
med dig. Fast det går ju inte säga att de har fel! Vi kan ju inte komma i RFSU: s namn och säga 
att du ska tycka så här! Det vore ju helt galet. Varje person ska ju få tänka själv. Men jag tycker 
det är fel. Men då kommer de alltid med motargument att det inte är naturligt. Men vad är 
naturligt liksom? ” 
 

Ovanstående citat kan kopplas till Lewins (2002) resonemang om att människor i en social kontext 

med vissa övergripande normer ofta betraktar den egna sexualiteten som den naturliga. Att 

homosexualitet inte bara anses som något onaturligt, utan till och med äckligt av vissa elever, skulle 

kunna förklaras utifrån att elevernas sexuella script är starkt påverkade av heteronormen i samhället. 

Att åtrå det motsatta könet är det som anses naturligt vilket också blir till något som är normalt. Att 

följa de förväntningar som ställs på personen utifrån dess kön, som att män ska vara heterosexuella, 

belönas av samhället medan att uppfattas som bög kan leda till social isolering eller övergrepp enligt 

Marston och King (Forsberg, 2007). Vera beskriver ovan att det kan bli problem att förstå varandras 

synsätt när de ligger alltför långt ifrån varandra och att det egna tankesättet snarare befästs än 

förändras på grund av att man tycker att det någon annan säger är helt obegripligt. I preventivt arbete 

är det därför viktigt att förstå de sexuella script som ungdomarna har för att kunna bemöta dem på ett 

adekvat sätt. I ovanstående situation som Vera berättar om blir det ganska tydligt, att heteronormen 

är en del av konstruktionen av elevernas script och samtidigt som att de markera sitt avståndstagande 

och sin motvilja gentemot homosexualitet så konstruerar de sin heterosexualitet. RFSU arbetar för att 

sprida en fördomsfri och bejakande syn på sexualitet och med det delta i konstruktionen av elevernas 

sexuella script. Men när de befintliga scripten redan är starkt befästa och skiljer sig mycket åt från de 

normer och värderingar som RFSU representerar uppstår uppenbarligen tydliga kollisioner mellan 

synsätten.  Vera säger också att det också finns klasser som har väldigt ”rätta” och politiskt korrekta 

åsikter och att diskussionerna i de klasserna kan bli ganska svårstartade. Vera upplever det ibland 

som att denna politiska korrekthet hos eleverna är oreflekterad och för att få dem att argumentera för 

sina åsikter krävs det ofta en provokatör. Diskussionerna i klasser där åsikterna är olika blir därför 

oftast de bästa och mest givande.  
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5.4 ATT FÖRÄNDRA HANDLANDE 

Min tredje fråga i denna studie var hur eleverna ansåg att sexualundervisningen påverkat deras 

handlande vad det gäller sex och relationer. Eleverna svar var varierande och personliga vilket 

givetvis är ett uttryck för att de är skilda individer som har gjort olika erfarenheter.  Men visar också 

på som samtida forskning visar att interventioner måste anpassas efter faktorer som ålder, sexuell 

erfarenhet, kulturell bakgrund m.fl. (Forsberg, 2007).  

 

Kim upplever att sexualundervisningen är den faktor som mest påverkar tankar och resonemang om 

sex och relationer, men alltså även till viss del handlandet. När jag och Kim pratar om huruvida 

undervisningen har bidragit till att ge en viss trygghet i att göra val, så som att t.ex. föreslå skydd 

säger Kim: 

 

” Jag tycker mer att jag vågar säga till och så att jag vill ha skydd, att ta upp det och sånt. Jag 
skäms inte över det, jag tycker inte att det är pinsamt och så längre. Så jag tycker att 
undervisningen har hjälpt att man ska våga mer och så. Så jag tycker att lektionerna har hjälpt 
jättemycket.”  
 

Kim poängterar ändå att det är viktigt att försöka gå sin egen väg och lyssna på sig själv, men att 

man blir påverkad av undervisningen och att informationen finns någonstans i bakhuvudet när man 

väl befinner sig i situationen. 

