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Abstract
In today’s society there are problems with how women look at themselves and their
appearance, not least the appearance of their genitals. There are norms that say that genitals
should look in a certain way. To prevent these problems, young persons need to learn in
school how much variation there may be on the appearance of the genitalia. Therefore, this
study aimed to create a design proposal on a digital teaching material which was based on
the questions that young boys and girls have about the appearance of women’s genitals,
and also what information today’s educational books contain. The result showed that girls
have questions regarding, among other things, labia, pubic hairs and operations. The
educational books which was analysed contained information restrained to a picture of the
female genitalia, or a few sentences. The design proposal presented was a website where
the user can see different looks on the female genitalia, read and answer questions that
young girls have, as well as discuss issues with classmates.
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1 Inledning
Många kvinnor beskriver sina underliv som ”smutsiga” eller ”äckliga”, både när de tittar på
det, men också vid bedömning om underlivets funktion, form eller storlek (Fahs, 2014).
Forskning gjord av Fudge & Byers (2017) visar också att många kvinnor är oroade över
texturen på könshåret och också mängden könshår de har. Kvinnor oroar sig även mycket över
hur blygdläpparna ser ut, och hur andra ska reagera på hur underlivet ser ut, exempelvis på
stranden eller i omklädningsrum.
I dagens samhälle finns det många sociala krav kring hur det kvinnliga underlivet bör se ut
för att anses tillhöra en normal och feminin kropp (Braun, Tricklebank & Clark, 2013). Ett av
dessa krav är att raka sig, och enligt Li & Braun (2017) är könshår något som oftast ses som
något negativt. Att raka sig ingår i det vardagliga livet, och två anledningar till att göra det är
att det känns renare och mer attraktivt. Enligt Moran & Lee (2018) är en annan anledning att
många kvinnor tycker det är svårt att stå emot den normen på utseende som finns. Det finns
många kvinnor som inte känner att underlivet är accepterat i sitt naturliga tillstånd, och det
måste därför förskönas för att passa in i normen.
Tidigare forskning visar att kvinnor ofta mår dåligt över sitt underliv, och att dess utseende
inte passar in i ramen för vad som är ”normalt”. Dagens forskning visar att normerna över hur
det kvinnliga underlivet ska se ut bidrar till att kvinnor mår dåligt, men den visar inte hur vi
kan ändra på kvinnors mående kring sitt underliv. Anledningen till att detta kandidatarbete
behövs, är just för att det ämnar till att ändra hur kvinnor ser på sitt underliv. Detta föreslås
inom detta arbete kunna göras genom att väva in de funderingar som finns kring utseendet på
kvinnans underliv redan i undervisningen.

1.1

Syfte

Syftet med kandidatarbetet är att utforma ett designförslag för ett undervisningsmaterial
med fokus på det kvinnliga underlivets utseende. Syftet är också att undersöka möjligheten att
digitalisera detta läromedel. Därför kommer underlaget för designen att utgå från tidigare
teorier om lärande och tidigare forskning om digitala läromedel.

1.2

Frågeställningar

Forskningsfrågan är en stor övergripande fråga som sedan delas in i ett antal mer specifika
forskningsfrågor.
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-

Hur kan man designa ett underlag för ett digitalt undervisningsmaterial som besvarar
de frågor flickor och pojkar har om kvinnans underliv, samtidigt som det ska ta hänsyn
till den information som redan finns i existerande undervisningsmaterial?
•

Vilka frågor har tonårsflickor och pojkar (13-19 år) om utseendet på kvinnans
underliv?

•

Vilken information om utseendet på kvinnans underliv finns i dagens läroböcker?

•

Ger designunderlaget till det digitala undervisningsmaterialet svar på de frågor
som flickor och pojkar har om utseendet på kvinnans underliv, samt fortfarande
har med den information som i dagsläget finns i läroböckerna?

1.3

Avgränsningar

Arbetet kommer inte att fokusera på alla frågor som kvinnor kan tänkas ha om sitt underliv,
utan avgränsar sig till frågor angående utseendet på underlivet. Med utseende på underlivet
menas de delar som syns på utsidan av kroppen, alltså inte muskulatur exempelvis. Utseendet
kommer också begränsas till när underlivet är i sitt ”normala” tillstånd, och inte hur det ser ut
under sexuell upphetsning.
En annan avgränsning är att designunderlaget som utvecklas inte kommer resultera i en
färdig produkt, utan endast ett underlag bestående av kravspecifikation och
skärmbilsritningar, som kan användas för vidare design.
Eftersom syftet med kandidatarbetet är att utforska designen av ett underlag för ett digitalt
och interaktivt undervisningsmaterial om kvinnans underliv kommer inte målet med
underlaget vara att elever ska lära sig något utifrån underlaget. Målet kommer endast vara att
ta reda på hur undervisningsmaterialet bör se ut och vad det bör innehålla och undersöka
möjligheterna att göra designunderlaget digitalt.
Eftersom detta arbete utgår från vilka frågor som flickor och pojkar i Sverige har, samt
vilken information svenska läroböcker innehåller, kommer också designunderlaget ha ett
svenskt perspektiv. Det är därför inte säkert att designunderlaget för ett undervisningsmaterial
kommer vara lämpligt att använda över hela världen, utan det har ett svenskt/västerländskt
perspektiv.
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2 Bakgrund
Detta kandidatarbete görs tillsammans med RISE Interactive1, C-studio. RISE Interactive
har ett projekt som kallas ”Är jag normal”, projektet grundar sig i att det finns en
ojämställdhet kring hur människokroppen visualiseras så som det ser ut i dagsläget. Denna
ojämställdhet har visat sig i exempelvis anatomiska utbildningsappar där interaktiv 3D har
funnits tillgänglig. Då har antingen den manliga kroppen utgjort normen för
människokroppen, eller så har kvinnokroppen inte funnits med alls. Om kvinnokroppen har
funnits med så har det kvinnliga könet endast visualiserats med muskler, de yttre synliga
delarna har inte avbildats alls. RISE Interactive har som mål med sitt projekt att utveckla en
ny visualiseringslösning ur ett mer jämställt perspektiv. De vill skapa och utvärdera en
webbplattform där både de yttre och inre delarna av kvinnans kön samt variation i färg, form
och storlek kan modelleras med hjälp av dynamisk 3D.
Eftersom tidigare forskning visar att kvinnor ofta ser på sitt underliv som någonting äckligt
och onormalt, kanske framförallt på grund av utseendet, ämnar detta kandidatarbete att
försöka bidra till att ändra den synen. En anledning till att kvinnor tror att de ej ser normala ut
skulle kunna vara att de från början inte lärt sig vad som är ett ”normalt” underliv, och att de
från början inte fått svar på de frågor och funderingar de har. För att bidra till RISE
Interactives projekt ”Är jag normal” kommer därför en undersökning göras för att ta reda på
vilka frågor unga flickor och pojkar i åldrarna 13-19 år har om utseendet på kvinnans
underliv. En undersökning kommer också göras över de undervisningsmaterial som finns
tillgängligt för unga i dagsläget för att se vilken information som finns tillgänglig redan nu.

1

3

Hämtad 2018-02-06 från https://www.tii.se/projects/ar-jag-normal

3 Teori
Många kvinnor känner att de måste ändra utseendet på sitt underliv genom rakning. I en
studie gjord av Li & Braun (2017) intervjuades 11 kvinnor om könshår och borttagning av
könshåret. De kom fram till olika teman där det första var att hårborttagning enligt kvinnorna
är ett eget val. De påstod att de själva rakade sig för att de ville och för att det kändes bäst så.
Samtidigt var ett annat tema att ens partner påverkar om man rakar sig eller ej. En av
kvinnorna uppgav att hon börjat raka sig för att hennes partner ville det. Även familj och
vänner pekades ut som en faktor som påverkade hur man själv gjorde med sitt könshår. I
studien kom de också fram till att media uppmuntrar kvinnor till att raka sig, det kunde visa
sig i exempelvis tv-program eller i tidningar. Även porr pekades ut till att uppmuntra rakning.
En annan indikator på att många kvinnor vill ändra utseendet på sina underliv är att
labiaplastikingrepp ökar. Enligt the American Society of Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS,
2014) ökade ingreppet labiaplastik under år 2014 med 49% i USA. Labiaplastik är enligt
Iglesia, Yurteri-Kaplan & Alinsod (2013) ett ingrepp där man minskar storleken och ändrar
formen på antingen de inre eller yttre blygdläpparna. Ett labiaplastikingrepp kan leda till
infektioner, blödningar och att såret brister (Liao, Michala, & Creighton, 2010). Trots att
labiaplastik är ett ingrepp som medför vissa risker, ökar alltså andelen kvinnor som vill utföra
operationen. En operation endast i syfte att ändra utseendet på underlivet.
Den genomsnittliga lodräta längden på blygdläppar vid stående position är 2 cm, men det
kan variera mellan 7 mm upp till 5 cm (Lloyd, Crouch, Minto & Liao, 2005). Många patienter
som genomgår labiaplastik har en blygdläppsstorlek som är under 3 cm. Populariteten med att
raka bort könshåret har också lett till att det uteblivna håret gör att storleken mellan de inreoch yttre blygdläpparna syns tydligare. Eftersom långa blygdläppar är oönskat görs
operationer även på blygdläppar som innefattas av den genomsnittliga längden (Benadiba
2010, se Clerico, Lari, Mojallal & Boucher, 2017).
Vissa kvinnor kan inte ens minnas att de fått lära sig i skolan att underlivet kan ha så pass
många olika former och utseenden. Många kvinnors uppfattning är därför att det endast finns
en typ av normalt utseende för underlivet. Att det finns en brist i undervisningen om hur olika
utseenden ett underliv kan ha har lett till förvirring och osäkerhet senare i livet hos många
kvinnor (Moran & Lee, 2018). Samtidigt som många känner att de inte fått lära sig i skolan
hur ett underliv kan se ut, finns det väldigt mycket lättillgänglig information för ungdomar
idag. Hur tillförlitlig denna information är varierar dock mycket. Därför är det viktigt att
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sexualkunskapen i skolan kan hjälpa barn att hitta pålitlig information (Carman, Mitchell,
Schlichthorst, & Smith, 2011).
Enligt Braun (2009) är kvinnlig stympning någonting helt oacceptabelt i det västerländska
samhället, medan skönhetsoperationer på underlivet är accepterat. Ett argument som
rättfärdigar skönhetsoperationer på underlivet är att det görs ”för min egen skull” och att
kvinnorna i västvärlden har ett val. Men när det handlar om att man opererar sig för att passa
in i normen, är frågan om det görs av egen fri vilja eller om det görs just för att passa in. Detta
blir någonting som kan ifrågasättas extra mycket när det handlar om just operationer på
underlivet. Vanligtvis exponeras vi inte för underliv på samma sätt som när vi ser hur
exempelvis andra människors näsor ser ut. Ur den synvinkeln är det då inte säkert att kvinnan
gör ett informerat val, då bilden hon utgår från troligtvis är bilder på redigerade underliv, och
inte underliv hon sett i verkligheten. Valet som kvinnan gör är mest troligt influerat av
kulturen hon lever i, men det maskeras som ett fritt val.

3.1

Sexualkunskap i skolan

Enligt Skolverket ska sex- och samlevnadsundervisningen i skolan ge en helhetsbild för
eleven om vad sex och relationer kan innefatta. Sexualkunskap involveras i undervisningen
från och med årskurs fyra och fram till gymnasiet. Både i grundskolan och i gymnasiet är det
rektorns ansvar att sex- och samlevnad lärs ut. Sex- och samlevnad finns inte som ett eget
ämne, utan integreras i olika ämnen så som historia, religion och biologi. Det är tänkt att
sexualkunskapen ska integreras dels i de ämnen som lärs ut, men också i vardagsarbetet och
på enskilda lektioner eller dagar. I vardagsarbetet är det tänkt att frågor som rör sexualitet,
relationer och kön ska diskuteras när det är aktuellt, om exempelvis en nyhet har
uppmärksammats i media. Enskilda lektioner eller dagar kan användas för att eleverna ska få
en chans att diskutera frågor rörande sexualkunskap. Man kan ha ett tema på lektionen eller
dagen, som till exempel jämställdhet eller mänskliga rättigheter (Skolverket, 2017).
I en undersökning gjord av Lärarnas Riksförbund (2012) visade det sig att 65% av lärarna
själva får välja vilka läromedel de vill ha i sin undervisning. Ofta var den avgörande faktorn
dock ekonomisk, och lärarna kunde därför inte alltid välja vilket läromedel som helst. De
läromedel som lärarna efterfrågade mest var dels nya läroböcker i det ämne de undervisar, och
dels ny digital programvara.
Om ett läromedel ska få tillåtelse att säljas till skolor måste de först genomgå en språk- och
faktagranskning. Språkgranskningen görs av redaktören på bokförlaget, som ser till att språket
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inte är för tungt eller för svårt att förstå för eleverna. För att faktagranska boken anlitas ofta en
expert på ämnet, ofta från ett universitet eller högskola. Om boken innehåller ämnen från flera
discipliner kan det vara nödvändigt med flera experter som granskar boken (Skolverket,
2006).

