RFSU
Box 12128 • 102 24 Stockholm

’’De ska kunna sin grej.’’

Tel 08-692 07 00 • Fax 08-653 08 23

Bara sex procent av lärarstudenterna

E-post info@rfsu.se • www.rfsu.se

får utbildning i sex och samlevnad

Professionalisera sexualundervisningen!

Redaktör: Hans Olsson
Redaktion:Ylva Bergman, Silvia Sjödahl, Hans Olsson
Text:Anna Knöfel Magnusson
Grafisk formgivning:Typonova
Bilder: Bildhuset, Petra Järnbert
Tryck: Gävle Offset, September 2004

För ett par år sedan, när jag talade med en grupp killar i sjuan,
sa plötsligt en av killarna rakt ut: Varför skäms tjejer för att de
onanerar?! Det var lika mycket ett förvånat utrop som en fråga.
Tankarna studsade runt som en flipperkula i mitt huvud – hur
skulle jag svara? På vilken nivå? Vilket svar skulle jag ge, som på
ett enkelt sätt besvarade hans fråga här och nu? För att senare
kunna återkomma till de mer komplexa sammanhangen. För
hans enkla rättframma fråga rymmer både personliga perspektiv och samhällsperspektiv. Där fanns tjejerna i hans klass, hans
tjejkompisar, och han själv. Där fanns synen på sexualitet och
hur den har vuxit fram – och förändrats – och naturligtvis
synen på flickors/kvinnors och pojkars/mäns sexualitet.
Genom åren har jag träffat många lärare som undervisar i sex
och samlevnad på ett strålande sätt. Många skolor som gör ett
utmärkt jobb. Några av dem kan du läsa om i den här skriften.
Men det som är slående är hur godtycklig undervisningen är
om man ser till skolan som helhet. När jag och ett tiotal andra
på uppdrag av Skolverket granskade skolans sex- och samlevnadsundervisning, brukade jag fråga lärarna om syftet med
undervisningen. Svaren blev ofta vaga: ”Ge en motbild”, ”ge
flickorna kunskap och få pojkarna att förstå flickorna”, ”lära
flickorna att säga nej”. Motbild till vad då, kan man fråga sig.
Vad är det flickorna – men inte pojkarna behöver veta? Vad är
det pojkarna ska förstå om flickor? Till vad eller vem ska flickorna säga nej (uppenbarligen ska de vänta på en fråga)? Och vilken är lärarens roll i detta, hans/hennes pedagogiska uppgift?
Sex- och samlevnadsundervisningen behöver professionaliseras.
Med det menar jag att den måste ses som ett kunskapsområde
likt andra ämnen i skolan. Att den bygger på de didaktiska
frågorna och ett pedagogiskt perspektiv. För med förvåning

kan man konstatera att de didaktiska frågorna – som varför,
vad, hur, när och för vem – haft en undanskymd plats i sexualundervisningen. Det finns ingen djupgående pedagogisk
diskussion om innehåll och metod. Vill man uttrycka det
brutalt kan man säga att skolan som institution inte vet vad den
gör och varför den gör som den gör i sex- och samlevnadsundervisningen. För vilka budskap ger skolan om sexualitet – och
vilka budskap ska den ge, om den ska ge några alls? Vems sexualitet är det man talar om – pojkarnas, flickornas, heterosexuellas,
homosexuellas? Vilka föreställningar om sexualitet har man
haft genom tiderna och vilka är de i dag? Hur uppfattar vi genus
och hur påverkar det synen på sexualitet – och i förlängningen
undervisningen?
Ett led i att professionalisera undervisningen är givetvis att
ämnet ingår i lärarutbildningen. Att en grund läggs under
utbildningen, som lärarstudenterna sedan kan bygga vidare på
som yrkesverksamma i den mån de själva vill. En hög kompetens hos lärarkåren är självklart avgörande för kvaliteten på
undervisningen.
I den här skriften argumenterar RFSU för att alla blivande
lärare ska få kunskap om sexualitet och hur man kan undervisa i
ämnesområdet. Här får vi möta verksamma lärare och lärarutbildare, utbildningsministern, lärarstudenter och elever. Efter
50 år av obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning i skolan
är det dags att den också finns på lärarutbildningen. Vi måste
ge skolan förutsättningar att göra ett gott jobb. Lärarna har rätt
till det. Eleverna har rätt till det. Om politikerna menar allvar
med frågan.
Hans Olsson, lärare, arbetar med skolfrågor på RFSU.
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Blivande lärare saknar kompetens

Är det okej, utbildningsministern?

Smakprov och enstaka inslag, några valbara kurser som få väljer. Så ser bilden ut av sex- och
samlevnadsundervisningen på Sveriges lärarutbildningar när det är som bäst. Sex och samlevnad är inte ett
prioriterat kunskapsområde för dagens blivande lärare. Det visar en kartläggning som RFSU har gjort.

Vems är ansvaret för att blivande lärare får utbildning i sex och samlevnad?
Thomas Östros, utbildningsminister, lägger ansvaret på kommunerna och högskolorna.

Sverige har haft obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning i
skolan i 50 år men saknar fortfarande lärare med relevant
utbildning som ändå undervisar i ämnet. RFSU:s granskning
visar att väldigt få – bara 6 procent – av samtliga lärarstuderande läser en kurs inom ämnet under en termin. Hälften av
lärarutbildningarna i Sverige saknar helt kurser i ämnet. Vid de
lärosäten som erbjuder sex- och samlevnadskurser ges dessa i de
flesta fall enbart som valbart alternativ.
Att man har läst en kurs i sex och samlevnad garanterar dock
inte att man har fått tillräcklig kompetens för att undervisa i
ämnet. RFSU:s kartläggning visar att det råder delade meningar
om vad en sex- och samlevnadskurs ska innehålla – och det
finns mycket riktigt många olika perspektiv att välja mellan.
Det i sig är inget problem. Det kan finnas en viktig poäng i det,
eftersom de verksamma lärarna då kan utbyta synsätt med
varandra och undervisningen kan bli mer nyanserad och
givande. Men variationen gäller också nivån på undervisningen. Många lärarutbildningar har inte överblick över ämnesområdet och saknar kompetens att avgöra vad som bör ingå i en
sex- och samlevnadskurs.
Många av kurserna som finns i dag är snarare smakprov än
djupgående förberedelser för att kunna undervisa i sex och
samlevnad. RFSU vill arbeta för en likvärdighet i sex- och samlevnadsutbildningen, så att samtliga blivande lärare, oavsett
inriktning, får en grund att stå på.
Dessutom fokuserar många av kurserna på det negativa i sexualiteten. Ofta är det ett slags hantering av problematiska situa-
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tioner, såsom sexuella trakasserier och oönskade graviditeter,
som eftersträvas, i stället för en övergripande medvetenhet och
kunskap om sexualitet och identitet.

På lärarutbildningen i Kristianstad fanns under ett antal år en obligatorisk
kurs i sex och samlevnad för lärarstudenterna. Den bestod av ett tvådagarsinternat, där även andra hälsofrågor togs upp. Kursen motsvarade
emellertid inga poäng och värderades därför inte som andra kurser på
utbildningen. Det innebar att de kursansvariga förde en ständig kamp
om finansieringen av kursen.
När lärarutbildningen gjordes om för några år sedan, försvann sexoch samlevnadskursen, och den ligger i dag nere. En orsak, menar en av
de tidigare kursansvariga i Kristianstad, är att kursen aldrig blev förankrad på högre beslutsnivå. Även andra som RFSU har haft kontakt
med i samband med kartläggningen, menar att det är ett problem att få
sex- och samlevnadskurser förankrade på utbildningen, bland annat för
att kurserna är ämnesövergripande och inte kan placeras inom de traditionella ämnesgränserna. Det medför att det inte finns någon ämnesinstitution som anser sig ha ansvar för just sex- och samlevnadsämnet,
och att förekomsten av sex- och samlevnadskurser beror på enskilda
kursansvarigas intresse och kunskaper.