 

”Nämen ja, undervisningen har inte fått mig att ändra min personlighet men att ändra på det sättet 
jag gör till mycket mer så ansvarigare, mer vuxet. Så mycket tycker jag att lektionerna har hjälpt 
mig att mogna mer. Jag tycker ändå det va, man fick verkligen ut någonting av det. Det är bättre 
att ha det än att inte alls ha det och även om man säger att man inte fick ut någonting av det så 
finns det alltid något som sitter kvar i huvudet (…)  Jo men det kan påverka att man blir mer 
försiktig och att man blir mer ansvarig för sex (…)varje gång man hör någonting nytt så kan man 
ju ändra till det bättre.” 
 

Adina upplever inte att undervisningen har gjort att hon direkt förändrat något i sitt handlande. 

Adina säger dock att det som har påverkat henne är den information som hon har upplevt som ny och 

användbar som t.ex. nya sexställningar men till viss del också nya sätt att betrakta verkligheten. Vad 

hon inte upplever har påverkat henne är kondomanvändandet: 

 

” Men det de har sagt om kondomer och så där, det påverkar inte mina beslut. Och det kommer 
det aldrig att göra heller tror jag. Det är det jag själv som fattar det beslutet i själva läget (---) Jag 
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har alltid haft svårt att använda skydd. Och det är inte för att jag tycker att det är pinsamt utan 
vad ska jag säga, det är som att äta godis med papper på (…) Jag har p-stav och det skyddar mig 
mot det som jag vet skulle skada mig mest liksom”. 
 

Adina upplever det inte som något tabubelagt med kondom men tycker alltså att det förstör den 

sexuella njutningen och väljer rationellt andra skydd utifrån vad hon upplever som den största 

risken. Adina resonerar vidare om vad som påverkar henne i relationer och hur man gör i dem och 

säger att hon nog inte blir påverkad av någon. Att det bara är hon som kan påverka sig själv, varken 

hennes mamma eller folk hon inte känner har något att säga till om. Detta handlar delvis enligt 

Adina om att dagens ungdomar är utsatta för så mycket intryck att de blockerar budskap och reklam 

och istället blir påverkade och inspirerade av varandra.  

 
”Vi påverkar oss själva eller varandra (…) men asså, lärare och media och så kan inte påverka 
mig på det sättet. En sak är om de är informativa än att de ska peka med pinnar om hur man ska 
göra. Det kan ju inte tvinga någon…” 
 

När jag frågar Alex om sexualundervisningen har påverkat något, både angående tänkande och 

handlande, är Alex tydlig i sin uppfattning om att inget av undervisningen har påverkat eller 

förändrat: 

 

"Nä asså, det va som vilka vanliga veckor som helst det va inget jag tyckte va speciellt det va 
ingen större grej (---) Nä jag tror inte den har gjort någon större inverkan överhuvudtaget. Den 
spelar ingen roll för mig.” 

 

När jag nyfiket frågar Alex hur det kommer sig att den inte gör det svarar Alex:  
 

"För att jag redan innan har handlat korrekt och RFSU inte har fått mig att ändra på nånting eller 
kommit med någonting nytt.” 

 

Jag vet inte vad Alex menade med korrekt handlande men jag uppfattade det som att det handlade 

om att skydda sig. Resonemangen hos eleverna om att de inte blir påverkade av undervisningen och 

att de är självständiga och förhåller sig kritiska kan kopplas till den individualistiska kultur vi lever i 

idag.  Åtskillig forskning om unga människor belyser samma tendenser (Ambjörnsson, 2005). 

Ambjörnsson skriver att idén om individens oberoende och egna ansvar är en central del i det 

modernistisk och kapitalistiska konsumtionssamhället och i den nutida välfärdsstaten.  Samma idé 

kommer också till uttryck i skolans läroplaner där det är upp till eleverna att skräddarsy sin egen 
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utbildning genom att välja vilka kurser och arbetsmetoder de är intresserade av. Ambjörnsson (2005, 

sid.190) beskriver idén om individens självständighet och fria val som en kulturell uppmaning som 

genomsyrar vardagen. Enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har övergripande ideal och 

normer inverkan på människans sexuella socialisation. Utifrån det kan vi också förstå att elevernas 

sexuella script innehåller en idé om individualism och oberoende vilket kan vara betydelsefullt att 

förhålla sig till.  