3.2

Teorier om lärande

I dagsläget innefattar lärande ofta teknik, användningen av digitala medier har också lett
till att lärandet ligger mycket hos individen själv. Många äldre teorier handlar om hur lärande
såg ut innan digital teknologi fanns (Wheeler & Gerver, 2015). En av de mest ledande
teorierna inom lärande idag är konstruktivism (Siemens i Wheeler & Gerver, 2015). Enligt
Skolverket (2016) vill man i den svenska skolan att elever ska kunna påverka och vara
delaktiga i undervisningen. Det tankesättet har sin grund i socialkonstruktivistiska och
pragmatiska lärandeteorier.
Eftersom ett syfte med detta arbete är att undersöka möjligheten att digitalisera det
läromedel som designunderlaget ska skapas för, kommer denna teoridel ta upp några
lärandeteorier. Dels kommer konstruktivismen tas upp som är en ledande lärandeteori i dagens
skolor, men också de nyare teorierna konnektivism, heutagogi och paragogi. Anledningen till
att dessa nyare teorier tas upp är för att de fokuserar på lärande tillsammans med teknologi.
Detta för att sedan kunna ta hänsyn till dessa teorier vid utformningen av ett digitalt
läromedel.

3.2.1 Konstruktivism
Enligt Bichelmeyer & Hsu (i Boghossian, 2006) sker lärande inom konstruktivismen som
en konsekvens av att genomgå en konstruktiv process. Inom konstruktivismen bygger
individen upp sin egen kunskap. Undervisning ses som en del av en process för att kunna
bygga upp den här kunskapen. Enligt Poerksen (2004) ser man studenten som en individ med
självständigt tänkande och som kan skapa sin egen kunskap inom konstruktivismen. Att skapa
sin egen kunskap betyder att personen själv får försöka tolka det denne upplever. I slutändan
är det resultatet av de tolkningar man gjort som blir kunskapen. Alla personers upplevelser
betyder lika mycket, och därför kan uppfattningen av vad kunskap är för något skilja sig
mellan olika personer.
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3.2.2 Konnektivism
En nyare teori om lärande, myntad av George Siemens (2002), kallas konnektivism. Denna
teori försöker förklara hur en generation som lär sig via verktyg där man kan samarbeta,
koppla upp sig online och anpassa sitt lärande, lär sig på annorlunda sätt än tidigare
generationer. Tidigare stora teorier om lärande så som behaviorism, konstruktivism och
kognitivism fokuserar lärande som en process som sker inuti individen. Siemens är mycket
kritisk till detta, då han anser att lärande i dagsläget kan ske utanför individen genom digitala
hjälpmedel. Enligt konnektivismen kan kunskapen nu kompletteras med digitala verktyg, och
det viktigaste är att veta var man kan få tag på informationen, snarare än att kunna
internalisera kunskapen. Så till skillnad från tidigare teorier där all kunskap sägs finnas inom
människan, kan nätverk och digitala enheter också innehålla kunskap.

3.2.3 Heutagogi
En annan nyare teori som finns kallas heutagogi. Enligt Hase & Kenyon (2007) är
heutagogi föreställningen om att lärande kan ske på ett självbestämmande sätt. Tanken bakom
denna teori är att människor från grunden vet hur man lär sig. Det de behöver är ett verktyg
som gör det möjligt att utveckla sina färdigheter. Därför vill man i denna teorin att eleven ska
ha ett fritt val, kunna delta i lärandet på egna villkor, lära sig i sin egen takt och även välja på
vilket sätt denne vill bli utvärderad. Mycket vikt läggs på metainlärning och att spridning av
kunskap är bättre än att samla på kunskap. Det är viktigt att lärandeinnehållet är flexibelt och
kan ändra på sig, och det är elevens medverkan som är det viktigaste.

3.2.4 Paragogi
Paragogi är en teori som enligt Corneli och Danoff (i Wheeler & Gerver, 2015) relaterar till
ömsesidigt lärande, alltså att vi tillsammans med andra människor kan organisera, sprida och
diskutera det vi lär oss. Miljöer online gör paragogi möjligt, genom digitala hjälpmedel är det
möjligt att dela det man lär sig med andra, vilket kan underlätta lärande för en grupp
gemensamt. Denna teori relaterar både till konnektivism och heutagogi, men här ser man
också utmaningar i hur innehållet som finns online ska kunna hålla en hög kvalitet och
fortfarande vara tillförlitligt. Men trots detta är det många som använder teknik just för att lära
sig, men också dela det man lärt sig med andra. Tekniken kan hjälpa till att både skapa,
organisera och omorganisera det man lär sig. Det gör det lättare att dela sina idéer och bidra
till att andra lär sig.
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3.3

Digitalt lärande

Internet med dess teknologi har gjort det möjligt för oss människor att utföra interaktiva
handlingar på olika platser och vid olika tidpunkter. En av dessa interaktiva handlingar är att
vi kan lära oss saker genom digitala läromedel. En viktig fråga är därför hur ett digitalt
läromedel ska designas och utformas för att passa in i den utbildning som finns i dagsläget
Lin, Chen & Liu (2017).
I och med utvecklingen av nya teknologier finns det många som hoppas och tror att digitala
teknologier kan lösa de problem som finns i undervisning i dagsläget. Enligt Poore (i Gouseti,
2014) leder teknologier till mer kollaborativa och kreativa situationer i lärandet. Eleverna blir
bättre på samarbete och att dela med sig av kunskap. Att undervisningen blir mer social leder
också till ett mer konstruktivistiskt och situerat lärande. Enligt Green et al. (i Gouseti, 2014)
hjälper digitala teknologier också eleven att få mer kritiskt tänkande då man behöver vara
noga med källkritik på källor från internet. Genom digitala teknologier blir eleverna också
bättre på att samla in egen information, vilket kan leda till både ett högre engagemang och
också högre motivation.
Det finns många fördelar med digitala läromedel jämfört med traditionellt lärande. En av
dessa är enligt Jude et al. (i Lin et al. 2017) att digitala läromedel alltid finns tillgängliga.
Studenten behöver inte anpassa sig efter en viss tid, eller befinna sig på en viss plats. Vilket
gör att studenten har en mycket större valfrihet till när lärande ska ske.
En annan fördel med digitala läromedel är att lärandet kan bli mer interaktivt. Enligt
Hockly (2012) är digitala enheter något som kan bidra till lärande för elever både inuti och
utanför klassrummet. Digitalt lärande gör det möjligt för tvåvägskommunikation mellan
elever och lärare, vilket kan ske genom exempelvis en chatt. Interaktivt lärande kan enligt Lin
et al. (2017) bestå av ljud, videor och fler bilder än traditionella läromedel. En fördel med just
digitalt lärande är att det går att följa elevens lärandehistorik, och hur det har gått till.
Att digitala teknologier har blivit allt vanligare att använda i utbildningen har också
medfört kritik till hur bra de faktiskt är för lärandet. Bauerlein (i Gouseti, 2014) oroar sig över
att generationen uppvuxen med internet blir sämre gällande historia, politik och sociala frågor.
Han tror att detta beror på att denna generation endast skickar information emellan sig, vilket
ger efter sig för lite tid för att involvera sig i den icke-digitala generationen. Annan kritik som
uppstått är bland annat från Andrew Keen (i Gouseti, 2014) som påstår att generationen
uppvuxen med internet endast kopierar och klistrar in den information de kommer över. Han
tror också att denna generation endast kopierar andras verk för att fuska sig igenom skolan.
8

Det finns också en risk för att dessa nya teknologier kan vara skadliga för människans
kognition och koncentrationsförmåga. Sociala medier kan lätt vara stressande, och kan dra
mycket fokus från andra saker. I en studie fick hälften av eleverna i en klass använda sin
laptop under en föreläsning medan hälften inte fick. Tanken var att eleverna med laptop skulle
kunna söka reda på extra information om föreläsningsämnet. I slutet av föreläsningen fick
eleverna svara på ett quiz med frågor från föreläsningen. Resultatet visade att eleverna som
inte hade använt laptop under föreläsningen fick bättre resultat på quizet än de som använt en
laptop (Greenfield, 2009).
Andra studier har dock visat en positiv effekt på hur teknik påverkar undervisningen. I en
studie gjord av Davidovitch & Belichenko (2018) undersöktes det om Facebookgrupper
kunde ha någon inverkan på studenters lärande. Man skickade ut enkäter för att ta reda på hur
nöjda eleverna var med att använda Facebookgrupper för att lära sig. Resultatet visade att de
personer som var nöjda med att använda Facebookgrupper i lärandet också fick högre
studieresultat, och vice versa.
I en studie gjord av Lin et al. (2017) visade det sig att digitalt lärande ger högre både inreoch yttre motivation än vad traditionellt lärande ger. Dessutom blev lärandeeffekten högre vid
användning av digitala läromedel jämfört med traditionellt lärande. Inre motivation är enligt
Ryan & Deci (2000) när en person gör något, t.ex. lär sig något, för sin egen skull. Yttre
motivation är i stället när en person utför en handling för att få en belöning eller för att
undvika ett straff.

3.4

Metodteori

Vid användarforskning är det vanligt att använda sig av kvalitativa metoder för att få fram
data. Vanliga kvalitativa metoder är att utföra en intervju eller skicka ut enkäter. En annan
kvalitativ metod är att analysera redan befintlig data. Intervju används för att få förståelse för
en persons tankar och åsikter. En enkät används ofta för att samla in data från många
människor, och består av ett antal frågor som deltagaren får svara på. Frågorna kan besvaras
antingen genom alternativ eller som fritextsvar (Goodwin, 2009). I detta arbete valdes
kvalitativ innehållsanalys som metod.
Anledningen till att just innehållsanalys användes som analysmetod var för att forum och
frågesidor valdes som den källa att hitta ungdomars frågor på. Därför fanns det som skulle
analyseras redan tillgängligt ute på internet. Innehållsanalys var även en lämplig metod för att
analysera böckerna. Både böckerna och det som fanns skrivet på internet var i textform, därför
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behövdes en analysmetod för text. Det var ingen ny information som behövde samlas in, utan
den behövde endast hittas. Den datamängd som fanns på forumen var stor, därför var
innehållsanalys lämpligt att använda då det strukturerar upp innehållet. Även till läroböckerna
behövdes en metod som kunde hjälpa till att strukturera upp det innehåll som fanns. En stor
anledning till att innehållsanalys valdes var just för att det är en metod där man kan man hitta
teman för att enklare strukturera upp det innehåll som finns i datan. Då frågorna och
innehållet i böckerna kunde innehålla väldigt mycket information som handlade om helt olika
saker var det viktigt med en metod som tydligt kunde visa hur informationen skiljde sig.
Anledningen till att just forum och frågesidor användes är för att många ungdomar
använder sig av internet för att få svar på sina frågor. På forum och frågesidor kan människor
vara anonyma vilket kan få fram ett ärligt svar på vilka frågor som egentligen finns bland
ungdomar. Att använda innehållsanalys som tillvägagångssätt för att titta på forum i stället för
att exempelvis intervjua en person, eller skicka ut en enkät, är smidigt då informationen finns
tillgänglig redan från början. Informationen finns nedskriven på internet på öppna forum,
vilket gör att en sökning på internet räcker för att få fram vilka frågor flickor och pojkar har.
Detta hade kunnat bli ett problem vid användning av enkät, då enkäten hade bestått av öppna
frågor. Risken med öppna frågor är att personen som besvarar enkäten inte fyller i något alls,
om denne inte kan komma på någon fråga där och då. På forum går det i stället att söka upp de
befintliga frågor som finns. Forum valdes också då det inte kräver samma krav på etik,
informationen finns redan tillgänglig på internet för alla att se. Om intervju hade valts som
metod hade godkännande från målsman krävts, och eftersom ämnet är så pass känsligt kan det
bli svårt att få fram information från intervjupersonen. Foruminläggen har skrivits helt på eget
initiativ av författaren till inlägget, tankarna där har inte blivit framtvingade på samma sätt
som om enkät eller intervju använts. Vid en intervju hade deltagaren blivit tvungen att tänka
ut vilka frågor denne har om utseendet på underlivet där och då, medan ett inlägg på ett forum
skrivs först när frågan redan finns där.
Anledningen till att just böcker användes till innehållsanalysen var för att det är en viktig
informationskälla inom undervisningen. Böckerna är ett sätt för eleverna att leta upp
information och ofta den primära källan vid studerande inför ett prov. Böckerna har skrivits av
författare och har sedan blivit granskade, vilket gör att man borde kunna lita på innehållet.

3.4.1 Kvalitativ innehållsanalys
Kvalitativ innehållsanalys är en metod som används för att systematiskt analysera texter.
Analysen görs inte enbart på innehållet, utan också på de teman och ursprungsidéer som kan
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hittas i texten. De urval av exempel som tas från texten måste vara informationsrika, och
innehålla tillräckligt mycket information för att kunna undersöka forskningsfrågan. Det är
också viktigt att urvalet även innehåller information som potentiellt skulle kunna motsäga de
bevis man redan har. En svårighet med kvalitativ innehållsanalys är just att det kan vara svårt
för läsaren att bedöma om urvalet är pålitligt då läsaren inte får alla detaljer. Därför är det
mycket viktigt att beskriva hur urvalet gick till (Drisko & Maschi, 2015).
När innehållet i kvalitativ data ska kodas försöker man skaffa sig en medvetenhet om
kontext och innehåll. Syftet är att forskaren ska förstå innehållet av datan och samtidigt hitta
nyckelfrågor och kopplingar inom datan. I kodningsprocessen är första steget att identifiera
vilka huvudkategorier som finns. När huvudkategorierna sedan är hittade behöver
underkategorier skapas. Underkategorierna tar upp mer detaljerat innehåll samtidigt som det
strukturerar upp innehållet av varje huvudkategori mer. Det är upp till forskaren att avgöra
vilket innehåll som är relevant och vilket som är irrelevant (Drisko & Maschi, 2015). Att det
är upp till forskaren att välja ut de teman som ska visas kan relateras till grundad teori, även
där analyseras enligt (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015) kvalitativa data för att få fram
människors tankar, frågor eller problem. När sådan data analyseras är det viktigt att vara
medveten om att det är forskaren själv som väljer ut vilka teman som ska visas, vilket kan
leda till subjektivitet. För att materialet ska bli så objektivt som möjligt måste forskaren därför
vara mycket noga med att hela tiden ha en jämförande analys, kunna se datamaterialet från
olika perspektiv och kunna korrigera de teman som hittats.
Analysen av datan är till största del gjord när kodandet av alla kategorier är slutfört. Det
sista steget är att framställa datan på ett sådant sätt att det tydligt svarar på forskningsfrågan.
Det vanligaste sättet är att använda ett berättande format vid uppvisandet av
innehållsanalysen. Då visas huvudkategorierna upp som olika rubriker i rapporten. Varje
huvudtema förklaras och presenteras, sedan används exempel i form av citeringar för att visa
hur texten eller personen har uttryckt sina tankar och idéer (Drisko & Maschi, 2015).