Utbildningsminister Thomas
Östros tycker att det är viktigt
att unga människor får kunskap och möjlighet att diskutera frågor som rör sexualitet
och känslor. Samtidigt vill han
inte medge att regeringen har
något ytterligare ansvar för att
blivande lärare ska bli välutbildade i detta ämne.
– Det står klart och tydligt i läroplanen att rektor har ett särskilt ansvar för att eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, säger utbildningsministern.
Ska inte sex- och samlevnadsämnet för blivande
lärare vara mer konkret så att de får kompetens
också i detta ämne?
– Det är lärarutbildningens och högskolans roll att professionellt lägga upp utbildningen för blivande lärare, svarar Thomas
Östros och poängterar därefter vikten av att också hämta kunskap
utifrån:
– Det är inte alltid endast läraren som ska ansvara för att
dessa frågor diskuteras i skolan. Ungdomsmottagningar och
organisationer som RFSU erbjuder ofta ett viktigt stöd.
Borde inte lärarkåren utbildas i sexuella rättigheter
och en fördomsfri syn på kön?
– Vi arbetar med att se över hur elevernas skydd mot diskri-

minering och sexuella trakasserier kan stärkas. Regeringens
ambition är att det ska finnas åtminstone en så kallad genuspedagog i varje kommun. Kommunerna som är skolans huvudman ska se till att personalen kompetensutvecklas, säger Thomas
Östros.
Östros hänvisar också till tidigare insatser som Skolverket
har gjort. Rektorerna har fått ett material om de ämnesövergripande kunskapsområdena och hösten 2002 genomfördes en
nationell konferens om sex och samlevnad tillsammans med
Statens folkhälsoinstitut, RFSU och några landsting. Dessutom har utbildningsinspektionen stärkts.
– Ambitionen är att varje kommun och i princip alla skolor
ska inspekteras regelbundet för en samlad bedömning av skolans
hela uppdrag, dit också jämställdhet hör, säger han.
RFSU:s kommentar
Utbildningsministerns svar tyder på att regeringen tycker att
den gör vad den kan i frågan. Intresset för att stärka lärarna och
lärarutbildningen är svalt.
Ansvaret för att höja kompetensen och garantera en nationell hög nivå läggs tyvärr över på andra, som högskolor och
kommuner, och till och med frivilligorganisationer. Den konferens som genomfördes 2002 blev en engångsföreteelse, trots
starka önskemål om motsatsen från bland annat lärare och
landsting. Enligt skolmyndigheterna saknas det resurser.
Långsiktiga strategier är nödvändiga för att kompetens ska
kunna upprätthållas eller utvecklas, såväl på nationell som på
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regional och lokal nivå.1
Men de långsiktiga strategierna saknas, och debatten om
skolans bristfälliga sexualundervisning blommar upp med

1. Alla har rätt till likvärdig kunskap

jämna mellanrum. Regeringen kan påverka den nationella
nivån, som exempelvis skolmyndigheter och lärarutbildning–
om den vill.

Skollagen säger att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i
landet den anordnas (1 kap. 2 §). Men Skolverket konstaterar att när det gäller sex- och
samlevnadsutbildning sker den högst godtyckligt. Omfattning och metod skiljer sig åt mellan
skolor men också inom en och samma skola. Det finns flera orsaker till bristerna.

Läroplanen behöver stärkas
I dagens läroplaner står inte mycket om sex och samlevnad. I Lpo 94 (som utöver det vanliga skolväsendet omfattar förskoleklassen och fritidshemmet) är det endast under rubriken rektors ansvar som det nämns. Under rektors ansvar ingår flera övergripande ansvarsområden till exempel arbete mot rasism och mobbning, kontakt med hemmet, elevinflytande med mera.
Sex och samlevnad nämns i följande stycke:
”Ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen. Sådana kunskapsområden är till exempel miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol, och andra droger.”
I läroplanen för gymnasieskolan, Lpf 94, återfinns följande text:
”Rektor har när det gäller gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ett särskilt ansvar för att: ... eleverna får kunskap om sex och samlevnad, trafikfrågor samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger”.

Därför är det viktigt utbildningsministern
”När tyskarna gick in i Polen och andra världskriget bröt ut i
september 1944, nej...förlåt 1945 menar jag, eller var det -39...?”
Jo, det vore minst sagt olyckligt med en lärare som slirar så
betänkligt på årtalen som i det påhittade undervisningstillfället
ovan. Att en lärare saknar grundläggande fakta i sitt historieämne
är inte bara olyckligt, det är oacceptabelt. Acceptabelt verkar det
däremot vara att lärare saknar relevant kompetens i sex och
samlevnad.
Skolverkets granskning från 1999 visar att kvaliteten på sexoch samlevnadsundervisningen varierar såväl mellan olika skolor som inom en och samma skola. Det ställs krav på att lärare
ska undervisa i sex och samlevnad men då ämnet saknas på
många lärarutbildningar, eller i bästa fall kan väljas som en fri-

villig kurs, lämnas många utan stöd. Både lärare och elever
sviks. Ungdomar hämtar sin kunskap om sex från fler håll än
från skolan. RFSU tycker att det är självklart och bra men
många unga efterlyser samtidigt platser för samtal med möjlighet att tillsammans med vuxna bearbeta intryck och erfarenheter. Därför, utbildningsministern, är det viktigt att lärarna i
skolan är förberedda på sådana möten och någorlunda klara
med och kan reflektera över sina egna attityder. De vuxna i skolan måste få vara trygga i att leda diskussioner och samtal med
sina elever. Alla vuxna som finns i skolan bör utbildas för att
kunna stödja en bred sex- och samlevnadsundervisning – för att
ge alla barn och ungdomar en likvärdig grund i sin identitetsutveckling. Här följer fyra viktiga argument.

Det är en mänsklig rättighet att barn och unga får sexualupplysning. Vid FN:s internationella konferens om befolkning och
utveckling i Kairo 1994, skrev Sverige och 178 andra länder
under det dokument som erkänner ungdomars rätt till bland
annat information och upplysning kring sexuella rättigheter
och reproduktiv hälsa.2 Sverige har varit föregångsland ute i
världen med sin obligatoriska sex- och samlevnadsundervisning.
Ändå präglas den i grundskolan och gymnasiet i dag av alltför
stor godtycklighet, både när det handlar om mål och innehåll och
om omfattning och metod. Nationella mål för undervisning i

sex och samlevnad finns endast på ett övergripande plan i läroplanerna, och i vissa kursplaner. Sex och samlevnad som begrepp
nämns bara i uppdraget till rektor. Mål för utbildningen finns inte
tydligt angivna annat än i ämnet biologi med avseende på kunskaper om människokroppen. Alltså lämnas elevernas tillgång till sexoch samlevnadsundervisning slumpmässigt i händerna på rektor i
varje skola och dennes intresse och förmåga att samordna och fördela ansvaret till lärarna i de olika ämnena. Om ledningen inte klarar
det, vilket ofta är fallet enligt Skolverket, finns inga garantier för
att undervisningen når alla elever.3

2. Utan samtal – ingen kunskap
”Om man låter ungdomarna samtala själva säger de allt själva. Man behöver inte oroa sig som vuxen för vad
man ska säga, ungdomarna säger det åt en, och de lyssnar på varandra. Som ledare behöver man inte alltid ha
svaren men man bör kunna ställa de rätta frågorna, ge möjlighet till reflektion och leda ett samtal vidare.”4
Ungdomar skulle kunna prata hur länge som helst om sex och
samlevnad om de får tillfälle. Unga efterfrågar bra fora för samtal och dialog med vuxna om relationer, sexualitet, kränkande
behandling, olika kulturers syn på sexualitet, respekt och förståelse.5 Ungdomar uppger också att skolan är en av de viktigaste platserna när det gäller frågor om sexualitet och kön.