 

6. AVSLUTNING 

6.1 SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie var att genom kvalitativa intervjuer få ta del av tre gymnasieelevers 

berättelser om sin upplevelse av den sexualupplysning som RFSU-gruppen bedrivit under januari 

och februari i år. Jag var också intresserad av hur den kunde tänkas påverka elevernas tankar och 

handlande gällande sex och relationer. Genom att utföra denna studie ville jag bidra till den 

diskussion som förs om sex- och samlevnadsundervisnings utveckling och hur den ska bedrivas för 

att främja den sexuella hälsan. Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer då mitt syfte var 

den subjektiva upplevelsen av undervisningen. Vid studiens början var det sex elever som var 

intresserade av att delta i en intervju, men på grund av bortfall, genomfördes till slut endast tre 

intervjuer med elever. För att utvidga mitt informantantal fick jag möjligheten att intervju två av de 

informatörer som varit delaktiga i undervisningen på gymnasieskolan. I efterhand tycker jag att deras 

berättelser givit en bredare bild av elevernas gensvar på undervisningen. Jag är dock medveten om 

att mitt empiriska material är tunt och att det försvårat min önskan om att ge en mer omfattande bild 

av elevernas upplevelser av sexualundervisningen. Mitt material analyserade jag utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv samt Gagnon och Simons teori om sexuella script. Jag vill 

återigen poängtera att jag valt att undersöka tre elevers subjektiva upplevelser av 

sexualundervisningen och därmed inte letar efter några sanningar i mitt material. Vissa delar av 

materialet kan ändå kopplas till övergripande teman eller tendenser i samhället och ibland har jag då 

valt att tolka dessa delar utifrån det. Vid analysen blev också det tydligt att en annan teori kunde ha 

varit mer användbar, som Bäckman (2003 sid.16) skriver så ”nämns ofta ordet sexualitet i samma 

andetag som kön och genus”. Även teorier om ungdomspsykologi hade varit användbara. Jag har 
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dock funnit att min valda teoretiska utgångspunkt kunnat lyfta delar av elevernas och 

informatörernas skildringar till en analytisk nivå.  

 

I min analys framkom att eleverna upplevde sexualundervisningen som rolig och underhållande. Till 

viss del berörde de alla att det till stor del berodde på undervisningens upplägg med mycket 

diskussioner, ett tillåtande klimat och med specialutbildade informatörer. För någon av eleverna var 

det positivt att informatörerna var unga. Fördelar med peer education (likar lär likar) som metoden 

kallas diskuteras i samtida forskning (Forsberg, 2007). Elevernas berättelser är av en varierande art. 

Nya kunskaper om könssjukdomar, sexställningar eller att få höra de andras åsikter i klassen, var 

några av de positiva upplevelserna. Diskussionerna och de öppna dialogerna som uppstod i klassen 

med informatörerna från RFSU ansågs av samtliga elever som den största behållningen av 

sexualundervisningen. Att jämföra och formulera sina egna åsikter och värderingar tycktes bidra till 

nya infallsvinklar och kunskaper. Vissa av eleverna önskade mer utrymme för sådana diskussioner 

men med tydligare inriktning på relationer. Elevernas berättelser visar också på att ungdomar är en 

heterogen grupp och att utformandet av undervisningen bör vara relevant för elevernas kulturella 

bakgrund, ålder samt sexuella erfarenheter mfl. (Forsberg, 2007) vilket flertalet studier om 

förebyggande arbete belyser. 

 

Min andra och tredje frågeställning behandlade hur eleverna ansåg att sexualundervisningen 

påverkade dem i tanke och handling. Bland de elever jag intervjuat kunde svaren vara både 

konsekventa och motsägelsefulla. Vad det gällde deras tankar ansåg flera att det fanns en något 

större tendens till förändring. Dels ny information för individen ansågs värdefull men framförallt de 

övriga elevernas tankar och idéer som utbyttes i diskussionerna. Resonemangen om förändring av 

tankar och handlingar var på en relativ abstrakt nivå men någon insåg tydligt hur heterosexualiteten 

ofta förstås som något självklart medan en annan inte upplevde någon förändring alls. En tredje 

upplevde sig ha mognat och ändrat sitt förhållande till kondomer. Informatörernas utsagor om 

elevernas respons blev då intressanta att ta del av för att få syn på något mer generellt och 

analyserbart. Som exempel menade en informatör att i diskussioner där olika synsätt på världen 

möts, snarare kan befästa än berika den egna världsåskådningen. Utifrån teorin om sexuella script 

kan exemplet tolkas som att i de fall där skolan, eller den som bedriver sex- och 
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samlevnadsundervisningen, utgår ifrån ett sexuellt script som inte stämmer överens med elevernas så 

kan det bli svårt att mötas och därmed förändra sitt tänkande eller agerande.  