3.4.2 Designkoncept
Konceptfasen är till för att generera idéer till en kommande design. Ett designkoncept
behövs för att det ska bli tydligt vad för slags design det är som behövs, och varför den
behövs. Designkonceptet framför grundidén med designen. När designkonceptet är gjort kan
kravspecifikation och skärmbildsritningar genereras (Arvola, 2014).
Enligt Ylirisku (2013) består designkonceptet av tre faser. Den första fasen handlar om att
identifiera konceptet på designen som ska göras. Framförallt handlar det här om att sätta ett
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namn på designen och specificera vilken sorts produkt det är. Den andra fasen handlar om att
identifiera vilket innehåll som ska finnas i produkten, också vilket syfte produkter har. Den
tredje fasen handlar sedan om att specificera hur detta ska gå till, och vilka kvaliteter
produkten ska ha.
I dessa tre faser kan man enligt Arvola (2014) sedan besvara ett antal frågor, och det är
detta som blir designkonceptet. I den första fasen som handlar om att identifiera konceptet bör
man dels komma på ett namn på konceptet och dels besvara vad produkten är för något. I den
andra fasen som handlar om att identifiera innehållet bör man svara på frågor som vad
produkten ska användas till. Man bör besvara vem som påverkas av produkten och vilket
innehåll och funktion den har. Sedan bör man även fundera på när och i vilka miljöer
produkten ska användas. I den tredje fasen bör man svara på frågor om vilka kvalitéer
produkten ska besitta. Här bör man också fundera på vilka problem produkten motverkar och
varför produkten bör användas, samt hur människor påverkas av produkten. I en
designprocess görs ofta flera designkoncept som sedan kan värderas mot varandra.
3.4.2.1 Värdering av designkoncept
Värdering kan ske med hjälp av en Pugh-matris. I en sådan matris jämför man vilka
egenskaper de olika konceptidéerna uppfyller. De egenskaper som finns med i de olika
koncepten skrivs ned på den lodräta raden, medan de olika konceptidéerna skrivs ned på den
vågräta raden (Pugh, 1990). Egenskaperna består av effektmål eller projektmål som man
kommit överens om med uppdragsgivaren. Vid själva värderingen väljer man sedan att utgå
från en av konceptidéerna, och använder den som referenspunkt. Referenspunkten är den idén
man tror mest på. För varje konceptidé jämför man med referenspunkten om idén är bättre,
sämre eller lika bra som de olika egenskaperna nedskrivna på den lodräta raden. Konceptidén
som fungerar som referenspunkt får 0 i värde på alla egenskaper, och om konceptidén som
man jämför med är sämre än referenspunkten får denne ett minus i värde på den egenskapen.
Om konceptidén är lika bra som referenspunkten får den inga poäng, och om den är bättre får
den ett plus. Sedan räknas alla poäng samman för att se vilken konceptidé som får flest poäng.
Oftast går man vidare med de delarna ur olika koncept som var bäst, vilket betyder att det går
att blanda flera olika idéer (Arvola, 2014).
3.4.2.2 Storyboard
När ett designkoncept valts ut är det lämpligt att göra en storyboard, den behövs för att
sedan kunna ställa krav (Arvola, 2014). En storyboard är enligt Goodwin (2009) en tecknad
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serie som visar hur konceptidén kan användas i en påhittad historia. Man porträtterar på vilket
sätt konceptidén kan användas i verkligheten. Serien ska helst innehålla små textrutor som
förklarar vad som händer i bilden och numrering för varje ruta, för att lättare kunna följa med.

3.4.3 Kravspecifikation
En kravspecifikation ska enligt Arvola (2014) innehålla krav för vad det är som ska vara
möjligt att göra med produkten. När detta är bestämt är det också viktigt att bestämma vilken
slags data som behövs för att det ska gå att utföra det som ska utföras med produkten. De krav
som talar om vad produkten ska innehålla kallas för funktionskrav och de krav som talar om
vilka data som behövs i produkten kallas för datakrav.

3.4.4 Skärmbildsritning
En skärmbildsritning är enligt Garrett (2011) grunden för hur den tänkta produkten ska se
ut. En skärmbildsritning består av skisser och fungerar som en referens till hur produkten ska
implementeras. Här visas de olika elementen i produkten, och hur de fungerar med varandra.
De som i slutändan bygger produkten kan till exempel använda skärmbildsritningen om de har
några frågor över produktens funktion. En skärmbildsritning är ofta väldigt enkel och består
till mestadels av linjer, därför fungerar funktionskraven och datakraven som komplement till
skärmbildsritningsskissen. I skissen kan det behövas förklarande text till funktioner som inte
kan förstås genom att endast titta på skissen. Om den tänkta produkten inte är så komplex kan
det räcka med en skärmbildsritning, men ofta behövs det flera ritningar. Enligt Arvola (2014)
kallas flera skärmbildsritningar för ett flödesschema. Ett flödesschema behövs enligt Garrett
(2011) för att visa hur flera steg i produkten hänger ihop, eller för att visa hur olika
funktionskrav fungerar.
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4 Metod
I denna del gås metoden igenom för hur urvalet och tillvägagångssättet gick till på forum
och frågesidor samt för läroböcker.

4.1

Forum och frågesidor

För att kunna ta reda på vilka frågor tonårsflickor och pojkar har angående utseendet på
kvinnans underliv gjordes en kvalitativ innehållsanalys på forum och frågesidor.

4.1.1 Urval
Innehållsanalysen utfördes på olika svenska ungdomsforum och frågesidor som finns på
internet. De hemsidor som användes var ungdomar.se, Libresses hemsida girls1st.se,
hamsterpaj.net och tjejjouren.se. Kravet för att forumet eller frågesidan skulle användas i
innehållsanalysen var att det skulle rikta sig till den tänka målgruppen. Ett annat krav var att
det behövde finnas forum- eller frågetrådar som handlade om utseendet på kvinnans underliv
på den hemsida som användes. Ett tredje krav för foruminläggen var också att de behövde
innehålla någon sorts fråga eller fundering.
På ungdomar.se, girls1st.se och hamsterpaj.net användes deras forumsidor för att hitta de
frågor som ungdomar ställer. På tjejjouren.se användes sidan som kallas frågelådan, där frågor
kan ställas inom olika kategorier. På ungdomar.se och hamsterpaj.net behövde sökord
användas för att hitta relevanta trådar. För att hitta olika sökord gjordes en sökning på internet
efter synonymer till kvinnans underliv. Sedan testades vilka av dessa ord som gav en sökträff
på forumen, de ord som gav en träff gällande utseendet på kvinnans underliv användes. Ord
som exempelvis mus gav sökträffar, men ingen av dessa trådar berörde utseendet på
underlivet, och därför användes inte detta sökord. För att inte missa sökresultat gällande
rakning användes även sökord relaterat till det. De sökord som användes var: underliv,
blygdläppar/blygdläpp, fitta, fiffi, vagina, snippa, klitoris, könshår/hår, raka/rakning.
På girls1st.se och tjejjouren.se gick det inte att söka efter specifika ord, utan de hade en
kategori inriktad på just kvinnans underliv. Inom denna kategori fanns sedan mängder av
inlägg som alla representerades med en rubrik skriven av användaren. För att hitta de
forumtrådar/frågor som var relevanta för utseendet på kvinnans underliv lästes rubrikerna för
inläggen. Om rubriken innehöll något av sökorden ovan, eller antydde att den skulle kunna
handla om utseendet på kvinnans underliv, lästes hela foruminlägget/frågan. En sådan rubrik
kunde exempelvis lyda ”Viktigt att raka sig?”. Alla foruminlägg/frågor lästes alltså inte, utan
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endast de som kunde tänkas vara relevanta. Det fanns också så pass många inlägg att inte alla
kunde gås igenom. Sökningen på en hemsida slutade därför antingen när forumtråden/frågan
hade ställts för mer än 10 år sedan, eller om inläggen som hittades innehöll likadana frågor
som tidigare, och dessa inte tillförde någon ny information. Totalt hittades 93 olika
foruminlägg/frågor som var relevanta för frågeställningen.

4.1.2 Tillvägagångssätt forum och frågesidor
Innehållsanalysen över olika forum började med att söka runt efter vilka forum som finns
på internet. Sedan gjordes en bedömning över om den tänkta målgruppen finns på forumet
och också om utseendet på kvinnans underliv kan tänkas tas upp som ämne på forumet. För
att hitta de forumtrådar som var relevanta till kandidatarbetet användes ovan nämnda sökord
på de forum som hade en sökfunktion. På andra forum användes kategoriseringsfunktionen
för att sålla bland olika ämnen som finns på forumet. De frågor som ställdes på forumtrådar
som var relevant för utseendet på kvinnans underliv, och som hade ställts av målgruppen
kopierades in i ett dokument. För att veta om personerna som ställde frågorna tillhörde den
angivna målgruppen letades efter ledtrådar om användarens ålder. Dessa ledtrådar kunde vara
antingen att personen angett i texten hur gamla de var, att personen i sitt användarnamn angett
hur gamla de var eller att det i personens användarprofil stod hur gamla de var. Dessutom
användes endast forum och frågesidor som riktade sig till målgruppen, därför har även vissa
inlägg där åldern inte finns angiven ändå använts.
När alla frågor samlats in började kodningsarbetet för att hitta olika teman bland frågorna.
Alla frågor som berörde ett liknande ämne delades in i samma tema. För att strukturera upp
dokumentet med alla frågor användes färgkoder där en färg representerade ett tema. Detta
gjorde det lättare att i efterhand hålla koll på vilka frågor som tillhörde vilket tema. För att
sedan återge alla teman och vilka frågor som uppkommit bland forumen användes berättande
form på texten. I citaten som återges har eventuella stavfel rättats, texten kan också ha kortats
ned om den innehöll information som var irrelevant för detta arbete. De citat som valdes ut
som exempel för olika teman valdes för att de var representativa för vilka inlägg som fanns på
forumen. Vissa citat valdes också för att visa på att det fanns inlägg på forumen som skiljde
sig från vad majoriteten trodde och tyckte. Vissa citat valdes också för att de skulle visa upp
inlägg som skiljde sig och var mer annorlunda än de vanligaste frågorna.
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4.2

Läroböcker

För att kunna ta reda på vilken information som finns i läroböcker, gjordes en kvalitativ
innehållsanalys på läroböcker som finns på högstadiet och i gymnasieskolan.

4.2.1 Urval
För att få tag på läroböcker kontaktades rektorerna för fem gymnasieskolor och fem
högstadieskolor i Linköping via mail. Om rektorerna inte själva kunde svara på vilka
läroböcker som används i sexualundervisningen ombads de vidarebefordra mailet till någon
som kunde svara. I mailet frågades också hur sexualundervisningen på skolan ser ut. Två
lärare från två olika skolor besvarade mailet. En lärare från en högstadieskola svarade att de
använde Puls Biologi som enligt Andréasson, Bondeson, Gedda, Johansson & Zachrisson
(2011) är ett läromedel för årskurs 7-9, och att denna kunde lånas ut.
Den andra läraren som svarade jobbade en skola med både högstadie- och gymnasieskola.
Därifrån lånades tre böcker. Dels lånades boken Spektrum Biologi, som enligt Fabricius,
Holm, Mårtensson, Nilsson & Nystrand (2006) är till för årskurs 7-9. Sedan lånades boken
Biologi 2 som enligt Karlsson, Molander & Wickman (2012) är skriven för gymnasiet i
kursen biologi 2. Den tredje boken som lånades var Iris biologi 2 som enligt
Henriksson(2013) också är skriven för gymnasiet och kursen biologi 2.
Genom en elev på en gymnasieskola i Linköping, som fanns tillgänglig genom
bekvämlighetsurval, kunde även en lärobok lånas. Den boken var Frank gul naturkunskap och
är enligt Björndahl, Castenfors, Dahlén & Wahlberg (2011) skriven för gymnasiet i kursen
Naturkunskap 1b.
Utöver dessa böcker användes även 3 läroböcker som fanns tillgängliga från Linköpings
stadsbibliotek. En av böckerna var en biologilärobok, Spira biologi 2, som enligt Björndahl &
Castenfors (2012) är skriven för gymnasiet i kursen biologi 2. De andra två böckerna var
naturkunskapsböcker. Den ena hette Naturkunskap 1b och är enligt Lundegård, Viklund,
Backlund & Broman (2011) skriven för gymnasiet i kursen naturkunskap 1b. Den andra
boken hette Synpunkt 1b och är enligt Henriksson (2011) skriven för gymnasiet i kursen
naturkunskap 1b.
Kraven för att en bok skulle få vara med i innehållsanalysen var antingen att boken
används på en högstadie- eller gymnasieskola. Eller, för gymnasieböckerna som hittades på
bibliotek, var kravet att de behövde vara anpassade efter gy11. Gy11, eller gymnasieskola
2011, är enligt Skolverket (2011) en reformering av gymnasieskolan som inträffade år 2011.
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Denna reform skulle bland annat göra att alla utbildningar blev likvärdiga och att alla elever
ska kunna nå de mål som finns. Inga krav för läroböcker skrivna för årskurs 7-9 behövde
sättas, då det inte fanns några sådana böcker på Linköpings stadsbibliotek.