Skolan har inte längre den traditionella fostrarrollen utan
fungerar allt mer, i enlighet med läroplanen, som stöd för varje
individs sökande och identitetsskapande. Därmed har lärarnas
roll vad gäller sex- och samlevnadsundervisningen förändrats
radikalt sedan den blev obligatorisk och infördes 1955. Från att
ha bedrivit informativ och normativ katederundervisning med

ICPD, FN:s befolkningskonferens, Programme of Action 7:45, 1994.
Nationella kvalitetsgranskningar 1999, Skolverkets rapport 180, Kalmar, 2000, s. 69-70.
Ur Följ tråden! En studie av handboken Röda trådens användning och funktion i sex- och samlevnadsarbetet, LAFA 2:2001 FOU.
5
Värdegrundsboken. Om samtal för demokrati i skolan, Utbildningsdepartementets Värdegrundsprojekt, Modigh, Fredrik & Zackari, Gunilla, Stockholm, 2000.
2
3
4
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RFSU:s tio punkter för en bättre sexualundervisning i skolan. RFSU:s skolsajt, www.rfsu.se/skolsajt, se under sexualpolitik.
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färdiga svar och lösningar på moraliskt korrekt levnadssätt och
biologiska frågor kring kroppen – och då främst med fokus på
hur man skyddar sig från könssjukdomar och oönskade graviditeter – till en mer utforskande undervisning där man tar
avstamp i samtal initierade från de unga själva.
I Barnombudsmannens (BO) undersökning från 20046 svarar flertalet unga mellan 14-18 år att de saknar och vill ha mer
tid för samtal om kärlek och relationer. BO konstaterar att
många unga har ett stort behov av att diskutera frågor om kär-

lek, sex, vänskap och respekt och att utrymme för detta behöver
skapas regelbundet genom hela grundskolan.
Men klarar alla lärare av sin nya roll som gruppdiskussionsledare utan rätt utbildning? Många lärare säger att de skulle vilja
arbeta mer med samtalsgrupper än vad de gör, men att de känner
osäkerhet dels kring samtalet som arbetsform, dels kring ämnet
som sådant.7 Här gäller att diskutera sex, relationer och jämställdhet utan att skämmas, chockas, fördöma eller värdera
ungas åsikter. Vad krävs för att möta det uppenbara behovet?

3. Lärare måste få känna sig trygga i sin yrkesroll
”Som lärare kan man känna sig sårbar när man går på djupet med olika frågeställningar.” Tina Kindeberg,forskare.
Att samtala med unga om sex och relationer – och känna sig
trygg i det – kräver sexualteoretisk kunskap men också ett personligt intresse, engagemang och nyfikenhet på sina egna värderingar. Ingen som undervisar i sex och samlevnad ska behöva
känna svårighet att sätta ord på känslor eller osäkerhet inför att
beröra känsliga teman inom sexualiteten. Ingen som blir
undervisad i sex och samlevnad ska behöva känna sig otrygg på
grund av att pedagogen inte hanterar sitt ämne. Det borde inte
vara ett orimligt krav. Undervisningen i sex och samlevnad skiljer sig åt från andra ämnen då den kommer just våra egna värderingar nära. Forskning visar att det är viktigt att läraren vågar
bjuda på sig själv och att det han eller hon säger är kopplat till
verkligheten. Att vara personlig är viktigt för trovärdigheten.
Tina Kindeberg är forskare i pedagogik vid Lunds universitet
och har särskilt intresserat sig för lärarens roll i undervisningen.
Hon menar att läraren måste göra det stoff som man ska arbeta
med till ”sitt”. Man måste få begreppen att framstå som trovär-

diga genom att fundera på vad de betyder för en själv, relatera
dem till sig själv och eleverna. I sin avhandling Undervisningens
möjligheter att förändra elevernas tänkande inom området aids
och sex säger en lärare: ”Säkrare sex blev ju något helt annat när
jag tänkte på hur jag själv gör” och en annan säger: ”Här har jag
stått i över ett år och tjatat på att mina ungar ska använda kondom, men inte ens tänkt på att jag själv inte kan förmå min
partner att använda kondom”.8
Tina Kindeberg kan inte nog poängtera lärarnas roll som
individer och hur det i sig påverkar undervisningsresultatet:
– Vi behöver höja lärarnas medvetande om sin egen betydelse.
De är, vare sig de vill det eller inte, förebilder för eleverna. Vi behöver få in livet i klassrummet. Läraren måste möta eleverna med
ett tydligt engagemang och kunna ge trovärdiga exempel på människors relationer. Grunden i meningsfull pedagogik är att känslor av
tillit och respekt finns med. Men för att kommunicera sina känslor
och åsikter behöver man vara trygg i sin undervisande roll.9

Älskar, älskar inte. Barns och ungas nära relationer, Barnombudsmannens årsrapport 2004.
Skolverkets kvalitetsgranskning, 1999, s. 83.
8
Undervisningens möjligheter att förändra elevernas tänkande inom området aids och sex, Kindeberg, Tina , Lund, 1997.
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4. Sex och samlevnad är bra för folkhälsan
”Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för
individens upplevelse av hälsa och välbefinnande och samhället måste
värna om områden som sex- och samlevnadsundervisning (...).”
Mål 8 av Sveriges 11 folkhälsomål. Statens Folkhälsoinstitut.
I dag är cirka en miljon människor i Sverige unga (mellan 1020 år). Här, liksom i världen i övrigt, blir människor sexuellt
aktiva i tonåren och då behöver de sexualupplysning, tillgång
till klinisk rådgivning och preventivmedel. Många undersökningar som gjorts, både internationellt och i Sverige, visar
samstämmigt att ungdomar som varit delaktiga i utbildning, fått
information och diskuterat frågor kring sexualitet, relationer,
könsidentitet med mera tar ett större ansvar när det gäller att
skydda sig, vara toleranta mot andra och öppnare i relationen
till sina föräldrar.10 Svenska erfarenheter visar att tillgång till
sexualupplysning och preventivmedel minskar antalet tonårsgraviditeter och aborter. I en studie från ”Alan Guttmacher
Institute” i USA jämförs tonårsgraviditeter i Frankrike, Sverige,
Storbritannien, Kanada och USA. Andelen tonårsgraviditeter i

åldersgruppen 15-19 år i Frankrike och Sverige är 20 respektive 25
kvinnor per 1000. Siffran var dubbelt så hög i Storbritannien
och fyra gånger så hög i USA (84 per 1000). Skillnaderna kan
inte förklaras genom olika nivåer av sexuell aktivitet, eftersom
länderna i fråga uppvisar ungefär samma siffror för detta.
Förklaringen ligger snarare i att unga i USA inte använder
preventivmedel i lika stor utsträckning som i de andra länderna.
Unga behöver information och rådgivning för att kunna
använda preventivmedel på ett riktigt sätt.11
I dag får vissa elever undervisning av god kvalitet, andra en undermålig eller kanske obefintlig. Den ojämna kvaliteten är inte acceptabel: Med en bättre grundutbildning ökar möjligheten till likvärdig undervisning vilket är en rättighet för barn och unga.

RFSU kräver därför:
Att sex och samlevnad får tydligare utrymme i skolans lärooch kursplaner; som eget ämne eller tydligt integrerat i flera
ämnen. Det skulle garantera lärarnas utbildning, elevernas
kunskap och höja såväl kvantiteten som kvaliteten på undervisningen.
Att målformuleringarna i de nationella styrdokumenten ska
förtydligas och ge varje rektor bättre stöd och vägledning i sitt

ansvar för att sex- och samlevnadsundervisning genomförs och
utvecklas i fas med samhället i övrigt.
Att det för detta ändamål måste skapas en utbildning inom
lärarutbildningarna som liksom andra utbildningar baseras på
en vetenskaplig grund. På så vis slipper vi det slumpmässiga
som i dag styr sex- och samlevnadsundervisningen och ämnet
får den självklara status det borde ha.
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Ottar, nr 2/2003, RFSU, artikeln ”Kom igen fröken!”, Edvall, Lilian.

10

Fokus Kairo.Tio år av kamp för sexuella och reproduktiva rättigheter, Bergman, Ylva (red), RFSU, Hässleholm, 2004, s. 34-35.

11

Ibid, s.16.
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Ansvaret är skolledningens

Det kom ett mejl...

Monica Friesendorff är biträdande rektor på
S:t Eriks gymnasium i Stockholm. Hon säger att det är mycket viktigt att
alla blivande lärare får utbildning i sex och samlevnad.

... från en rektor på ett gymnasium där sex och
samlevnad hamnat mellan stolarna.