 

6.2 SLUTDISKUSSION 

Jag har tidigare nämnt heteronormen och kärleksideologin som starka normer och ideal i samhället. 

Samtidigt präglas också dagens samhälle av flera tendenser, däribland den successiva upplösningen 

av desamma. Kärleksideologins upplösning består i att ungdomar tycks ha fler partners och större 

öppenhet för ”KK-relationer”. Heteronormen är fortfarande dominerande, men unga människor tycks 

ha en annan syn på samkönade relationer och det finns ett större utrymme för rörlighet mellan 

sexuella identiteter. Dessa tendenser kan skönjas i ett större perspektiv, där samhället präglas av 

globalisering och internationell migration. Många av ungdomarna i Sverige har rötter i andra länder 

och således möts influenser från olika traditioner där traditionella, moderna och senmoderna idéer 

utgör delar av en pågående dekonstruktion och konstruktion av sexualiteten. De nästintill 

obegränsade kommunikationsmöjligheter som Internet har inneburit, har förmedlat en mängd olika 

synsätt på sexualitet. Dessa övergripande beskrivningar av samhälleliga förändringar kan dock inte i 

sig förklara de skiftande förhållningssätt, mönster och ideal som formar och reglerar ungdomars 

sexualitet. Att förstå hur variabler såsom kön, klass, etnicitet, funktionalitet, ålder, sexuell erfarenhet 

spelar in i den egna konstruktionen av sexualiteten är minst lika väsentlig (Forsberg, 2006). 

 

De intervjuade elevernas upplevelser av sexualundervisningen, som dock är långt ifrån enhetliga, 

bekräftar i viss mån ovanstående resonemang. Diskussionerna och de öppna dialogerna med 

informatörerna från RFSU ansågs av eleverna som den största behållningen av 

sexualundervisningen. Att jämföra och formulera sina egna åsikter och värderingar tycktes bidra till 

nya infallsvinklar och kunskaper. I vissa fall kunde diskussionerna berika och nyansera den egna 

världsbilden, men i andra fall ledde diskussionerna till att befästa det egna tankesystemet 

ytterliggare. Denna företeelse tror jag är viktig att beakta i utformandet av sexualundervisningen. 

Fenomenet kan beskrivas utifrån Gagnon och Simons (1999) teori om sexuella script; om 

organisationen som bedriver sexualundervisning utifrån sexuella script som avviker betydligt från 

elevernas script, kan undervisningen försvåra möten mellan skilda synsätt och förståelse för 

varandra. Det kan i sin tur bidra till att människor positionerar sig med större avstånd och att den 
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eftertraktade förståelsen och acceptansen av varandra uteblir. Men också, som flera av eleverna tar 

upp, kan sådana diskussioner bidra till nya tankemönster.  

 

Sex - och samlevnadsundervisningen kommer alltid att stå för normer och värderingar, och sådana 

har och kommer i framtiden att variera över tid. Ungdomars sexualitet är idag ett aktuellt område 

inom flera discipliner, kanske framförallt inom social arbete. Att som professionell ha vetskap om 

och förhålla sig till dagens komplexa normer och ideal, är nödvändigt för att kunna föra dialoger med 

ungdomar om dessa och därmed bidra till att främja den sexuella hälsan. 
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BILAGOR 
 
BILAGA 1 

FÖRFRÅGAN TILL REKTOR ANGÅENDE SAMTYCKE TILL INTERV JUER 

 

Hej!  

Mitt namn är Hanna Frank. Jag är 25 år och läser till socionom i Lund.  

Just nu skriver vi c-uppsats där jag har ett samarbete med RFSU-gruppen i Malmö. 

 

Under januari och februari 2009 hade … gymnasiet ett projekt med RFSU Malmö i genomförandet 

av Livskunskapen.  I samband med projektet fick eleverna fylla i två enkäter om vad de tyckte om 

undervisningen. De fick också fylla i om de var intresserade av att medverka i en intervju efter 

projektet, vilket sex stycken elever gjorde. Min roll i samarbetet med RFSU Malmö är att genomföra 

dessa intervjuer som sedan är tänkta att användas som empiriskt underlag i min uppsats: 

Sexualupplysningens möjligheter att påverka elevernas tänkande kring sex och samlevnad. Studien 

är tänkt att tillföra kunskap om hur eleverna uppfattar RFSU: s sexualupplysning vilket också kan 

bidra till nya sätt att se på sex - och samlevnadsundervisningen. 