4.2.2 Tillvägagångssätt läroböcker
Vid innehållsanalysen undersöktes alla sidor i böckerna som berörde utseendet av kvinnans
underliv antingen i bild- eller textformat. För att göra en innehållsanalys på bilderna
studerades samtliga bilder för att se vilka delar av kvinnans underliv som hade tecknats, och
hur de hade tecknats. Bilderna kan inte publiceras i detta arbete de då är skyddade av
upphovsrättslagen. Enligt Riksdagen2 har alla som skapat ett verk (t.ex. ett foto eller en bild)
rätt till att dessa ska skyddas från vidare publicering för allmänheten, och detta sker genom
upphovsrättslagen. För att göra en innehållsanalys på texten i böckerna studerades den text
som beskriver hur de olika yttre delarna av kvinnans underliv kan se ut. Utefter vad som
nämndes i böckerna bildades olika teman. Vissa av texterna i böckerna presenterades som
citat för att visa exempel på hur de kunde se ut.

4.3

Designunderlag

Med utgång från innehållsanalysen över forum/frågesidor och läroböcker skapades ett
designunderlag. Designunderlaget består av en kravspecifikation samt skärmbildsritningar.
Tanken är att kravspecifikationen och skärmbildsritningarna ska kunna ligga till grund för
vidare design. För att kunna göra en kravspecifikation och skärmbildsritningar skapades först
ett designkoncept.

4.3.1 Designkoncept
Fyra olika förslag på designkoncept togs fram. För att komma på olika idéer togs
inspiration ur de olika lärandeteorierna samt tidigare forskning som gjorts om digitala
läromedel. För varje idé besvarades alla de frågor som finns inom de tre olika faserna vid
generering av koncept som tillsammans skapar ett designkoncept (se bilaga A). Alla idéer
utgick ifrån att man skulle kunna lära sig om de frågor som flickor och pojkar i åldern 13-19
år har om utseendet på kvinnans underliv. De utgick också från att den information som finns
om utseendet på kvinnans underliv i läroböcker skulle finnas med.

2

Hämtad 2018-04-19 från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-1960729-om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729
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De fyra konceptidéerna värderades med hjälp av en Pugh-matris (se Bilaga B). De
egenskaper som användes vid utvärdering av koncepten togs fram med utgångspunkt i de
olika lärandeteorierna som tidigare nämnts. Eftersom designunderlaget ska utformas med
utgångspunkt i lärandeteorier var det dessa som fick stå som effektmål (egenskaper) i tabellen.
Den interaktiva informationssidan användes som utgångspunkt att jämföra de olika koncepten
med, detta för att den spontant kändes som den bästa idén. Varje konceptidé jämfördes sedan
mot utgångspunkten för varje egenskap som skrivits ned. Alla egenskaper grundade sig i de
olika lärandeteorierna och tidigare forskning om digitala läromedel, förutom två egenskaper
som var att frågorna från forum och läroböckernas information skulle finnas med.

4.3.2 Storyboard
Storyboarden skapades genom att tänka ut en historia över hur konceptidén skulle kunna
användas. Historian skrevs först ned steg för steg för att se hur många rutor som behövdes för
att berätta historien. Sedan bestämdes det vad det skulle vara för bilder till varje ruta och vad
som skulle stå inom rutorna. Historien målades för hand.

4.3.3 Kravspecifikation
Med hjälp av storyboarden kunde en kravspecifikation tas fram, genom historien var det
lättare att tänka ut vilka funktioner som behövde finnas på hemsidan. Kravspecifikationen
skapades i samverkan med skissningarna inför skärmbildsritningarna. På så sätt blev det
lättare att se vad sidan behövde innehålla och därmed vilka krav som behövde finnas. Många
av funktionskraven handlar om vilka frågor som ska gå att läsa om på hemsidan. Det finns
även krav som talar om vilka knappar och rutor som behöver finnas, och vilka funktioner som
behöver finnas. För varje funktionskrav skrev också ett datakrav som behövdes för att kunna
utföra den funktion som skulle utföras.

4.3.4 Skärmbildsritningar
För att skapa skärmbildsritningar gjordes först skisser på olika alternativ över hur hemsidan
skulle kunna se ut. De skisser som bäst kunde representera det valda designkonceptet och
kraven från kravspecifikationen valdes att jobba vidare med, och sedan bestämdes hur flödet
skulle se ut. Flödet är det som sker när man klickar sig vidare från en funktion till en annan.
Sedan målades alla skärmbildsritningar mer noggrant med linjal, för att lättare kunna se hur
allt ska se ut. Alla skärmbildsritningar är handmålade och sedan inskannade digitalt.
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5 Resultat
I denna del presenteras resultaten från innehållsanalysen på forum- och frågesidor,
innehållsanalysen över läroböckerna och designunderlaget.

5.1

Innehållsanalys forum och frågesidor

Ett antal huvudkategorier kunde hittas utifrån innehållsanalys av olika forum och
frågesidor. Tre olika huvudkategorier på frågor som ungdomar ställt kunde identifieras. Dessa
var: underlivets yttre delar, könshår och hud. Många av frågorna som ställs på forumen passar
in i flera av dessa huvudkategorier och underkategorier, eftersom många gör ett inlägg
innehållandes flera frågor i samma.

5.1.1 Underlivets yttre delar
De allra flesta frågorna var frågor rörande de inre blygdläpparna, men även vissa som
gällde klitoris kunde hittas. Totalt delades denna kategori upp i tre olika underkategorier:
längd, form och storlek på blygdläppar, operationer på blygdläppar och klitoris. En del frågor
om färgen på blygdläpparna kunde hittas, men dessa valdes att läggas under huvudkategorin
hud i stället.
5.1.1.1 Längd, form och storlek på blygdläppar
Många frågor handlade om längd, form och storlek på blygdläpparna. Det som var absolut
vanligast var att tjejer i forumen och på frågesidorna var oroliga över utstickande eller olika
långa inre blygdläppar. En vanlig reaktion över att vara orolig över sina utstickande
blygdläppar var därför att fråga andra personer i forumen om deras åsikt angående utstickande
blygdläppar. Det var också vanligt att fråga de andra personerna i forumet hur deras
blygdläppar såg ut. Många var rädda över att vara ensamma om sina problem. En tjej på 18 år
skrev såhär om sina blygdläppar:
Det är så att mina inre blygdläppar sticker ut, ca 1cm. Jag mår så extremt dåligt av detta,
jag har alltid sett normala "slidor" där inre blygdläpparna inte sticker ut, för det är den
uppfattningen jag har fått, att det är en sån slida man ska ha, och det attraherar killar
mest. Är det någon mer som har liknande problem? Som skäms för hur dom ser ut där
nere? Hur tycker ni att en slida ska se ut?
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En vanligt förekommande fråga var om personen som ställde frågan hade normala
blygdläppar. Frågorna handlade både om ifall det var normalt med stora blygdläppar, om det
var normalt med olika långa blygdläppar eller om det var normalt ifall den ena inte syntes alls
medan den andra hängde ut. En 16-årig tjej skriver såhär angående sina inre blygdläppar:
Hej! Jag är 16 och har en fråga.. Mina inre blygdläppar hänger ut väldigt mycket,
dessutom är de ganska tjocka och bruna i färgen. Är det verkligen normalt?? Känns som
alla andra inte har några inre blygdläppar alls typ, eller det är klart de har men att de
yttre täcker dem. Jag skäms jättemycket över detta och vågar inte ha sex av den
orsaken...
Till skillnad från alla frågor som handlade om ifall det var normalt med längre blygdläppar
fanns det också en tjej som tvärtom hade små blygdläppar, hon skrev såhär:
Jag har hört att det finns vissa som har ganska långa inre blygdläppar. själv har jag
pyttesmå som knappt syns när man står rakt. vet inte om jag är konstig eller vad som är
det "normala"?
Många undrade vad killar hade för åsikter om stora blygdläppar. Dels handlade frågorna
om vad killar tycker om stora blygdläppar, och dels handlade frågorna om ifall killar blir
äcklade av stora/utstickande blygdläppar. Det fanns också frågor där tjejer överlag undrade
om det är äckligt med stora blygdläppar. En 17-årig tjej skrev:
Hej! jag har ett väldigt pinsamt problem som jag inte vågar berätta för någon om. Det är
att jag har väldigt stora blygdläppar och de är mycket utanför. Jag har träffat en kille och
jag vågar inte ha sex med honom p.g.a. detta, vad ska jag göra?
Vissa frågor angående stora eller utstickande blygdläppar uppstod bara ett fåtal gånger. I
dessa fall var det en tjej som undrade om det var farligt med olika långa blygdläppar. I ett
annat fall var det en tjej som undrade hur stora blygdläpparna ska vara för att vara stora. I ett
tredje fall var det en tjej som undrade vad det beror på att blygdläpparna är olika stora.
Frågor som uppstod vid vissa tillfällen men som inte var jättevanliga var frågor som
handlade om formen eller texturen på blygdläpparna. En tjej undrade om de andra i forumet
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hade släta eller rynkiga blygdläppar. Ett exempel på en fråga som handlade om flikar på
underlivet kom från en 16-årig tjej:
Hej, för ett tag sedan märkte jag att min ena inre blygdläpp var väldigt flikig. Den ser
nästan vågig ut liksom. Och längst ut på dessa "flikar" känns de liksom extra hårda. Är
detta normalt eller kan jag ha någon könssjukdom?
5.1.1.2 Operationer av blygdläppar
Till följd av att vissa tjejer kände att de hade problem med, eller var osäkra på sina
blygdläppar, uppstod också några frågor kring operationer av blygdläpparna. Dessa frågor var
inte så vanliga, och det var sällan som exakt samma fråga uppstod i flera olika forumtrådar.
En av de frågor som uppstod flest gånger var om det fanns andra i forumtråden som opererat
sina blygdläppar. En tjej skrev och frågade om det fanns andra som opererat blygdläpparna:
Finns det folk som har haft stora blygdläppar som opererat dem? Mina är stora, jag
börjar fundera på att operera dem.. Läst om att man kan göra det i ung ålder. Jag är inte
ute efter svar som "Han ska acceptera dig så som du är" , osv.. Det vet jag att han ska
göra, men jag vill ju vara nöjd med mig själv? Jag tycker själv det ser ofräscht ut, och
det är irriterande.
Den andra frågan som uppstod flest gånger handlade om vilka risker det finns med
labiaplastik. En annan mer ovanlig fråga var också hur man går tillväga för att få operationen
betald. En 15-årig tjej skrev en fråga angående detta:
Hej jag är en tjej på 15 år som har utstående inre blygdläppar. De stör mig oerhört
mycket. T.ex. så skaver de alltid när jag går på promenader eller när jag cyklar. Har hört
att man kan få en operation då man gör de inre blygdläpparna mindre betald. Vet dock
inte hur jag ska gå till väga med detta. Vill helst inte heller att mina föräldrar ska veta
något. Är det någon av er som vet något om detta och hur man ska gå till väga för att få
operationen betald? Samt om det finns några risker med detta ingrepp?
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5.1.1.3 Klitoris
Ett fåtal frågor om klitoris fanns också på forumen. Dessa handlade dels om huden som
hänger över klitoris(klitoriskappa) och dels om storleken på klitoris. En 16-årig tjej skrev och
frågade så här om sin klitoriskappa:
Hej! Jag är 16 och har en fråga.. Mina inre blygdläppar hänger ut väldigt mycket…
Dessutom hänger huden över klitoris jättemycket den också. Ska den verkligen göra
det?
En fråga som uppkom gällande storleken på klitoris var denna:
Jag är en tjej runt 16 års åldern och jag har en stor klitoris. Jag vågar inte ha sex med
andra eller att hångla eller så pga. den. Jag mår jätte dåligt, spelar det någon roll hur
man ser ut där nere? Vad tycker ni om stora klitoris? Eller är det jag som bara är larvig?