– Det är aldrig bortkastat med
utbildning i sex och samlevnad även om man har en skolledning som inte insett värdet
i att satsa på ämnet.
På S:t Erik har man infört
en kurs i livskunskap, som till
stor del utgörs av sex och samlevnad, som obligatoriskt ämne på schemat. På så sätt säkrar
skolledningen sitt ansvar att följa läroplanen, ämnet riskerar
därmed inte att falla mellan stolarna.
– Alla lärare behöver kunskap i momentet inför mötet med
sina elever, oavsett vilken inriktning man har i sin utbildning.
En matematiklärare kan ju vara klassföreståndare till exempel,
och en klassföreståndare behöver en trygg grund att stå på för
att möta barn och unga i deras identitetsutveckling, säger
Monica Friesendorff.
Att S:t Eriks gymnasium infört livskunskap som obligatorium innebär dock inte att alla lärare måste undervisa i ämnet.
Monica Friesendorff påpekar att det är viktigt att man själv vill.
Tidigare låg det automatiskt på just klassföreståndaren, men
det kunde bli problem för att de inte ville hålla i det.
– Nu är det inte en sorts lärare som håller kursen utan den
som vill får göra det. Det är lärare inom religion, samhälle,
svenska, psykologi, idrott och även de yrkestekniska ämnena.
En erfaren lärare på vårt hantverksprogram konstaterade efter
genomgången kurs att han aldrig hade haft så bra kontakt med
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sina elever, säger Monica Friesendorff.
Skolledningens ansvar för sex och samlevnaden, till exempel
fortbildning och att se till att det finns en arbetsgrupp och en
arbetsplan för undervisningen, tycker Monica Friesendorff är
en självklarhet. Tidigare vilade ansvaret enbart på henne och
skolsköterskan, något som blev orimligt att bära på två personer. Det är 40 lärare på S:t Erik som undervisar i livskunskap
och nu finns en ledningsgrupp för ämnet som består av biträdande rektor, rektor, skolsköterskan och fyra lärare. De träffas
inför ämneskonferenserna i livskunskap två gånger/termin och
tänker till kring hur ämnet behöver utvecklas.
På S:t Erik tycker ledningen att det är viktigt att ha en kompetent lärarkår också i sex och samlevnad. Eftersom lärarutbildningarna i dag inte garanterar den kompetensen ger skolan en
egen intensivutbildning till de lärare som vill undervisa i
livskunskapen.
– Vi försöker erbjuda kursen två gånger per läsår. Då pratar
vi pedagogiska metoder, samtal i gruppen, gruppens behov,
fokus på det friska, leda genom ledtrådar, att inte värdera elevernas åsikter med mera, säger Monica Friesendorff.

När RFSU tillfrågade gymnasieskolor efter elever som ville svara
på frågor om sex- och samlevnadsundervisningen hände det
flera gånger att det inte gick att hitta några. Inte så konstigt
eftersom det vid närmare efterforskning visade sig att många på

gymnasiet inte får någon undervisning alls. RFSU frågade en
rektor varför deras gymnasieskola valt att prioritera bort ämnet.
Så här svarade hon:

Tyvärr är inte detta helt ovanligt. Trots goda intentioner är

riskt ämne skulle försvinna från schemat för att läraren blev
sjuk? RFSU hoppas att det hela inte står och faller med enstaka
lärares barnledigheter eller sjukfrånvaro nästa år.

undervisningen bräcklig och inte en angelägenhet för skolan
som helhet (om man undantar eleverna). Vilket annat obligato-
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Två lärare om vad som är viktigt att kunna
Det handlar om att lyssna och leda.
Irja Nordin är gymnasielärare
i biologi, naturkunskap, geografi och livskunskap på Tibble
gymnasium i Täby. Hon har
undervisat i sex och samlevnad sedan slutet av 1960-talet
och har ett gediget intresse
och engagemang för sexualfrågor. Bland annat har hon arbetat för Lafa (Landstinget förebygger aids) med att utforma och ge kurser för vuxna i sex och
samlevnad. Att utgå från och diskutera elevernas frågor om sex
är i dag viktigare än att föreläsa, anser hon.
En sak som skiljer ämnet sex och samlevnad från andra
ämnen är elevernas motivation, menar Irja Nordin. Nästan alla
elever tycker att det är det intressantaste kunskapsområdet. Det
är en period i livet där det mesta kretsar kring sex och kärlek.
– Jag skulle ha sex och samlevnad en tisdag morgon, mitt i
vintern, mellan kl 8 och 10. Vårt vanliga klassrum stod under
ombyggnad så vi var placerade i en mörk barack. Jag gick dit
och tänkte att det tar väl ett tag innan det kommer några elever,
särskilt till morgonlektionerna har en del problem att hålla
tiden. När jag kom in i baracken var alla elever redan där.
”Såklart, det är ju vårt favvoämne!” svarade eleverna på hennes
förvånade ansiktsuttryck.
Irja Nordin tycker inte att baskunskaper som könssjukdomar, hiv/aids, prevention, kvinnligt och manligt kön är det
allra viktigaste att tänka på som lärare. Hon poängterar att en
lärare självklart ska kunna det, men att man kan läsa in sig på
det själv. En bra sex- och samlevnadslärare ska däremot ha för-
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måga att lyssna och leda diskussioner. Det handlar mer om att
leda värderingsövningar och samtal än rent föreläsande. En bra
lärare pådyvlar inte eleverna sina egna värderingar om de inte
ber om det, och egentligen inte då heller eftersom man då riskerar att färga deras åsikter.
– Det gäller att hålla tillbaka som lärare. I stället arbetar jag
med att stärka elevernas självkänsla och låta dem komma till
tals. Vi pratar mycket om att respektera andra och deras åsikter.
Men när det handlar om sex måste man hålla isär talet om vad
som är rätt och fel. Mitt ansvar är att tydliggöra att det är bara
man själv som kan bestämma vad som är rätt och fel för mig.
Självklart gäller inte den återhållsamma rollen i extrema fall.
– Diskuterar vi våldtäkt eller övergrepp gäller andra spelregler
och min roll är då inte lika tillbakadragen, säger Irja Nordin.
En bra lärare är, enligt henne, personlig, men inte privat, det
är viktigt att själv vara medveten om var den gränsen går. Något
man med erfarenhet och tiden lär sig. Överhuvudtaget vet en
bra sex- och samlevnadslärare var hon/han själv står och är
någorlunda klar med sina egna värderingar eller har förmåga att
problematisera dem. Det här borde ingå i lärarutbildningen,
anser hon. Att vänja sig vid och få möjlighet att diskutera sina
värderingar med andra.
Irja Nordin tycker att det är märkligt att det inte finns en
grundkurs i sex och samlevnad på lärarutbildningen i dag. Det
är en brist, säger hon men tycker samtidigt inte att lärare som
inte är motiverade ska behöva ha en omfattande undervisning i
sex och samlevnad. Däremot kan man integrera det i sitt ämne
där det känns självklart.
– Det går dock inte att enbart integrera sexualkunskapen i
olika ämnen, då kan det finnas risk för att det på sina håll faller

bort. Ge alla lärare en grundkurs med basfakta och metodik, för
att kunna fungera som diskussionsledare, där man känner till
sina egna värderingar, och sedan ska det vara möjligt för den

som vill att bli ”expert”. Experter måste vi ha för att ge ämnet
den dignitet som det behöver.

Så ser det ut påTibble gymnasium
Sex och samlevnad ges inom ramen för religion och naturkunskap. Dessa två ämnen får en timförstärkning och blir alltså inte av med några
timmar. Man får inte betyg i sex och samlevnad men närvaro och engagemang i ämnet påverkar betyget i religion och naturkunskap. Momentet
innehåller vare sig läxor eller prov. Det eleverna gör sker på lektionstid i form av värderingsövningar. I utvärderingar framgår att eleverna tycker att de känner sig mer fria att tycka vad de vill utan rädsla för att det påverkar betygen, än i andra ämnen.

Högt i tak ger öppet klimat
Ulrika Auno är högstadielärare
på Nipanskolan i Sollefteå
och är en av de ansvariga för
sex- och samlevnadsundervisningen där. Nipanskolan har
sedan några år arbetat med
elevernas självkänsla, jämställdhetsfrågor och värdegrunden.
Bland annat har skolan samtalsgrupper redan i förskoleklasserna
och en medveten genussatsning. Ulrika Auno menar att
lyhördhet och respekt för de ungas frågor är A och O för att
lyckas i sin undervisning.
– En bra lärare i sex och samlevnad pratar inte bara en massa
fakta och biologi utan förmår att skapa en miljö där eleverna
känner sig trygga att ställa frågor och diskutera med varandra.
En bra lärare i sex och samlevnad ser elevernas behov och
bemöter individerna med respekt. En bra lärare vågar och kan

bjuda på sig själv, säger Ulrika Auno.
Den största skillnaden mellan sex och samlevnad och andra
ämnen är, enligt Ulrika Auno, att ämneskunskaperna hos pedagogen inte är det viktigaste. Som pedagog är den största uppgiften i stället att ge ungdomarna utrymme för frågor, samtal och
diskussioner tonåringarna emellan, men också med oss vuxna.
Det är också viktigt med samarbete mellan olika lärarkategorier, som SO- och NO-lärare. När det gäller vissa specifika fackkunskaper kan man anlita ”experter” som till exempel personal
från ungdomsmottagningen, RFSU och RFSL.
– En annan skillnad är att samtliga elever är intresserade av
ämnet! Allt arbete som vi gör i skolan och som handlar om
verkliga livet är tacksamt att arbeta med. Ungdomarna har ett
stort behov av att få bolla sina tankar och känslor med andra,
både jämnåriga och vuxna, samt att få lyssna på hur andra tycker och tänker. Sex- och samlevnadsämnet är livskunskap!
Om lärarutbildningen i dag, säger Ulrika Auno, som hon
känner till den, att den ger alldeles för lite kunskaper i det hon
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”Eleverna får
en positiv syn
på kärlek och
sex, vilket de
inte alltid har
när undervisningen
startar.”