 

För att genomföra intervjuerna behöver jag ditt skriftliga samtycke som rektor på … 

gymnasiet. 

 

Sex stycken elever har samtyckt till att delta i studien och de elever som ännu inte har fyllt 18 år har 

informerats om att vårdnadshavares skriftliga samtycke kommer att behövas.  

Deltagandet är självklart helt frivilligt och eleverna kan avbryta sin medverkan när de helst önskar 

utan förklaring. Eleverna kommer att vara anonyma, där varken skolan eller deras namn kommer att 

användas i uppsatsen. De kommer också få möjlighet att ta del av slutresultatet, antigen via Internet 

där studien ska publiceras eller få ett eget exemplar om de önskar.  

 

Med förhoppning om intresse till medverkan, 

med vänliga hälsningar: 
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Jag samtycker till att elever på … gymnasiet som frivilligt har anmält sitt intresse för 

deltagande i intervju angående ”Sexualupplysningens möjligheter att påverka elevernas tänkande 

kring sex och samlevnad” medverkar i dessa ledda av student Hanna Frank. 

 

 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Rektors underskrift                                                                                                      Ort/datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvariga för information om uppsatsen: 
 
Student: 
Hanna Frank                                                                                   
 
                                                            
                                                    

 

                                                                   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Student underskrift                                                                                                       Ort/datum 
 
 
Handledare: 
Anders Olsson 
Pedagogiska Institutionen 
Lunds Universitet 
 
 
  

....................................................................................................................................................... 

Handledares underskrift                                                                                                Ort/datum 
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BILAGA 2  

FÖRFRÅGAN OM MEDVERKANDE I INTERVJU 
 
 
Hej!                                                                                                                             
Jag heter Hanna Frank och läser till socionom i Lund. Just nu skriver vi c-uppsats där jag samarbetar 
med RFSU. 
 
Som du säkert minns så hade …gymnasiet under januari och februari 2009 ett projekt med RFSU 
Malmö i genomförandet av Livskunskapen. Ni hade bland annat kondomskola och diskuterade 
normer, attityder och relationer. 
 
I samband med projektet fick ni fylla i enkäter om vad ni tyckte om undervisningen. Ni fick också 
fylla i om ni kunde tänka er att ställa upp på en intervju efter projektet, vilket du gjorde. Det är därför 
som jag kontaktar dig, för att fråga om du fortfarande är intresserad av att medverka i en intervju? 
 
Intervjuerna kommer att användas som underlag i min c-uppsats: Sexualundervisningens möjligheter 
att påverka elevernas tänkande kring sex och samlevnad. Syftet är att ta reda på mer kunskap om 
sexualupplysningen och hur den påverkar elever. Studien kan komma att bidra till nya sätt att se på 
sex och samlevnadsundervisning som kan vara viktig för framtiden. 
 
Du kommer att vara garanterat anonym, där varken skolan eller ditt namn kommer att användas i 
uppsatsen. Ditt deltagande är helt frivilligt och du får avbryta intervjun när du önskar. 
 
Intervjuerna kommer att äga rum under v. 16-18 (mitten av april). Intervjun kommer att ta max 1 
timme och självklart bjuder jag på fika och ett exemplar av uppsatsen när den är färdig! 
 
Om du inte har fyllt 18 år kommer jag att behöva ett skriftligt samtycke från din vårdnadshavare. Det 
kommer att gå till så att jag skriver ett kort brev om min studie som din vårdnadshavare får skriva 
under och som du tar med dig till mig när vi ses.  
 
Har du fyllt 18 år kommer inte din vårdnadshavare kontaktas. 
 
Jag hoppas att du är intresserad av att medverka!  
 
 
Vänligen svara till denna adress så snart du bestämt dig. Sedan kontaktar jag dig för att planera in en 
intervju. 
 
…. eller ring mig på … om du vill fråga något, vad som helst. 
 