5.1.2 Könshår
De allra flesta frågorna som hör till huvudtemat könshår handlade om rakning av
könshåret, och också de röda prickar som kan följas av rakning. Därför gjordes två
underkategorier: rakning och röda prickar. En annan fråga som kom upp gällande könshåret
som inte passade in i någon av dessa kategorier var från en tjej som skrev ” Mitt
pubishår/könshår whatever, är rakt och lent typ. Mina kompisar (alla) har krulligt och strävt,
jag har inte känt på dem men man kan ju liksom se om ni förstår. Deras är kolsvart medans
mitt är mörkmörkbrunt.”. Hennes fråga som följd till detta var om det var konstigt att hennes
könshår såg ut så som det gjorde.
5.1.2.1 Rakning
När det gäller rakning var det väldigt många frågor som handlade om hur man ska göra
med könshåret, om man ska raka bort det eller ha kvar det. En annan återkommande fråga var
hur andra personer i forumen gör med sitt könshår. En tjej skrev:
Jag är tillsammans med en kille och jag känner att inom en snar framtid kommer vi
antagligen ha sex. Jag har då börjat tänka mer på ifall man "ska" raka sig där nere eller
inte, och ville därför veta hur andra personer brukade göra med sitt könshår. Rakar
någon sig där nere och är det någon som skiter i det helt?
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Många undrade hur vanligt det var att andra personer i forumet rakade underlivet, och om
det var någonting som de flesta gjorde, om det är någonting man borde göra. Vissa ansåg att
man rakar sig för att det är ”fräschare”.
Det uppstod även vissa frågor om rakningsteknik, men dessa var inte så vanliga. Några
tjejer undrade hur man går till väga för att få bort allt hår, hur man ska göra för att det ska bli
så bekvämt som möjligt och hur viktigt det är att allt hår försvinner. En fråga som uppkom
både från tjejer och från en kille var hur ofta andra tjejer rakar sig. Samma kille undrade också
hur lång tid det tar för tjejer att raka sig.
Till motsats från de flesta som frågade hur man skulle gå till väga för att raka sig i
underlivet var det också en tjej som rakat sig men ångrat sig. Hon undrade det här:
Jag rakade nyligen min fiffi. Jag trivs inte alls med detta och undrar ungefär hur lång tid
det tar innan håret växer ut igen?
Det fanns också en del tjejer som var osäkra över vad killar tycker om könshår och om de
tycker att man borde raka sig. En 18-årig tjej skrev:
Borde man raka sig om man ska ha sex tycker ni, för att det är "fräschare", eller skulle
killen acceptera en buske?
En annan tjej som också var osäker på killars åsikter frågade det här:
Jag är en tjej i tonåren som inte rakar mig i underlivet men alla mina kompisar gör det.
Gör de flesta det? Vad tycker ni killar om orakat underliv? Har alltid varit säker på att
jag vill ha orakat men nu börjar jag tveka..
Det uppkom några få frågor som berörde bikinilinjen, dels handlade dem om röda prickar
vid bikinilinjen(som kommer tas upp i en egen underkategori nedan), men en annan tjej
undrade också hur långt bikinilinjen går, vad det är som räknas som bikinilinjen, hon skrev så
här:
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Jag har undrat en sak ganska länge nu hahah, jo asså hur exakt långt "in" går
bikinilinjen. Alltså är det hela "framsidan" av fittan eller är det liksom bara på sidorna
vid ljumskarna?
5.1.2.2 Röda prickar
Till följd av rakning kan det uppstå röda prickar eller rakfinnar, vilket vissa av inläggen på
forumen tog upp. Den vanligaste frågan var hur man gör för att undvika att få röda prickar,
och om det finns andra personer i forumet som också fått röda prickar. En tjej skrev och
undrade:
Jag började raka underlivet lite smått för kanske 1 år sedan och gjorde det då lite då och
då. Men nu trivs jag verkligen inte att ha "buske" och rakar lite oftare. Men min hy i
underlivet blir alltid så irriterad och jag får rakfinnar och sen börja det svida och klia,
speciellt i bikinilinjen. Vad ska jag göra och vilka produkter/tekniker ska jag använda
när jag rakar mig i underlivet?
Det fanns också vissa personer som kände oro över de röda prickarna och undrade därför
om det kunde vara farligt eller om det var något man bör oroa sig över. En 16-årig tjej frågade
därför detta:
Hej! Jag rakade mig för nån dag sen och fick en sådan rakfinne (mellan benet och den
yttre blygdläppen), som jag klämde då. Nu har det svullnat upp och det gör skitont, även
i musklerna. Kan detta vara farligt? Måste jag söka vård eller räcker det med att jag bara
håller det rent?

5.1.3 Hud
I forumen fanns frågor om huden på underlivet. Förutom frågor om rakfinnar uppkom
också frågor om andra sorts finnar och också utslag. Därför valdes dessa två som en egen
underkategori. En del hade också frågor om färgen på underlivet, och därför gjordes också en
underkategori om detta.
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5.1.3.1 Utslag och finnar
Vissa skrev frågor gällande knottror, ”fettkulor”, finnar och svullnader, men dessa frågor
var överlag mycket ovanliga. Här handlade frågorna nästan uteslutande om vad utslagen kan
vara för något, och hur man gör för att bli av med dem, en 17-årig tjej skrev exempelvis detta:
Jag har lagt märke till att jag har fått som en svullnad där nere. Har aldrig fått detta, och
självaste svullnaden ligger bara på ena delen av fittan, vänstra delen, och det gör ganska
ont. Vet dessutom inte riktigt hur länge det har varit där märke det idag så vad kan det
vara och vad kan det bero på?”
Andra frågor som uppkom var om det var vanligt att ha utslag på underlivet, och om det
var någon som varit med om samma sak.
5.1.3.2 Färg
När det gäller frågor angående färgen på underlivet uppstod det en fråga som hade med
färgen på hela könet att göra, men det vanligaste var att fråga om färgen specifikt på
blygdläpparna. Dessa frågor var överlag ovanliga, en 14-årig tjej frågade detta:
Min snippa är typ åt mörka lila hållet. Och ännu mörkare på vissa ställen.. Sen är även
huden runt om en mörkare variant än hudfärg/rosa. Detta gör mig rädd och vet inte alls
om det ska se ut såhär? är 14 år gammal och har en normal svensk hudton.. Kan nån
hjälpa mig?
Vissa tjejer berättade om att deras blygdläppar hade en mörkare färg längre ut. Frågor som
uppstod till följd av detta var ifall färgen ändrar sig med tiden, och om blygdläpparna kommer
bli ”normalfärgade”. Andra frågor var om det är normalt med bruna blygdläppar och vad
andra besökare på forumet tycker om en mörkare färg på blygdläpparna.

5.2

Innehållsanalys läroböcker

I denna del presenteras först hur sexualundervisningen ser ut i skolan enligt de lärare som
kontaktades via mail för att få tag på de läroböcker som används i skolan. Sedan presenteras
de två huvudteman som hittades vid innehållsanalysen av böckerna. Det ena temat var
bilderna på det kvinnliga könsorganet som fanns i böckerna, det andra var beskrivningar av
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utseendet på de yttre delarna av könsorganet. Gemensamt för alla böcker var att det fanns
väldigt lite information om utseendet på kvinnans underliv.

5.2.1 Sexualundervisning i skolan
Lärarna från högstadieskolan och skolan med både ett högstadium och gymnasium som
svarade vid mailkontakten berättade att sexualundervisningen inte finns som ett eget ämne,
utan är uppdelat under flera olika ämnen. I högstadiet ingår sexualundervisning främst i
biologin och under gymnasiet ingår det bland annat i historia, naturkunskap och biologi.
Läraren från högstadieskolan berättade att hon i sin undervisning brukar använda en
PowerPoint utöver läroböckerna i undervisningen. På denna PowerPoint finns bilder på både
kvinnans och mannens könsorgan. Hon skrev också att hon anser att det är viktigt att i
undervisningen avdramatisera ämnet, och även vara tydlig med att poängtera att alla ser olika
ut. Denna lärare skrev också att hon brukar tala om för sina elever att RFSU har en
informationsbok både för mannens och kvinnans underliv, den för kvinnans underliv kallas
”Fittfakta” och den för mannens kallas ”Kukkunskap”.
Läraren från högstadie- och gymnasieskolan skrev att förutom den sexualundervisning som
ingår i de olika ämnena också brukar anordnas temadagar på ämnet sexualkunskap. Det är
rektorn som ansvarar för att dessa dagar blir av.

5.2.2 Bilder
I samtliga böcker visades en tecknad bild av kvinnans underliv. I böckerna var underlivet
antingen tecknat underifrån eller från sidan, eller så fanns det med två bilder som visade båda
vinklarna. I samtliga böcker förklarades vad varje del på bilden föreställde. Om det
exempelvis fanns en bild på de yttre blygdläpparna fanns det också ett streck till en text som
förklarade vad den delen på bilden föreställde.
Tre av läroböckerna (Biologi 2, Frank gul naturkunskap och Spira biologi 2) använde sig
av samma bilder, dessa föreställde både en bild på kvinnans underliv sett underifrån och en
bild sedd från sidan. Två andra läroböcker(Iris biologi 2 och Synpunkt 1b) använde sig också
av samma bild, denna bild föreställde endast underlivet tecknat från sidan. I Spektrum biologi
fanns både en bild tecknad underifrån och en från sidan. I Puls biologi fanns en bild tecknad
underifrån och i Naturkunskap 1b fanns en bild tecknad underifrån. Totalt fanns det alltså fyra
olika bilder på underlivet tecknat underifrån, och två olika bilder på underlivet tecknat från
sidan, från de olika böckerna.

26

Från samtliga böcker fanns det på bilden/bilderna utmålat: klitoris, urinrör, inre
blygdläppar och yttre blygdläppar. I alla böcker som hade en bild tecknad underifrån fanns
slidmynningen och könshår utmålat, dessa fanns inte med på bilderna som var tecknade från
sidan. På en av bilderna fanns klitorishuvan utmålad, som enligt Lundegård, Viklund,
Backlund & Broman (2011) är det skinnveck som finns där blygdläpparna möts, och
döljer/skyddar klitoris.
Könshåret skiljde sig från de olika bilderna som hade målat ut könshår. Det varierade
mellan att vara utmålat som väldigt tätt och krulligt, glest eller endast som brunt utan några
synliga hårstrån. På samtliga bilder var det färgat mörkt brunt. På alla bilder var de inre
blygdläpparna tecknade som kortare än/innanför de yttre blygdläpparna. På fyra av de sex
bilderna var de inre blygdläpparna tecknade som lite mörkare eller mer rosa än resten av
hudfärgen på den tecknade personen.

5.2.3 Yttre delarna av könsorganet
Läroböckerna skriver väldigt kort om utseendet av de yttre delarna på kvinnans könsorgan.
I vissa fall beskrivs det hur utseendet på de olika delarna kan ändras vid sexuell upphetsning.
Detta har valts att inte tas med i analysen, då utseendet på delarna under sexuell upphetsning
endast varar en kort stund. De olika delarna som skrivs om är inre- och yttre blygdläppar,
klitoris och könshår. Därför gjordes tre underkategorier av dessa. I två av böckerna fanns
ingen text alls som berörde utseendet på kvinnans underliv, men det fanns bilder som visade
delarna, och därför är dessa böcker fortfarande med.
5.2.3.1 Blygdläppar
Sex av böckerna skrev någonting om utseendet på de inre och yttre blygdläpparna, men
alla skrev om dem mycket kort. I en av böckerna stod det att de inre blygdläpparna består av
slemhinnor medan de yttre har vanlig hud och hår. Fyra av böckerna nämnde att inre
blygdläpparna kan ha olika storlek och utseende. Två av böckerna nämnde också att de inre
blygdläpparna mörknar i puberteten, och att de kan ha olika färger av rosa, ljuslila eller brunt.
Frank gul naturkunskap (s. 270) skrev så här:
De inre blygdläpparna är ofta olika stora och hänger vanligtvis ut utanför de yttre
blygdläpparna. De mörknar i puberteten och kan få olika färger.
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5.2.3.2 Klitoris
Att klitoris existerar nämndes i sju av böckerna. Utseendet på klitoris nämndes bara i en av
böckerna, det nämndes av Spektrum biologi (s.117):
Längst fram, där de inre blygdläpparna möts, finns ett centimeterlångt organ som kallas
klitoris.
5.2.3.3 Könshår
Könshår nämndes kort i två av böckerna. Där stod det att det bildas hår kring könsorganen,
samt att det finns hår på utsidan av de yttre blygdläpparna.

5.3

Designunderlag

För att kunna skapa ett designunderlag skapades först designkoncept. Dessa koncept
värderades sedan för att få fram en färdig konceptidé och en tillhörande storyboard. Det
färdiga designunderlaget blev en kravspecifikation och skärmbildsritningar.