Om mamma är queer
Många bi- och homosexuella elever uppger att de inte kände sig
inkluderade i den undervisning de fått. För HBT-elever (HBT=homo-, bi-och transpersoner)
kan sexualundervisningen vara av avgörande betydelse för deras välbefinnande.

kallar livskunskap. Barn och ungdomar måste i skolan få möjlighet att strukturera och värdera sin tillvaro, menar hon. De får
mängder av intryck i media, via Internet och bland kompisar
och måste få verktyg för att sortera och för att kunna ta ställning till allt de möter.
– Det studenterna i första hand bör få med sig från lärarutbildningen är metoder för att arbeta med de frågor som berör
barnen och ungdomarna i deras liv just här och nu. Det kan till
exempel vara samtalsmetodik, värderingsövningar, analysövningar, trygghets- och kontaktövningar samt självbild- och
självförtroendeövningar.
I lärarutbildningen borde det ligga en kurs som heter sex och
samlevnad där studenterna får med sig en del faktakunskaper
men också metoder för att arbeta med sex och samlevnad. I
övrigt anser Ulrika Auno att lärarstudenterna bör få med sig en
kurs i genusvetenskap för att kunna arbeta med jämställdhet,
vilket hon ser som en viktig del i sex- och samlevnadsämnet.
Att klimatet på skolan blir mer öppet med hög acceptans
gentemot varandra och högt i tak när det gäller åsikter och
diskussioner är ett resultat av satsningen som skolan gjort på
den genomtänkta sex- och samlevnadsundervisningen.
– Eleverna blir stärkta som individer. De vågar tro på sig själva
och uttrycka sina åsikter. De får en positiv syn på kärlek och sex,
vilket de inte alltid har när undervisningen startar. Förhållandet
mellan elever och lärare blir också mer öppet då man möts som
människor i ett ämne som berör oss alla, säger Ulrika Auno.
Läs mer om Nipanskolan på www.rfsu.se/skolsajt
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I en undersökning vid Göteborgs universitet 2003 ansåg 82
procent av de tillfrågade eleverna att de aldrig eller bara någon
enstaka gång berört ämnet homosexualitet när de haft sin sexoch samlevnadsundervisning. 20 procent av eleverna som svarade
att de fått information om homosexuella relationer ansåg att de
inte beskrivits som likvärdiga heterosexuella relationer.12
Undervisningen i skolan utesluter– mer eller mindre omedvetet– vissa sätt att vara eller känna. Det innebär att vi benämner och beskriver individer på ett sätt som stämmer överens
med könsmyter och förväntningar, med en samhällsnorm som
utesluter andra sätt att känna, uppleva och vara på än det
heteronormativa. På RFSU brukar vi tala om ”uteslutandets
pedagogik”, HomO (Ombudsmannen mot diskriminering på
grund av sexuell läggning) kallar det för tystnadens tyranni.
När RFSL:s ungdomsförbund (Riksförbundet för sexuellt
likaberättigade) granskade biologiböcker som skolorna använder
i sin sex- och samlevnadsundervisning framkom att samtliga
(15 stycken) hade sitt fokus på heteronormativitet. Ämnet
homosexualitet hittades ofta under avsnitt som ”sexuella avvikelser” och bisexualitet, transsexualitet och könsidentitet skildrades genomgående på ett dåligt sätt, om det skildrades alls.
Enligt HomO:s uppfattning tillgodoser skolväsendet inte homooch bisexuella ungdomars behov. Deras lika värde och rättigheter
respekteras inte alltid av dem som verkar i skolan. De får inte samma
stöd i sin identitetsutveckling eller chans att utvecklas till hela,
vuxna individer, som heterosexuella barn och ungdomar.13

Hans Hanner vid Psykologiska institutionen vid Stockholms
universitet gjorde en enkätundersökning där 1285 ungdomar
mellan 16-24 år som attraheras av personer av sitt eget kön fick
besvara frågor om sina levnadsvillkor. 37 procent av kvinnorna
och 24 procent av männen uppgav då att de en eller flera gånger
hade försökt att begå självmord.14
Lärare uppger att de vill tala om homosexualitet, men vet
inte hur de ska göra det. De är rädda för att säga fel därför att de
saknar erfarenhet att tala om homosexualitet.
Oavsett anledning till att lärare utesluter vissa sätt att vara
kvarstår faktum. Det är en rättighet för barn och unga att slippa
bli diskriminerade och att få saklig information om sådant som
berör dem.15 Därför måste lärare utbildas i sexuella rättigheter.
Jan Sjunnesson är projektledare vid lärarutbildningen på
Uppsala universitet. Där ges
den valbara kursen ”Kön,
identitet och sexualitet”.
– Det är oerhört viktigt för
läraren att ha kunskap i HBT
när man möter sina elever.
Alla elever lever inte i heterosexuella kärnfamiljer eller är inte
själva heterosexuella. En lärare får inte bli ställd inför det.
Därför skulle jag vilja att alla blivande lärare fick kunskap i just
HBT-frågor, säger han.
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Kränkningar i skolan – förekomst, former och sammanhang. Osbeck,C, Holm, A, Wernersson, I. Värdegrundscentrum, Göteborgs universitet, 2003.
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Homo: s rapportTystnadens tyranni. Om heterosexualiteten som norm och homofobi i skolan, 2003.

14

Hanner, Hans, Psykisk hälsa och ohälsa hos ungdomar 16-24 år som attraheras av sitt eget kön, Stockholms universitet, 2002.

15

Barnkonventionen, art 2, art 13.
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Tre blivande lärare
Jag skulle aldrig våga undervisa utan att vara utbildad
Maria Thelin har läst kursen ”Kön, identitet och sexualitet”,
som även innehåller ett moment HBT, på lärarutbildningen i
Uppsala. Hon ska bli lärare med inriktning ”Barn och lärande”.
Maria Thelin var först lite skeptisk till kursen eftersom hon
kände att den inte direkt riktade sig till de åldrar som hon hade
tänkt att arbeta med. Men sedan ändrade hon uppfattning,
eftersom hon fick upp ögonen för hur pass viktigt detta ämne är
för alla blivande lärare.
– Det finns så mycket som barn behöver kunskap om redan i
de tidiga åldrarna. Bland annat för att motverka de könsstereotypa rollerna och alla fördomar som finns om homosexuella.
Kursen gav mig mycket kunskap om HBT och en mängd andra
viktiga frågor som en lärare bör tänka på och förmedla till barnen.
Maria Thelin anser att det är mycket viktigt för lärare att ha
kunskap i HBT-frågor.
– Absolut! Barn ser, hör och vet mer än vad vi vuxna tror.
Barn samlar intryck från omvärlden och dessa intryck och erfarenheter behöver de samtala om för att kunna förhålla sig till
informationen på ett bra sätt, detta för att motverka fördomar
och för att få barnen att förstå att alla är vi olika och alla tänker
vi på olika sätt och att det inte är något fel i det. Barn behöver
lärare som kan hjälpa dem att förstå omvärlden.
Maria Thelin säger att hon personligen inte kan förstå hur en
person vågar och klarar av att undervisa i sex och samlevnad
utan att ha fått undervisning i ämnet.
– Jag skulle aldrig klara av att undervisa i sex och samlevnad
utan att ha gått denna kurs. Fortfarande kan jag känna att jag
behöver mer kunskap inom ämnet för att klara av att undervisa på
rätt sätt, men det känns bra att jag har fått kött på benen och
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användbar kunskap att gå vidare med efter att ha gått kursen.
Enligt Maria Thelin kan självklart alla lärare ha nytta av att
gå en HBT- eller sex- och samlevnadskurs för att bredda sin
kunskap och för att vara förberedd och kunnig inom området.
– Om alla lärare som går på lärarutbildningen går en sådan
kurs, kan de sedan förmedla vad de vet och ge sin kunskap till
sitt blivande arbetslag för att skapa en undervisning som bättre
gynnar barnen och deras liv.
Generade lärare är pinsamt och löjligt för alla
Anneli Elm går också på lärarutbildningen vid Uppsala universitet med inriktning på grundskolans senare år. Hennes ämnen
är svenska och hem- och konsumentkunskap.
Du har läst kursen ”Kön, identitet och sexualitet” på lärarutbildningen i Uppsala. Vad har kursen och då särskilt HBTmomentet betytt för dig?
– Främst en förståelse för dem som är HBT. Och en större
respekt, faktiskt. Jag har insett hur viktigt ämnet är. Jag har läst
Hem- och konsumentkunskap där vi har pratat mycket om identitet, men detta fattades. Jag kan även tänka mig att undervisa i sex
och samlevnad som enskilt ämne eller få det integrerat i många
ämnen. Jag tänkte nog försöka få ett samband med mitt ämne
hem- och konsumentkunskap där hälsan och identiteten är viktig,
och genusperspektivet som genomsyrar alla kunskapsområden.
Varför är det viktigt att få utbildning i HBT-frågor?
– För att alla elever ska bli accepterade, förstådda och respekterade, så självklart är det viktigt.
Många lärarutbildningar saknar liknande kurser som er i
Uppsala. Hur känns tanken på att undervisa i sex- och samlevnad utan att ha detta i bagaget?