Vänliga hälsningar/  Hanna Frank 
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BILAGA 3  
 
INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE: 
 
”Sexualundervisningens möjligheter att påverka elevers tänkande kring sex och samlevnad” 
– en kvalitativ studie 
 
Ovanstående studie genomförs av student Hanna Frank på Lunds universitet, Socionomprogrammets 
sjätte termin. Jag är intresserad av att undersöka hur RFSU: s sexualundervisning kan påverka 
eleverna i sitt tänkande kring sex och samlevnad. Syftet är att få kunskaper om vad eleverna anser 
om sexualundervisningen och på vilka sätt undervisningen förankras hos eleverna. Resultatet 
kommer att presenteras i en skriftlig rapport, så kallad c-uppsats och på Lunds universitets 
internetsida för uppsatser - LUEP 
 
Intervjuerna kommer att spelas in på kassettband för att sedan skrivas ner och analyseras för att efter 
uppsatsens godkännande, förstöras. Eleverna i studien kommer att avidentifieras och jag kommer att 
ge dem kodnamn som genomgående kommer att användas i studien. Eleverna kommer alltså att vara 
anonyma liksom skolan och deltagandet är helt frivilligt där eleven kan avbryta intervjun när helst de 
önskar.  
 
Din ungdom, som ännu ej fyllt 18 år, har anmält sig frivilligt till att delta i en intervju och därför 
behöver jag ditt samtycke som vårdnadshavare för att kunna göra intervjun.  
Samtycke från rektor på …gymnasiet är inhämtat.  
 
Jag svarar gärna på frågor om studien! Ring i så fall mitt mobilnummer nedan eller maila mig på 
nedanstående adress. Min handledare heter Anders Olsson på Pedagogiska Institutionen.  
 
 
Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till att 
 
 …………………………………………………………deltar i studien. 
 
 
Vårdnadshavares namn:………………………………………… Ort/datum………………… 
 
 
Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till att deltaga i studien. 
 
Ungdomens namn: ……………………………………………….Ort/datum………………… 
 
 
Student                                                                                      Handledare 
Hanna Frank                                                                              Anders Olsson 
Lunds Universitet, Socionomprogrammet                                 Pedagogiska Institutionen 
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BILAGA 4 
 
INTERVJUGUIDE ELEVER 
 
Upplevelse av undervisningen:  

Vad tycker du om sexualundervisning i allmänhet? 

Har du haft sexualundervisning tidigare? 

Hur upplevde du om sexualundervisningen ni hade med Rfsu i januari/februari? 

Vad gjorde att undervisningen var …?  

Upplevde du att något saknades i undervisningen? 

Om du jämför den sexualundervisning du har haft nu med den du fått tidigare - vilka är 

likheterna/skillnaderna? 

 

Beteende: 

Uppfattade du att sexualundervisningen var användbar? 

På vilket/vilka sätt?  

Om du har eller skulle ha haft en sexuell relation, hade du då förändrat något i den efter 

sexualundervisningen tror du? 

Upplever du att sexualundervisningen har gjort dig tryggare i att göra vissa val- t.ex. att använda 

kondom eller att säga ja/nej till sex? 

 

Värderingar: 

Upplever du att sexualundervisningen gav utrymme för reflektioner/diskussioner om normer i 

samhället t.ex. heteronormen, vad det gäller sex och relationer?  

Upplever du att sexualundervisningen har fått dig att reflektera över dina tankar/åsikter vad det 

gäller sex och relationer? 

Vad eller vem påverkar hur ungdomar tänker kring sex och relationer tror du? 

Vad eller vem påverkar hur du tänker kring sex och relationer? 
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BILAGA 5 
 
INTERVJUGUIDE INFORMATÖRER 
 
Elevernas reaktioner: 

Hur upplevde du generellt elevernas reaktioner på sexualundervisningen?  

Vilka moment i undervisningen upplevde du gav mest respons från eleverna?  

Vilka moment gav mindre respons? Vad tror du är anledningen till att det är så? 

På vilka sätt tror du att eleverna har blivit påverkade av den undervisningen ni har haft?  

Hur märker du det? 

 

Undervisningen: 

Vad anser du vara syftet med sexualundervisningen? 

Vad i undervisningen upplever du är lättast att nå ut med till eleverna?  

Vad i undervisningen upplever du är svårast att nå ut med till eleverna?  

 

Rollen som informatör: 

Vad har varit viktigast för dig som informatör att förmedla under det här projektet?  

Hur ser din roll som informatör ut? 

Vad finns det för för- respektive nackdelar i den rollen? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