5.3.1 Designkoncept
Totalt skapades fyra olika designkoncept: quiz, informationssida med diskussionsforum,
interaktiv informationssida och förhörsapp. Alla idéer är digitala.
5.3.1.1 Quiz
Tanken med denna konceptidé var att eleverna ska kunna tävla, antingen mot sig själva
eller en klasskamrat, i en frågesport. Dessa frågor ska handla om utseendet på kvinnans
underliv. Grundidén är att eleverna på ett underhållande sätt ska kunna lära sig, och att det
också ska vara möjligt att göra det med kompisar om man vill. En fördel är också att det kan
användas utanför skolan, om man känner att man vill fortsätta spela hemma och kanske öva
mer. Man samlar poäng och kan tävla mot sina kompisar eller försöka slå sitt eget bästa
resultat. Denna idé tar hänsyn till konnektivismen genom att man får en chans att lära sig på
ett mer annorlunda sätt än att endast lyssna/läsa och sedan förhöras. Att man kan anpassa sitt
lärande genom att välja om man tävla mot sig själv eller andra relaterar också till
konnektivismen. Denna idé är också relaterat till tidigare forskning om digitalt lärande som
påstår att ett mer socialt inlärande gör att man bygger upp sin kunskap i samarbete med andra.
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5.3.1.2 Informationssida med diskussionsforum
I denna konceptidé är tanken att eleverna ska kunna använda sig av en hemsida med
diskussionsforum. Denna hemsida ska presentera de frågor som hittades under
innehållsanalysen av forumen. Sedan är tanken att eleverna ska kunna diskutera varje fråga
anonymt i ett diskussionsforum. På hemsidan kan man även läsa de rätta svaren. Läraren kan
sedan använda elevernas diskussioner som underlag för att skapa en diskussion i klassrummet
och lära ut rätt information. Denna idé relaterar främst till paragogi och tanken att man
tillsammans med andra människor kan sprida och diskutera sina kunskaper. Genom denna
diskussionssida kan eleverna gemensamt som en grupp lära sig saker. Precis som tidigare
forskning om digitalt lärande säger så öppnar denna idé upp för en tvåvägskommunikation
mellan elev och lärare. Tidigare forskning gjord av Davidovitch & Belichenko (2018) visade
att diskussion via Facebookgrupper var ett bra sätt för inlärning, vilket denna idé tog
inspiration ifrån. I denna idé är det också tänkt att läraren kan få fler insikter om elevernas
tankar genom att ha tillgång till diskussionsforumet.
5.3.1.3 Interaktiv informationssida
I denna idé låg fokus främst på att eleven ska kunna få en visuell bild över hur utseendet på
underlivet kan skilja sig. Tanken är en hemsida där det ska finnas en bild över kvinnans
underliv som kan ändra på sig genom att användaren själv väljer vad som ska visas. För att
komplettera med det visuella ska det också gå att se en informationsruta som lär ut all fakta
som finns om de olika delarna. Denna idé relaterar mycket till konstruktivism och heutagogi.
Den relaterar till konstruktivismen genom att man själv får tolka mycket av det man ser,
exempelvis att man genom de olika reglagen kan lära sig att det inte finns ett ”rätt” och ett
”fel” utseende, utan man får skapa sin egna kunskap. Den relaterar också till Heutagogi, där
en grund för lärande är att innehållet ska vara flexibelt och kunna ändra på sig genom elevens
medverkan. Genom bild och reglage kan eleven själv ändra hur bilden ska se ut.
5.3.1.4 Förhörsapp
I denna idén är tanken en app som ska användas som en hjälp att förhöra eleven inför
exempelvis ett prov eller läxförhör. Appen ställer frågor som kan komma på provet, och man
kan välja att visa svaret om man behöver hjälp. Denna app är mest tänkt att användas hemma,
för att hjälpa eleven med inlärning och repetition. Det är också en fördel att den alltid finns
tillgänglig i en app, och att det går att studera trots att man exempelvis glömde böckerna.
Resultaten på förhören sparas, och elevens utveckling kan på så sätt följas. Detta gör att
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läraren kan hålla koll på hur det går för varje individ. Denna idé är baserad främst på
heutagogi då appen är ett verktyg för att utveckla sina egenskaper och att göra det i sin egen
takt och på sina villkor. Precis som tidigare forskning om digitala läromedel säger, så är det en
stor fördel om det går att se användarens lärandehistorik och hur lärandet har gått till. Därför
togs detta i beaktning i denna idé.
5.3.1.5 Värdering av designkoncept
Resultatet från konceptutvärderingen visade att informationssidan med diskussionsforum
fick högst poäng (1 poäng). Den interaktiva informationssidan som också var utgångspunkten
i Pugh-matrisen fick näst högst poäng, då den var utgångspunkt hade den 0 poäng. Quizappen
och förhörsappen fick -3, respektive -2 poäng. Både informationssidan och
diskussionsforumsidén fick höga poäng, därför slogs det bästa med dessa idéer ihop för att
bilda den vinnande konceptidén.
Alla konceptidéer uppfyllde egenskaperna om att besvara frågorna från forumen samt
läroböckernas fakta. När det gällde de olika egenskaperna som grundade sig i de olika
lärandeteorierna bedömdes de olika konceptidéerna efter hur bra de uppfyllde de olika
egenskaperna.
En egenskap var att den tänkta hemsidan/appen skulle kunna visa bilder på olika utseenden
av kvinnans underliv. Denna egenskap grundar sig i heuatagogin och att innehållet ska vara
flexibelt. En annan egenskap var att ha en förhörs- eller frågefunktion, denna egenskap
grundar sig också i heutagogin och att det är viktigt för eleven att kunna lära sig i sin egen
takt. Nästa egenskap var att det skulle vara möjligt att samarbeta med andra människor. Detta
grundar sig både i paragogi och konnektivism, som båda anser att samarbete är viktigt för
lärandet. En egenskap var också att kunna sprida vidare sin kunskap till andra, dessa tankar
kan hämtas från paragogi och heutagogi. Från heutagogin hämtades också en egenskap som
var att lärandeinnehållet skulle kunna ändras. En egenskap var också att man skulle kunna
anpassa sitt eget lärande, vilket kommer från konnektivismen. Den sista egenskapen handlade
om att idén skulle kunna ge utrymme för egna tolkningar, vilket är en idé inom
konstruktivismen.
5.3.1.6 Färdig konceptidé
Efter utvärderingen av koncepten valdes två av de bästa koncepten och sattes ihop till en
idé. Den färdiga idén är en hemsida vid namn Underlivskollen. Namnet kom till just för att
användaren ska få koll på underlivet. På första sidan syns en bild på ett underliv. Sedan är
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tanken att man ska kunna ändra utseende på underlivet, detta ändras genom olika reglage som
representerar olika delar av underlivet. Exempelvis kan man i ett reglage för de inre
blygdläpparnas längd välja om reglaget ska göra blygdläpparna på bilden till korta, långa eller
någonstans där emellan. Sedan ska man kunna göra samma sak för exempelvis färgen på
blygdläpparna. Alla reglage ska gå att dra i samtidigt, för att kunna se en förändring på
underlivet när dessa reglage kombineras. Syftet med att kunna ändra utseendet på underlivet
är för att eleven ska förstå att det inte finns ett normalt utseende, utan att det kan se ut på
många olika sätt. Därför är också tanken att denna interaktiv bild av ett underliv ska bestå av
riktiga bilder, för att användaren ska få se hur dessa olika utseenden faktiskt ser ut i
verkligheten.
På samma sida som bilden på underlivet kan man också välja att klicka på någon av de
yttre delarna av underlivet. Då visas en ruta med fakta om den specifika del som klickats på.
Förutom bilden och faktarutorna är det också möjligt att starta egna diskussionstrådar. Där
kan man starta en diskussion eller ställa en fråga eller fundering till sina klasskamrater. Det
sker anonymt. Klasskamraterna kan sedan svara på den diskussion som startats. Tanken är
också att läraren ska ha tillgång till diskussionerna för att kunna få en inblick i vad som
diskuterats. Man kan också läsa tidigare diskussioner som skapats eller välja att skapa en
diskussion som inte har med någon av frågorna att göra.
För att få med alla de frågor som ställdes på forum och frågesidorna i konceptidén kommer
det på hemsidan gå att se alla dessa frågor. Vid varje fråga kan eleverna själva diskutera vad
de tror är de rätta svaren. Diskussionerna kan läsas av läraren som får insikt i elevernas tankar,
och kan sedan skapa en vidare diskussion i klassrummet. För att eleverna också ska kunna lära
sig det rätta svaret kommer även det gå att läsa som svar på varje fråga.

5.3.2 Storyboard
För att bättre visa på hur konceptidén skulle kunna användas presenteras här en storyboard
med en historia på ett möjligt scenario där hemsidan skulle kunna användas (se Figur 1).
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Figur 1. Storyboard över hemsidans användningsområde
Historien visar hur målgruppen, en elev, som i denna historia heter Tove, får en uppgift i
sexualundervisningen i skolan. Uppgiften är att gå in på hemsidan Underlivskollen och
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besvara de frågor som finns på hemsidan. Vissa av frågorna kräver att hon tittar på den
interaktiva bilden av underlivet och faktarutorna, medan vissa kräver mer eget reflekterande.
På vissa av frågorna vet hon inte vad det rätta svaret är, därför startar hon diskussioner med
sina klasskompisar med hjälp av diskussionsfunktionen. Genom hjälp av sina klasskamrater
kan hon besvara alla frågor och lämna in uppgiften. I skolan går läraren sedan igenom svaren
och tar upp de diskussioner som skett på hemsidan.

5.3.3 Kravspecifikation
Kravspecifikationen kan ses i bilaga C. Den visar upp vilken information som ska synas på
den interaktiva bilden av underlivet och för vilka delar man ska kunna läsa mer om i en
faktaruta. Den talar om att det ska finnas olika reglage för att kunna ändra i bilden samt på
vilket sätt de olika delarna ska kunna ändras. Den talar om vilken fakta alla de olika frågorna
ska innehålla och besvara. Det ska också gå att se de rätta svaren samt besvara alla frågor
själv genom diskussionsfunktionen. Andra krav som finns är att det ska gå att skriva egna
diskussioner men också läsa och svara på andras diskussioner. Det ska finnas en checkbox för
att välja från vilken vinkel bilden ska ses. Det finns också information som talar om vilka
typer av menyer som ska finnas på hemsidan, och vilka knappar som ska finnas.

5.3.4 Skärmbildsritningar
Figur 2 visar hur Underlivskollen ser ut när man kommer in på hemsidan. Längst upp syns
namnet på hemsidan. Det är även här man klickar om man vill komma tillbaka till startsidan
om man klickat sig vidare. Under namnet på hemsidan syns ”Frågor” och ”Diskussion”. Om
man klickar på ”Frågor” kommer man vidare till de frågor som ställts av ungdomar på forum
och forumsidor. Om man klickar vidare på ”Diskussion” kan man läsa och skriva
diskussioner. Till vänster på figur 2 visas en bild på ett underliv och under bilen kan man
genom checkboxar välja om den ska ses underifrån eller från sidan. Till höger om bilden finns
olika val för hur man kan välja att ändra utseendet på bilden på underlivet.
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Figur 2. Underlivskollens startsida
Figur 3 visar hur det ser ut om man klickar på någon av de olika valen för att förändra
utseendet på bilden. På figuren visas ett exempel på hur det ser ut om användaren klickar på
”Hår”. När användaren klickat på ”Hår” kommer det upp olika egenskaper för håret,
exempelvis hur långt det ska va eller vilken färg det ska ha. Under de olika egenskaperna
finns ett reglage som går att dra i till höger. Från början är reglaget inställt längst till vänster,
så på exempelvis längd betyder det att längden på håret kommer vara så kort som det går och
bilden kommer också visa kortast möjliga från början.
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Figur 3. Olika val för utseendet på bilden
Figur 4 visar hur det ser ut om man drar i reglagen till höger. Om man drar på reglaget för
”Längd” kommer längden på håret bli längre och längre ju längre till höger man drar. På
exemplet i figur 4 är längden, texturen och mängden reglerad. När man dragit i reglagen ser
man på den vänstra bilden att håret har blivit synligt. Om man vill dölja de olika egenskaperna
för ”Hår”, trycker man på pilen för hår som pekar nedåt. Det går att göra samma sak för de
Inre blygdläpparna, de yttre blygdläpparna och så vidare. Alla olika yttre delar har olika
egenskaper som går att ändra på i bilden.
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Figur 4. Utseendet på bilden ändras när reglagen ändras
Figur 5 visar hur det ser ut om användaren trycker på någon av de yttre delarna av
underlivet som visas på bilden. I exemplet i figuren har användaren klickat på de inre
blygdläpparna. Då kommer en faktaruta upp som berättar fakta om de inre blygdläpparna.
Denna ruta syns under bilden.
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Figur 5. Informationsruta när användaren klickar på bilden
Figur 6 visar hur det ser ut om man klickat på ”Frågor” under namnet på hemsidan. Då
kommer en drop-down meny upp som lägger sig över förstasidan. På rutan syns olika
kategorier av frågorna. Figur 6 visar hur det ser ut om man håller muspekaren över
”Underlivets yttre delar”, då visas en fly-out meny där man kan välja ytterligare kategorier på
frågorna.
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Figur 6. Menyval vid klick på ”Frågor”
Figur 7 visar hur det ser ut om användaren klickat sig vidare på ”Inre och yttre
blygdläppar” från figur 6. När man klickat där får man välja vilken fråga man vill läsa om.
Strecken står för text och visar att det kan finnas fler frågor än de som syns på figur 7.
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Figur 7. Val av fråga
Figur 8 visar hur det ser ut om användaren klickar sig in på frågan ”Små inre blygdläppar”.
Där visas frågan högst upp, sedan kan användaren välja att besvara frågan med sina egna
tankar. För att skicka iväg svaret klickar man på knappen ”Skicka”. Under checkboxarna kan
man klicka sig vidare på ”Se Underlivskollens svar” och där kan man läsa ett färdigt svar.
Under denna knapp kan man även se vad andra klasskompisar har svarat.
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Figur 8. Läsa om och svara på frågor
Figur 9 visar hur det ser ut om man klickat på ”Diskussion” under namnet på hemsidan. Då
kommer en ny ruta upp som lägger sig över den första sidan man kommer in på. På denna ruta
kan man välja om man vill se sina egna tidigare diskussioner, om man vill starta en ny
diskussion eller om man vill se tidigare diskussioner skrivna av andra. De tre små
40

skärmbildsritningarna visar hur de ser ut när man klickat sig in på de olika alternativen.
Skärmbildsritningen högst upp till vänster visar hur det ser ut när man vill skriva en ny
diskussion. Då syns en textruta där man kan skriva in sin diskussion, under rutan finns en
knapp för att kunna skicka iväg diskussionen. Till höger om den rutan visas en ritning på hur
det ser ut när man klickat sig in på sina tidigare diskussioner. Strecken på ritningen är text på
rubriken för de tidigare diskussionerna man gjort. På den lilla rutan längst ned till vänster
visas det hur det ser ut om man klickat sig in på tidigare diskussioner som skrivits. Den
fungerar på samma sätt som när man tittar på sina egna diskussioner.