– Lite skrämmande. Att säga fel saker kan vara värre än att
inte säga något alls. Man måste även vara ogenerad inför detta
ämne, annars blir det pinsamt och löjligt för alla.
Bedrövligt att det saknas undervisning
Anette Nilsson är lärarkandidat vid Lärarhögskolan i Stockholm.
Hon blir färdig lärare 2005, då utan en enda kurs i sex och samlevnad.
– Jag tycker det är för bedrövligt att det saknas kurser i sex och
samlevnad på vår lärarutbildning. Det saknas överhuvudtaget
kurser i värdegrund och det som handlar om det sociala samspelet. Det är ju för fasen det man som vuxen gör i skolan, till 80
procent. Lär barnen lika värde, uppmuntra olikheter också inom
det sexuella, och för det behöver man en jättebra grund att stå på.

Hur en kurs för blivande lärare kan se ut
RFSU:s granskning av lärarutbildningarna visar att en av orsakerna till att
utbildningarna saknar kurser i sexualitet är att kompetensen saknas.
Utbildningsansvariga uppger att man inte vet vad som bör ingå i en
sådan kurs. RFSU ger ett övergripande förslag på innehåll.
Utbildningen behöver ge såväl tvärvetenskapliga som ämnesövergripande perspektiv på sexualitet, dvs både samhällsvetenskapliga och
naturvetenskapliga perspektiv. Den behöver innehålla både teori och
metod. Hur man kan tänka om sexualitet, och se dess uttryck i tid och
plats. Den behöver ge en generell kunskap, som exempelvis tar upp
barns och ungdomars psykosexuella utveckling, ungdomssexualitet,
kroppen och vissa grundläggande metoder, särskilt samtalet. Den bör
därutöver erbjuda valbara kurser som kan fördjupa kunskaperna. Dessa
kurser kan vara genuskurser med olika inriktning, sexualteori, fördjupade metodkurser eller folkhälsovetenskapliga perspektiv. På så sätt
kommer de enskilda skolorna så småningom att ha en kår av lärare som
kunskapsmässigt kompletterar varandra och når fram till elever därför
att den bygger på aktuell kunskap om hur barn och ungdomar tänker
och agerar när det gäller sexualitet.

”Jag har läst
hem- och
konsumentkunskap där vi
har pratat
mycket om
identitet, men
detta fattades.”

Det här vill unga veta – kan vi svara på det?

– Hur onanerar killar och tjejer?
– Hur blir killar kåta?
– Varför är en fitta våt?

Frågorna här intill har elever i år 5 och 8 ställt anonymt för att
diskutera på sex- och samlevnadsundervisningen. Det är inga
ovanliga frågor utan ganska mycket de samma oavsett var i landet man bor och vem man frågar. Du lärare som läser den här
skriften, känner du att du är beredd att svara på och diskutera
deras frågor? Är svaret JA, är vi de första att gratulera, är svaret
NEJ, förstår vi din situation. Varje fråga som ställts utgör ett
underlag för diskussioner på bred front. Kan du ta en sådan
diskussion? Svarar du JA, gratulerar vi igen och svarar du NEJ
tycker vi att du ska kräva av din arbetsgivare att du får fortbilda
dig inom kunskapsområdet.
I undersökningar som gjorts menar lärare att det är lättare att
arbeta med sex och samlevnad i dag än för 20 år sedan.16 Nu
råder ett öppnare klimat där barn och unga är mindre rädda att
ställa sina frågor men det innebär också att mycket mer kan
komma upp till ytan, som unga tidigare inte vågat fråga om.
Lärare behöver kunskap i de frågor eleverna har, men också om
de frågor eleverna inte ställer, eller ens kan formulera för sig
själva. För att på ett professionellt sätt kunna bemöta eleverna
och deras olika behov måste därför lärarens kompetens vara
bredare än tidigare.
RFSU vill att lärarens funktion som gruppdiskussionsledare
ska förstärkas. Lärarutbildningen ska ge kunskap i att diskutera,
samtala och undervisa om sexualitet så att lärare är förberedda
på samtalen och inte känner sig otrygga inför dem.
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När det fungerar – kunskap genom samtal
”Ju mer sex- och samlevnadsundervisningen sker i dialogform
och ju mer eleverna är med och formulerar frågorna, desto lättare
kan elevperspektivet främjas”.17
I läroplanens mål påpekas särskilt att varje elev successivt ska
utöka sitt inflytande över sin egen utbildning, och att det är särskilt viktigt just i sex- och samlevnadsundervisningen. I över
hälften av de skolor Skolverket granskade 1999 verkade detta
mål inte ha infriats, i alla fall hade merparten av eleverna i de
undersökta skolorna inte något större inflytande på sex- och
samlevnadsundervisningen.
Skolverket beskriver en skola där det fungerar bra:
”Här fanns det ‘goda samtalet’ i mötet mellan människor.
Ungdomarna ställde frågor i vetskapen om att bli respekterade
och tagna på allvar. Varsamt ledde läraren lektionen med ett
tillåtande förhållningssätt där sexualiteten ses som en tillgång i
livet. (...) I denna undervisning fanns ett elevperspektiv och en
positiv syn på sexualitet. Läraren lyfte både pojkars och flickors
perspektiv (...). Ny kunskap skapades genom samtalet som
form”.18
Forskaren Maria Bäckman har följt en sex- och samlevnadslärare och hennes klass på gymnasiet under flera år.19 Läraren
arbetar med ”det goda samtalet” som metod och Bäckman
menar att man i dag talar om det stora pedagogiska värdet i dialogen: det uppriktiga samtalet, de många öppna frågorna och
det fördomsfria klimatet i klassrummet.
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Skolverkets kvalitetsgranskning, s. 97.
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Ibid, s. 85
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ibid, s. 74.
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Kön och känsla. Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet, Bäckman, Maria, Makadam, 2003.

När det inte fungerar – oskuld i klassen
Det är alltså viktigt att eleverna får vara med och utforma sexualundervisningen i skolan men på en del skolor misstolkas,
medvetet eller omedvetet, elevperspektivet. Otrygga lärare gör
det enkelt för sig och överlåter sex- och samlevnadsundervisningen helt eller delvis på eleverna själva, eller lägger ut det på
entreprenad till utomstående, utan att själva agera handledare.
Förutom att man på så sätt riskerar dålig kontinuitet i undervisningen kan elever i sämsta fall hängas ut och tvingas svara på
frågor som är integritetskränkande. Diskussionen landar i frågor om övergrepp eller vem som är oskuld i klassen och inte.
Frågor och värderingar som vare sig kan eller bör diskuteras
utan närvaro av en lärare. Det är skolans ansvar att följa upp
undervisningen med samtal eller andra för sammanhanget rätta
metoder.