Figur 9. Menyval vid klick på ”Diskussion” samt diskussionsval
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6 Diskussion
Tidigare forskning kring de attityder som kvinnor har kring utseendet på sina underliv har
visat att det ofta finns en negativ bild kring hur man ser på sig själv. Att kvinnor i dagsläget
har en negativ bild av utseendet på underlivet kan bero på att de har lärt sig för lite eller fel
information om underlivets utseende. I denna studie var målet att ta reda på hur man kan
designa ett underlag för ett digitalt undervisningsmaterial som besvarar de frågor flickor och
pojkar har om kvinnans underliv, samtidigt som det ska ta hänsyn till den information som
redan finns i existerande undervisningsmaterial, genom att ta med den information som fanns
i läroböckerna. Ett till mål var också att undersöka möjligheten att digitalisera detta läromedel.
Även resultatet från denna studie kan konfirmera det tidigare forskning kommit fram till,
kvinnor har en negativ bild över utseendet på sina underliv.
I denna diskussionsdel kommer de tre forskningsfrågorna att diskuteras, sedan följer även
en metoddiskussion och förslag på vidare studier i framtiden.

6.1

Flickors och pojkars frågor

Den första forskningsfrågan gick ut på att ta reda på vilka frågor som tonårsflickor och
pojkar (13-19 år) har om utseendet på kvinnans underliv. Resultatet visade att unga flickor har
många frågor kring utseendet på sina underliv och i de flesta fall är de oroliga och osäkra på
sig själva. De frågor som flickor har om utseendet på kvinnans underliv kunde delas in i olika
teman. Det första temat som kunde hittas var ”Underlivets yttre delar” och där ställdes frågor
om längd, form och storlek på blygdläppar, om operationer på blygdläppar och om klitoris.
Det andra temat som hittades var ”Könshår” och där ställdes frågor om rakning och röda
prickar. Det tredje temat som hittades var ”Hud”, där uppkom frågor som handlade om utslag
och finnar på huden och också om färgen på huden.
Innehållsanalysen av forum- och frågesidorna visade att en av de största osäkerheterna hos
flickor handlar om de inre blygdläpparna. I vissa fall har det gått så långt att flickorna
funderar på att operera dem. Enligt Braun (2009) ursäktas ofta blygdläppsoperationer med att
kvinnor gör det för sin egen skull, men operationerna skulle i själva verket kunna vara en
ursäkt för att få passa in i normen. I innehållsanalysen visade det sig att många av flickorna
tror att deras utseende är onormalt och att de måste operera sig för att se ”normala” ut, eller
åtminstone ta reda på vad andra tycker för att få en bekräftelse på att de är ”normala”. Att
flickorna vill operera sig bara för att se ”normala” ut blir ett bevis på att den kultur vi lever i
uppmuntrar till utseendehets till den grad att vissa vill operera en kroppsdel som knappt syns.
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Även rakning var ett av de teman som flickor frågade mest om. Även här har kvinnor,
enligt Li & Braun (2017), sagt att de rakar sig för att de vill och för att det är det som känns
bäst. Resultaten i denna studie visar dock att många flickor undrar om man verkligen måste
raka sig, och om det skulle vara accepterat av en partner att man hade hår på underlivet. Detta
tyder på att borttagningen av könshår också följer en norm i samhället, och många känner sig
tvingade att göra det för att passa in. Den enda frågan som ställdes av en pojke handlade om
rakning av kvinnans underliv, vilket skulle kunna vara en indikation på att det är något som
även pojkar bryr sig om.
Enligt Andrew Keen (i Gouseti, 2014) är en av nackdelarna och farorna med
digitaliseringen och internet att ungdomar kan bli slarviga med källkritik just för att man
endast kopierar och klistrar in den information man får tag på. Det skulle kunna vara så att
vissa flickor på dessa forum hittar en källa som de tror är det rätta utseendet på ett underliv.
Sedan ser denna personen detta utseende som fakta på hur ett underliv ser ut, och tror att de
själva avviker från det ”normala”. Detta kan bli en fara med internet, och det är därför det
behövs ett undervisningsmaterial liknande Underlivskollen. Läromedlen behöver innehålla
sådan fakta som ungdomar faktiskt undrar över.
En annan fara med att använda just internet och forum för att ställa sina frågor är att vem
som helst kan svara på frågorna. Det är inte säkert att de som svarar kommer med
faktabaserade svar, vilket gör att felaktig information sprids vidare. Även här blir det då bättre
att använda ett undervisningsmaterial som Underlivskollen. Där kan eleverna fortfarande
diskutera med varandra, men på ett ställe där läraren fortfarande kan ha koll på diskussionen,
och uppmärksamma felaktiga svar.

6.1.1 Innehållsanalys forum-och frågesidor
Innehållsanalysen skulle göras på frågor skrivna av killar och tjejer i åldrarna 13-19 år. För
att få med frågor som var skrivna av målgruppen gjordes försök att hitta åldern på användaren
som skrivit inlägget. Endast forum som riktar sig till målgruppen användes. I vissa fall
användes frågor där det inte gick att se åldern på användaren som skrivit frågan, det kunde
exempelvis vara om den var skriven anonymt utan någon åldersangivelse. Eftersom frågorna
är skrivna på internet går det inte att vara säker på att åldern som är angiven i ett inlägg är den
verkliga åldern på personen som ställt frågan. Det går inte heller att vara säker på att det
endast är personer med samma ålder som hemsidans tänkta målgrupp, som har gått in och
skrivit frågor. På internet är det lätt att fejka sin identitet och utge sig för att vara någon man
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inte är. Det känns viktigt att påpeka i detta arbete, och att man därför inte kan vara helt säker
på att alla frågor är skrivna av den tänkta målgruppen.
Alla inlägg utom ett, som hittades under innehållsanalysen av forum och frågesidor, var
skrivna av tjejer. Anledningen till detta kan ha att göra med de forum- och frågesidor som
valdes att analysera i detta arbete. Två av sidorna (girls1st.se och tjejjouren.se) är riktade
specifikt till tjejer, vilket gör det mer troligt att det är endast tjejer som skriver in frågor som
handlar om utseendet på kvinnans underliv. Anledningen till att de valdes ändå var för att det
finns många frågor där som handlar om utseendet på kvinnans underliv.
På forum som exempelvis flashback.se fanns frågor som handlade om kvinnans underliv
som var skrivna av killar. Dessa valdes dock att inte tas med just för att Flashbacks användare
och målgrupp är bredare, och riktar sig till fler än endast tonåringar. Det fanns andra forum
som riktade sig bara till killar, problemet med dem var att det inte fanns kategorier på dessa
sidor som var inriktade på just kvinnans underliv, och därför fanns inte heller några frågor om
just utseendet på kvinnans underliv att hitta.
Eftersom resultatet visade att endast en pojke hade en fråga, går det att dra slutsatser om att
pojkar generellt sett inte har några frågor gällande utseendet på kvinnans underliv på de forum
som undersökts. Däremot går det inte att fastställa att de inte har några frågor om utseendet på
kvinnans underliv över huvud taget. Det kan vara så att de undrar över saker men att de inte
använder just forum eller frågesidor för att besvara dem. Det skulle också kunna vara så att de
har frågor men att de inte ställer dem, en anledning skulle kunna vara för att de tycker att det
är jobbigt att ställa dem på ett forum som riktar in sig till tjejer. Andra anledningar skulle
kunna vara att de redan tror att de vet svaren, eller att de skriver frågor i en tjejs namn. På
samma sätt går det också bara att dra slutsatsen om att de frågor som flickor har är de som
hittats på forumen som använts. Det kan vara så att flickor har fler och andra frågor än de som
hittats i detta arbete, och att det skulle krävas andra metoder för att hitta just de frågorna.
Trots att inga frågor ställda av pojkar kunde hittas i detta arbete, står det fortfarande att
pojkars frågor ska tas reda på i forskningsfrågan. Anledningen till att pojkar fortfarande står
kvar i forskningsfrågan är för att visa på att denna fråga fortfarande har undersökts, trots att
inga frågor kunde hittas.
Eftersom inläggen har hittats med hjälp av sökord och rubriker på inlägg så är det inte
säkert att alla frågor angående utseendet på kvinnans underliv har hittats. Det kan finnas
sökord som hade kunnat hitta fler foruminlägg med frågor, som i det här arbetet inte
användes. På de hemsidor där rubriken lästes för att avgöra om det var ett inlägg som berörde
utseendet på kvinnans underliv är det också möjligt att vissa inlägg missades. Om rubriken
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inte beskrev ämnet tillräckligt mycket lästes inte inlägget. Att klicka sig in på varje
foruminlägg hade varit för tidskrävande. Trots det blev urvalet stort med totalt 93 inlägg med
frågor som handlade om utseendet på kvinnans underliv. Variationen på frågor blev mycket
bred, och många olika teman över frågor kunde hittas.
Alla de frågor som samlats in från forumen har varit skrivna av personer som har varit 1319 år, alltså inte myndiga. Att utföra forskning på barn över lag brukar medföra många etiska
principer att ta i beaktning. Eftersom alla frågor som samlats in i detta arbete har legat ute på
internet i öppna forum har den etiska aspekten dock inte varit ett problem. Ingenstans i detta
arbete nämns heller några namn som avslöjar vem som skrivit inlägget.

6.2

Läroböckernas innehåll

Den andra forskningsfrågan gick ut på att ta reda på vilken information om kvinnans
underliv som finns i dagens läroböcker. Resultatet visade att varje lärobok innehöll minst en
bild. I vissa av böckerna fanns även information i textform, utifrån dessa texter skapades ett
tema: yttre delarna av könsorganet. Detta tema delades sedan in i tre underteman som var
blygdläppar, klitoris och könshår. Gemensamt för alla läroböcker var att de innehöll lite
information om utseendet på kvinnans underliv över lag.
Läroböckerna är en del av sexualundervisningen i skolan och enligt Carman, Mitchell,
Schlichthorst, & Smith (2011) spelar sexualundervisningen en viktig roll i att skapa en korrekt
bild över ungdomars kunskap angående utseendet på underlivet. Även Skolverket själva säger
att sexualundervisningen ska ge en helhetsbild över sex och samlevnad. Trots dessa faktum
verkar sexualundervisningen idag ha många brister. Detta kan ses dels eftersom det finns så
pass många frågor som cirkulerar på internet idag. Om ungdomarna hade lärt sig om det i
skolan hade de aldrig behövt skriva sina frågor på internet. Det kan också ses genom
läroböckerna. Läroböckerna innehåller i dagsläget minimalt med fakta som rör utseendet på
underlivet. Om sexualundervisningen ska ge en helhetsbild över sex och samlevnad så borde
rimligtvis också utseendet på underlivet ingå i denna helhetsbild, vilket det inte verkar göra
idag. Eftersom det är endast läroböcker som har undersökts i detta arbete kan det vara så att
andra undervisningsformer som lektioner eller temadagar tar upp utseendet på underlivet.
Men att ha undervisningsmaterial som går att läsa om och om igen, och som man inte missar
även om man är sjuk från skolan en dag, vore enligt mig det bästa alternativet.
Eftersom samhället digitaliseras mer och mer så borde även undervisningsmaterialen göra
det. Det finns många lärandeteorier som visar hur det digitala kan involveras i
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undervisningen. Tidigare forskning visar att lärandet bör vara mer interaktivt och eleverna bör
samarbeta mer med varandra för att lära sig av varandras kunskaper. Det är något som bör tas
i beaktning även i skolan, kanske är inte läroböcker det bästa undervisningsmaterialet.
Designunderlaget som skapades i detta arbete utgår mycket från paragogi, heutagogi och
konstruktivism. Hela tanken bakom designunderlaget till Underlivskollen är att eleverna ska
kunna diskutera med varandra om vad de tror är en bra lösning på en fråga. Att även läraren
får tillgång till diskussionerna gör att läraren kan lyssna på eleverna, och inte endast tvärt om.
Eftersom diskussion via Facebookgrupper enligt Davidovitch & Belichenko (2018) tidigare
visat sig vara bra för inlärningen var även det en anledning till att diskussionsfunktionen
valdes att ta med i designunderlaget. Att eleven kan dra i reglage för att se hur utseendet på
underlivet ändras har att göra med att heutagogin och konstruktivismen säger att det är viktigt
att innehållet är flexibelt och att eleven själv ska kunna tolka innehållet. Reglagen tillsammans
med de riktiga bilderna kan bidra till att eleven på egen hand då kan inse att ett underliv kan
se ut på hur många olika sätt som helst. Därför går det inte heller att säga vad som är det
”normala” utseendet. Att reglagen från början är inställda längst till vänster skulle dock kunna
vara ett problem, eftersom användaren då kan tro att utgångsläget är normen för vad som är
normalt. Detta skulle kunna lösas genom att reglagen börjar vid någon annan punkt än längst
till vänster. Ett annat alternativ skulle kunna vara att reglagen är inställda på slumpmässigt
utvalda ställen varje gång användaren går in på hemsidan. Detta för att undvika en och samma
utgångspunkt varje gång.