– Vad är kärlek?
– När ska man första gången ha sex?
– Vad kan man kräva av en kille?
– Vad är snittdjupet på en tjej, fittan, alltså?
– När blir man byxmyndig?
– Varför kan flickors slida vara för trång ibland?
– Kan man runka av kuken?
– Hur gör man för att bli ihop?
– Sitter G-punkten i rumpan på tjejen?
– Spelar storleken någon roll?
– Hur smakar sagg? (sperma, reds anmärkning)
– Gör det ont första gången? Det finns ju myter ...
– Hur kan man göra första gången? Med blod och allt?
– Hur vet man att man är homosexuell?
– Hur känns det att hångla?
– Passar kondomer alla? Även om man har en liten kuk?
– Några bra tips hur man ger en tjej orgasm?
– Hur känns en fitta?
– Kan man ha sex i rullstol?
– Hur länge varar puberteten?
– Hur ska en bra älskare vara?
– Varför blir man kär?
– Betyder utseendet allt för killar? Eller vad är det
killar tycker är viktigt hos en tjej?
– Varför vill vissa gifta sig innan dom har sex?
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Tio punkter att tänka på

Fick du veta det du ville?

När elever tillfrågas om hur de anser att en lärare ska vara för att undervisa i
sex och samlevnad svarar de att han/hon ska vara kunnig i ämnet och i metoder,
öppen, lyhörd och icke-dömande. Vi har sammanställt det i tio punkter.

Vi ställde följande frågor till 5 elever:
Fick du bra sex- och samlevnadsundervisning? Fick du veta det du ville på sex- och samlevnadsundervisningen,
lärde du dig något nytt? Och hur ska en bra sex- och samlevnadslärare vara?

Vara avspänd och inte generad
Vara kunnig i ämnet
Vara lyhörd och öppen för elevernas åsikter och tankar
Vara inkännande och icke-dömande

Alexandra Schou, 16 år
– Vi hade temavecka, ”Från
pirr till petting”, den var bra
men jag fick inte lära mig
något nytt. Olle Waller var
här, men det var bara 7:orna
som fick träffa honom. Det
blev jag besviken på. Jag tror
att han kunde ha svarat på mina frågor. Han verkar rolig och bra
kan sin grej. En bra lärare ska kunna sin sak och inte skämmas.

Skapa en trygg atmosfär – stoppa sarkastiska kommentarer från
andra elever och inte heller vara sarkastisk själv
Skapa förtroende – eleverna ska känna att de kan ställa de frågor de har
Hålla förtroenden och ”tystnadsplikt”
Använda sig av flera olika metoder
Involvera eleverna i undervisningen
Föra ett samtal med eleverna

John Berglund, 16 år
– Sex- och samlevnadsundervisningen var nästan obefintlig på högstadiet. Vi hade två
lektioner med biologiläraren,
och gick igenom vad som händer med kroppen från puberteten och framåt. Vi skulle
bestämma upplägget tillsammans med läraren, men det gick
inte så bra – killarna tog det inte på allvar, utan skämtade bort
alltsammans. Så jag kan inte säga att jag fick lära mig något nytt
under de där lektionerna. Men jag hade ändå redan fått reda på
det mesta jag undrade över från tidningar och på andra håll. En
bra sex- och samlevnadslärare är någon man vågar ställa frågor
till. Det ska helst inte vara en alltför ung person – han eller hon
ska ju kunna svaren på frågorna som ställs. Och det är nog bäst

för hela klassen om det är en kvinna som är lärare, för då vågar
tjejerna ställa de frågor de vill ställa.
Yadi Foon, 17 år
– Jag fick veta att man ska vara
försiktig när man har sex.
Förut trodde jag att man mest
använde kondom för att inte
bli gravid. Jag visste inte att det
fanns så många sjukdomar.
Lärarna kan berätta vad som
hände första gången de själva hade sex, så att man förstår bättre.
De behöver inte berätta alla detaljer, men om det verkligen var
med någon de gillade eller om det var en engångsgrej. Och de
behöver inte bara tala om de bra sakerna. Läraren ska vara erfaren, om man är gammal har man varit med om mycket.
Björn Ekström, 16 år
– Sex- och samlevnadsveckan
var okej. Det kom bögar från
RFSL och berättade hur de
hade det – det var intressant!
Jag fick svar på det jag frågade
om. Jag lärde mig att bögar är
”människor”, att det fungerar
precis som att man blir kär i en tjej. Och att det inte går att göra
om någon, typ omvända. Ja, frågor om homosexualitet lärde
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”Vår biologilärare, som är
lite äldre, han
är bra och
rolig. Lärarna
ska kunna sin
grej. Han
skäms inte.”

Tyst om porr i skolan
Att lärare inte vågar möta eleverna där de befinner sig är inget ovanligt. Dåligt utbildade i ämnet och
ovana vid samtalsformen som metod anser RFSU att lärarna sviks. Sex- och samlevnadsundervisningen
utgår i många fall från de vuxnas föreställningar i stället för elevernas erfarenheter och behov.

jag mig mer om, det visste jag inte så mycket om innan. Våra
lärare är för inriktade på det gamla, de vet inte vad som gäller
nu. Det är nuet som gäller. Sexualundervisning är verkligen
inte deras bästa ämne! Läraren ska gå in på detaljer, man vet
redan så mycket om könssjukdomar och hur man skyddar sig.
Christopher Flemmich, 16 år
– På temaveckan tog vi upp
allt möjligt. RFSL var här och
RFSU. De var bra och vi
kunde vara öppna och ställa
frågor. Vi hade killgrupp med
manlig lärare och alla vågade
vara öppna och prata, men
det hade varit roligare att få prata i helklass, att få veta mer vad
tjejerna pratar om. Man fick veta en massa, men mest om sitt eget
kön det var tråkigt. Jag blev lite besviken på det faktiskt. Lärarna
ska kunna sin grej. De ska absolut inte skämmas. Vår biologilärare, som är lite äldre, han är bra och rolig. Han skäms inte.

När RFSU kommer till en skola i en stockholmsförort för att
prata med några elever om vad de tycker om sin sex- och samlevnadsundervisning, säger nästan alla att den var bra men att
den inte tillförde så mycket nytt. En kille menar att lusttältet
med erotiska bilder som ställts upp var direkt pinsamt. En
ansvarig lärare säger att en majoritet av de andra lärarna på skolan
inte gick med på att diskutera de ursprungliga bilderna som
lusttältet var utrustat med. De ansåg att bilderna var för porriga
och därför byttes de ut mot ”mjukare” bilder.
– Jag vet att de här eleverna porrsurfar och förstår reaktionen
hos eleverna. Jag blev dessutom osäker i min roll, eftersom
utgångspunkten i samtalet kring de erotiska bilderna inte stämde överens för vare sig mig eller eleverna. Men den övriga lärarkåren kunde inte ställa upp på att diskutera utifrån elevernas
verklighet, därför byttes bilderna ut, säger läraren.
Nyanser till det triviala
Klart är att den kunskap unga får genom intryck, influenser och
bilder i media är av varierande kvalitet. Allt i medias utbud är inte
bra, men behöver heller inte vara dåligt. Och ungdomar är bra på
att skilja den triviala informationen från den seriösa. De plockar
från olika källor vilket RFSU tycker är bra. Men det är här skolan
som plats för diskussion och samtal kommer in. Skolan kan följa
upp det som diskuteras i media och nyansera samhällsdebatten.
För att forma sin identitet och hitta sin egen väg behöver unga
tillsammans med vuxna reflektera över budskapen.
20

Skolan extra viktig för killar
I Ungdomsbarometern uppger merparten av killarna att de får sin
bästa och mest tillförlitliga kunskap om sexualitet i skolan.20
Killar har färre platser än tjejer att prata sex, genus och identitet på.
Tjejer pratar mer öppet sinsemellan och har ungdomsmottagningen att gå till. Killars utrymme är mer begränsat. Genus blir
dessutom ofta en angelägenhet för bara tjejer, och då om tjejer
själva. Det är viktigt att inkludera också killar, inte bara utifrån
genussystemets negativa konsekvenser för tjejer utan genom att
arbeta utifrån killarna själva, för att se hur genussystemet påverkar och begränsar också dem.
Våga kallas hora?
Könsord i skolan – liksom i samhället i övrigt – förekommer.
Justitieminister Thomas Bodström sa i en radiointervju i maj 2004
att ”vi måste ta itu med språkbruket i skolan”. RFSU menar att det
finns olika sätt att ta itu med saker. Skolverket skriver att könsorden på ett vis kan vara harmlösa, att skrika könsord är ett sätt att
försöka chocka vuxenvärlden, eller få utlopp för ilska. De kan
också användas för att visa grupptillhörighet, som tjejer som hälsar
på varandra med könsord. Men tonfallet kan också vara sådant
att syftet är att förnedra andra. Då blir könsorden en kränkning,
till könsmobbning. Könsorden speglar då också de orättvisor
som finns mellan könen och i samhället.
RFSU Stockholm gjorde en rapport baserad på en intervjustudie bland 15 grupper av skolelever om sexuellt hand-

Insikt, 3/2000.
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Det är dags nu!
lingsutrymme, Bland horor, bockar och bögar.21 Titeln härrör
från det hot eleverna befinner sig under, hotet att bli stämplade
på grund av att de överträtt det sexuella utrymmets ramar eller
normen för hur killar och tjejer bör vara.
”Tjejer förväntas vara på ett visst sätt och killarna på ett
annat. Handlingar som tillåts och uppmuntras bland tjejerna är
tabu för killarna och tvärtom. Systemet premierar vissa beteenden medan andra bestraffas, vilket i sin tur leder till att könsmönstren cementeras och reproduceras. (...) Genom att använda hor- eller bögstämpeln skapas osäkerhet och ängslighet hur
man ska bete sig och därmed krymper utrymmet för frimodighet och experimenterande.”
Genusforskaren Maria Bäckman skriver att orden, bög och
hora, ger språket en politisk innebörd. Som negativ stereotyp
tonar horan fram ur vårt förflutna. Detsamma gäller för bögen
– den omanlige mannen – båda epiteten är avsedda att såra eller
förklena.
”De språkliga bestämningarna blir något som i högsta grad inverkar och återverkar på individernas faktiska livsrum och
handlingar”. 22
I Thomas Johansson och Philip Lalanders undersökningar23
har bilden av kvinnan som passiv och förtryckt tonat bort. I
stället stärks bilden av kvinnan som bejakar sin sexualitet.
Ungdomar anser att tjejers och killars sexuella behov, lust och
utlevelse ser likadana ut. Men författarna ser också att deras syn
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på själva beteendet inte har ändrats nämnvärt. Tjejer som har
sex med många ses fortfarande som lösaktiga, och tjejer har en
mycket negativ bild av killar som gör dito. Men det är fortfarande mest tjejer som kallas för nedsättande sexualiserade tillmälen.
Socialantropologen Fanny Ambjörnsson har undersökt sexuellt handlingsutrymme hos gymnasietjejer.24 Hon menar att
språkbruk, och då särskilt benämningen hora, visserligen fungerar reglerande men inte nödvändigtvis hänger ihop med tjejers sexualitet eller att de är sexuellt aktiva på ett sätt som historiskt ansetts opassande för kvinnor. Ambjörnsson beskriver hur
en av hennes observationsgrupper tar avstånd från den traditionella medelklasskvinnorollen som de ansåg trist och begränsande och i stället anammade något Ambjörnsson kallar skamstrategin. Den går i korthet ut på att överdriva icke önskvärda
beteenden och på så sätt föregripa och urvattna stigma och
skamstämpel från omvärlden. Genom att bekräfta och till och
med överträffa andras fördomar om en själv och ens klasstillhörighet undvek man att hamna i offerställning.
Attityder eller kränkningar?
Bilderna som forskarna här ovan får fram växlar och är ofta
mycket motstridiga. I en av undersökningarna säger en majoritet av killarna att homosexuella inte borde få adoptera barn
samtidigt som de samtycker i att homosexuella är lika bra föräl-

drar som heterosexuella.25 Forskarna menar att de negativa attityder som framkommer i klassrummet får större nyanser i
enskilda intervjuer då eleverna får tillfälle att reflektera mer.
Detta tyder på att unga människor har en stor medvetenhet om
att olika situationer kräver olika typer av ställningstaganden.
Det är viktigt att ha i åtanke när vi värderar barns och ungas
attityder och beteenden i dag. Skolverket säger i kvalitetsgranskningen att i hälften av de undersökta skolorna står de
vuxna handfallna inför språkbruket. Hur ska vi tolka orden?
Som könsmobbning eller protester i största allmänhet?
Skolverket konstaterar också att på samtliga av de skolor som
uppgett att de känner sig maktlösa, saknas en genomtänkt sexoch samlevnadsundervisning som skulle kunna vara ett redskap
att diskutera sexualitet och relationer på ett sätt som ger orden
mindre laddning.26
Därför är det viktigt att lärare får ut/fortbildning i genuskunskap för att i sina samtal med eleverna vara grundade i aktuell forskning, till exempel den som vi gett exempel på ovan. Det
krävs insikt i genus när könsrollsstereotyper och sexuellt handlingsutrymme ska diskuteras. Utan den kunskapen sviks inte
bara lärarna utan – vad värre är – barnen och ungdomarna.
Lärarna fegar ur och byter, mot bättre vetande, ut bilderna i
lusttältet mot mjukare, som stämmer bättre överens med deras
egen moral och allmänna tyckanden om hur ungdomar ska
tycka och bör vara.
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Sexualitetens omvandlingar. Politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer, Johansson,Thomas & Lalander, Philip (red), Daidalos, 2003.
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I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Ambjörnsson, Fanny, Ordfront, 2003.
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Skolverkets kvalitetsgranskning 1999, rapport 180, s.89.

Gång på gång konstaterar utredningar och myndigheter hur viktig sex- och samlevnadsundervisningen
är, bland annat i den nationella handlingsplanen för
STD/hiv-prevention, hiv/aids-utredningen och nu
senast i utredningen om kunskaper om sexuellt
exploaterade barn i Sverige. Det finns uppenbarligen förväntningar och förhoppningar på vad sexoch samlevnadsundervisningen ska uppnå. Men man
får ibland en känsla av att beslutsfattare och politiker betraktar sex och samlevnad som ett slags alternativ kärleksspalt, där eleverna kan få lite kunskap
och några förnuftiga råd. Något som man vispar till
lite med ena handen och häller ner i formen, och
vips har vi lite sex och samlevnad att bjuda på.
Något man liksom går in och gör bara. Med lite
lagom sunt förnuft – och det har ju de flesta av oss.
Nej, ta lärarna på allvar, ta deras profession på allvar.
Utan en kvalificerad undervisning på vetenskaplig
grund på lärarutbildningen, kommer sexualundervisningen i skolan att även fortsättningsvis att variera slumpartat. Så kan vi inte ha det.
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Läs mer om innehåll i kurser i sex och samlevnad på olika lärarutbildningar:
Uppsala universitet: www.anst.uu.se
Högskolan Dalarna: www.du.se (kurswebbar, campus Lugnet, Sex och
samlevnad)
Umeå universitet: www.manv.umu.se under Utbildning (för kursen
Identitet, samlevnad och sexualitet) och för HBT-momentet:
www.busv.umu.se, gå in under Utbildning och sedan Nya lärarutbildningen.
RFSU-material
RFSU:s material kan man hitta på RFSU:s hemsida www.rfsu.se. På skolsajten finns fler förslag på litteratur för lärare m fl, www.rfsu.se/skolsajt.

Vill du bli medlem i RFSU?
Maila medlem@rfsu.se
RFSU arbetar sexualpolitiskt i Sverige och internationellt. Vi
talar både med FN och kommunpolitiker. Sexualundervisning
i skolan och upplysning till ungdomar liksom möjligheten till
säkra aborter är ett par av våra prioriterade frågor.
Internationellt arbetar vi tillsammans med organisationer i
bl a Indien, Kina, Zambia, Tanzania, Ryssland och Baltikum.
I Sverige har RFSU arbetat sedan 1933 för människors rätt
och möjlighet till upplysning, rådgivning och behandling.
Vill du stödja vårt arbete – bli medlem.

RFSU:s tio punkter för en bättre sexualundervisning i skolan. RFSU:s skolsajt, www.rfsu.se/skolsajt, se under sexualpolitik.
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Läs mer om RFSU och vad vi gör på www.rfsu.se.