6.2.1 Innehållsanalys läroböcker
Resultatet från innehållsanalysen i läroböckerna visar att det finns väldigt lite information
över lag om utseendet på kvinnans underliv i läroböckerna. För varje yttre del av underlivet
stod det endast en kort mening eller ingenting alls, utan endast en bild som visade hur
underlivet ser ut.
Informationen som finns i läroböckerna och de saker som flickor vill ha reda på genom att
ställa frågor på forum stämmer inte så bra överens med varandra. I läroböckerna finns ingen
information som behandlar könshår och rakning, operationer av blygdläppar eller vilka utslag
eller hudförändringar man kan få på underlivet. I några av böckerna stod det väldigt kort att de
inre blygdläpparna kan variera i utseende från person till person. Eftersom det fanns så pass
mycket frågor från flickorna som handlade just om de inre blygdläpparna bör det också finnas
mer information om det i läroböckerna. Att det finns så pass lite information om utseendet på
kvinnans underliv, samtidigt som det finns så pass mycket frågor om utseendet på kvinnans
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underliv, visar på att det finns ett behov av att lära sig mer om utseendet på kvinnans underliv.
I många fall verkar tjejerna som ställer frågor tro att det är något fel på dem, när deras
utseende i själva verket är helt normalt. Det är något som borde påpekas mycket mer i
läroböckerna.
I en del av läroböckerna hade författarna skrivit att blygdläppar kan ha olika färg, form och
storlek. Trots detta var det väldigt många frågor i forumen och på frågesidorna som handlade
om just form, storlek och färgen på blygdläpparna. En anledning till att det finns så många
frågor kan vara för att denna information inte finns med i alla böcker, och har man inte lärt sig
det kan man inte heller veta om det. En annan anledning kan också vara att denna information
endast visas i text, men inte i bild. Ingen av böckerna visade bilder på flera olika utseenden på
kvinnans underliv, utan endast en. Om endast en bild visas kan det vara så att eleven tror att
det är bilden som representerar det ”normala” utseendet.
Inga av de tecknade bilder som använts i innehållsanalysen visas i detta arbete.
Anledningen till att de inte visas är med hänsyn för upphovsrättslagen. I stället har bilderna
försökt beskrivas i textformat för att fortfarande kunna ge en uppfattning om vad de innehåller
och hur de ser ut. Ett alternativ till detta hade kunnat vara att fråga om tillåtelse till att få
använda bilderna.
De läroböcker som använts i detta arbete blir endast ett litet urval av alla läroböcker som
finns. Urvalet utgår också från vilka böcker som går att få tag på i Linköping. Precis som
lärarna nämnde vid mailkontakten så är det inte heller säkert att läroböcker är det enda som
används i undervisningen. Även PowerPoints med bilder och temadagar kan förekomma på
vissa skolor. Därmed utgår designunderlaget också endast från de böcker som användes i detta
arbete, och det går inte att säga att designunderlaget tar hänsyn till alla läroböcker och all
annan undervisning som finns.
I läroböckerna ritades slidmynning och urinrör ut på vissa av bilderna. Det fanns dock
ingen förklaring om hur utseendet på dessa kunde se ut, och de fick därför inget eget tema i
innehållsanalysen. Däremot är det viktigt att de finns med i designunderlaget då det är något
som var viktigt att rita med i bilderna i läroböckerna.
Klitoris nämndes endast i en av böckerna, Spektrum Biologi, och i denna bok var dessutom
informationen felaktig. Enligt RFSU3 kan klitoris bli upp till 10 centimeter om man räknar in
både ollon, skaft och skänklar. Boken är från 2006 och är därmed den äldsta av de böckerna

3

Hämtad 2018-05-25 från: https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-somundrar/frageladan/fittfakta/klitoris/kan-en-klitoris-bli-10-cm-lang/
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som analyserats. Trots det används den i undervisningen, så av den lilla informationen som
eleverna får lära sig om utseendet på klitoris är informationen dessutom felaktig. Dock brukar
den delen av klitoris som syns utanför kroppen vara ungefär 1 cm, vilket kan ha varit vad de
menade i boken. Det hade dock varit bra om de tydliggjorde att klitoris är större än så.

6.3

Designunderlag

Den tredje forskningsfrågan handlade om att se till så att målen för detta arbete uppfylldes,
det vill säga att det digitala designunderlaget tog hänsyn till både de frågor som flickor och
pojkar har, samtidigt som informationen från läroböckerna också fanns med i
designunderlaget. Resultatet för designunderlaget blev en hemsida där användaren kan se
bilder över olika utseenden på kvinnans underliv, läsa om de olika delarna på kvinnans
underliv, läsa och svara på de frågor som kunde hittas i innehållsanalysen på forum och även
kunna diskutera frågor med sina klasskompisar. Funktionen där man kan se olika bilder på
olika utseenden på kvinnans underliv, samt tillhörande faktatexter, hjälper både till att svara
på vissa av frågorna som kunde hittas på forumen, men visar också den information som fanns
i läroböckerna. Funktionen där man kan läsa och svara på de frågor som fanns på forumen är
ett sätt att möta målet om att designunderlaget ska kunna besvara de frågor som flickor och
pojkar har.
Att skapa ett designunderlag för ett läromedel som skapar diskussion och uppmärksammar
de frågor som vissa flickor har skulle kunna leda till problem. Exempelvis kan det leda till att
de ungdomar som kanske aldrig reflekterat över att deras underliv skulle vara ”onormala” nu
börjar fundera på det. Förhoppningen är dock att läromedlet ska lära ut motsatsen, att ett
underliv kan se ut på många olika sätt och fortfarande vara normalt, och att detta kan läras ut
innan ungdomar börjar tvivla på sitt eget utseende.
Att skapa ett designunderlag kräver många steg i en designprocess. I en designprocess
finns många delar som innefattar att bland annat skapa en persona, scenarion, storyboards,
skisser och prototyper. För att hinna med att göra ett designunderlag inom ramen för detta
kandidatarbete valdes därför endast vissa steg av designprocessen att göras, medan vissa
valdes bort.
Den första saken som valdes att göras för att skapa ett designunderlag var att komma på
olika designkoncept. Anledningen till att detta steg gjordes var för att ett
undervisningsmaterial skulle skapas, och ett undervisningsmaterial kan ha väldigt skilda
koncept. Eftersom designunderlaget är baserat på olika teorier om lärande behövdes det flera
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olika koncept för att kunna täcka in olika sorters teorier. Anledningen till att konceptet också
värderades var för att kunna besluta om vilken konceptidé som var mest lämpad att arbeta
vidare med. Värderingsmatrisen där olika egenskaper finns uppradade bredvid varandra
användes för att lättare få koll på vilka saker som behövdes i designunderlaget och vilka som
var onödiga.
Anledningen till att en storyboard valdes att göras var för att den ger en bättre inblick i hur
produkten faktiskt skulle kunna användas. Det blev lättare att se vilka funktioner som behövs i
designen om det ska vara möjligt att utföra samma saker som i historian som berättas.
Storyboarden var också användbar för att komma på vilka krav kravspecifikationen skulle
innehålla.
En kravspecifikation valdes att göras för att den talar om exakt vad designen behöver
innehålla. Om designunderlaget ska användas i framtiden är det väldigt viktigt att det finns
krav som visar innehållet för att kunna förstå skärmbildsritningarna.
Till sist valdes också skärmbildsritningarna att göras. De är användbara för att se hur den
framtida produkten skulle kunna se ut, och det är skisserna som lägger grunden för en
prototyp. Skärmbildsritningarna är viktiga då de talar om hur allting ska se ut och i vilken
ordning saker ska ske.
Innehållsanalysen från forum och frågesidor visade att det fanns många flickor som hade
frågor om vad andra killar föredrar eller tycker om när det gäller utseendet på kvinnans
underliv. Det finns inga krav i kravspecifikationen som visar att hemsidan ska kunna besvara
dessa frågor. Anledningen är dels för att det är en individuell fråga som skiljer sig beroende på
vem man frågar, men också för att svaren troligtvis inte skulle leda till något bra. På denna
hemsida ska inte fokus ligga på hur man bör se ut för att passa in i någon norm eller för att
tilltala någon annan. Fokus är i stället att försöka få ungdomar att förstå att utseenden kan vara
olika, och precis som vi är olika långa och har olika form på våra näsor så ser även våra
underliv olika ut.

6.4

Metoddiskussion

Vid en innehållsanalys är det forskaren själv som skapar teman utifrån datamaterialet. En
risk med det är att beroende på vilken forskare som skapar teman, kan olika teman uppstå.
Därför går det inte heller att säga att de teman på frågor som hittades är de enda teman som
finns, utifrån en annan forskares perspektiv hade resultatet kunnat bli annorlunda. För att få
tematiseringen att bli så objektiv som möjligt söktes datamaterialet igenom flera gånger för att
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försöka se materialet från olika synvinklar. Dessutom presenterades data som kunde motsäga
varandra, för att visa att temana inte innehöll endast en typ av frågor från forumen.
Eftersom alla frågor som är insamlade från forumen ligger ute på internet finns det också
en risk att de en dag försvinner, vilket kan göra det svårt att replikera studien. Till nästa gång
skulle det kanske därför vara lämpligt att använda en annan metod. En metod som skulle
kunna användas till detta arbete är intervju. Det skulle kunna användas både för att få reda på
vilka frågor ungdomar har, men också för att ta reda på vad skolan lär ut om utseendet på
underlivet. Om man hade intervjuat en ungdom hade man kunnat ställa många olika frågor för
att få ut så mycket information som möjligt från en och samma person, i stället för att behöva
samla in så pass mycket data från olika personer som gjordes i det här arbetet. Då hade det
kanske räckt med ett fåtal personer som kunde ge mycket information. Vid en intervju hade
man också kunnat få reda på mer saker om personerna, för att sedan veta mer om vilken slags
person det är man designar för. Eftersom ämnet ”frågor om utseendet på underlivet” är så pass
känsligt hade en risk med intervju dock kunnat vara att personen som blir intervjuad känner
sig obekväm. Det är inte säkert att man då kunnat få ut så mycket information från personen i
slutändan ändå. Sedan hade det också funnits många etiska aspekter att ta hänsyn till då
målgruppen är 13-19 år, samt att målsmans tillstånd hade behövts.
När det gäller att få reda på vad elever lär sig angående utseendet på kvinnans underliv i
skolan hade en lärare kunnat intervjuas. Detta gjordes inte då fokus låg på att ta reda på vad
som lärs ut i läroböckerna, vilket antagligen blir lättare att läsa i böckerna än att fråga lärarna.
Men om man hade velat ta reda på vad som lärs ut förutom det som står i böckerna så hade det
varit bra att intervjua en lärare som undervisar i sexualkunskap. För att ta reda på
lärandeinnehållet hade en annan metod kunnat vara att observera vad det är eleverna lär sig i
klassrummet under sexualundervisningen. Men inte heller här hade fokus legat på böckernas
innehåll, utan vad som lärs ut förutom böckerna.
En annan metod för att få reda på vilka frågor flickor och pojkar har om utseendet på
kvinnans underliv hade kunnat vara att skicka ut enkäter. Det hade kunnat ge ett stort urval
precis som forumen. Det hade också varit bra då man kunnat dela ut enkäten till både flickor
och pojkar för att lättare kunna ta reda på om pojkar faktiskt har några frågor. En nackdel med
enkät är att den varit tvungen att innehålla öppna frågor och inte alternativfrågor. Risken är att
personerna då lämnar de öppna frågorna tomma och att man då inte får något svar alls. Även
här kan etiken vara ett problem då det handlar om forskning på barn. I stället för att de på eget
initiativ skriver om sina frågor på internet skulle de i en enkät på ett annat sätt bli uppmanade
att skriva om ett känsligt ämne.
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6.5

Vidare forskning

Först och främst skulle ett vidare forskningsprojekt kunna vara att göra en färdig prototyp
som innehåller korrekt fakta och svar på alla de frågor som finns. Om det skulle finnas fakta
så skulle man även kunna mäta om elever faktiskt lär sig något via hemsidan och om designen
är bra.
Om hemsidan Underlivskollen skulle användas i skolor i verkligheten så skulle det behövas
information om det manliga underlivet också. Ett framtida forskningsprojekt skulle därför
kunna vara att ta reda på vilka frågor pojkar och flickor ställer i forum och på frågesidor om
mannens underliv, samt ta reda på vilken information som finns om mannens underliv i
läroböcker. Hemsidan skulle även kunna byggas ut och handla om andra saker som berör
sexualkunskap, som exempelvis preventivmedel och könssjukdomar. Det skulle även vara
intressant att titta på vilka likheter och skillnader som finns bland frågorna hos pojkar och
flickor. För att se om man bryr sig om samma saker när det gäller utseendet på underlivet. Det
skulle även vara intressant att se om pojkar mår lika dåligt över utseendet på sina underliv
som många flickor uttrycker att de gör på forumen. En annan intressant vinkel skulle kunna
vara att titta på om det finns några skillnader i vad läroböckerna skriver när det gäller
utseendet på mannens och kvinnans underliv.
Annan framtida forskning skulle kunna vara att ha samma frågeställning men att använda
sig av en annan metod i stället för att undersöka forum via innehållsanalys. Detta för att se om
flickorna skulle ha samma frågor vid exempelvis en intervju eller med hjälp av en enkät. Då
skulle man också kunna undersöka om pojkar har frågor om utseendet på kvinnans underliv,
och om det är en annan metod som krävs för att få fram dem.
En annan vinkel på studien skulle kunna vara att ta reda på vad man lär sig om utseendet på
kvinnans underliv utöver den information man lär sig i läroböckerna. Då skulle man få reda på
hur mycket information eleverna lär sig via läroböcker och hur mycket de lär sig av annan
undervisning.
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7 Slutsatser
Innehållsanalysen över forum och frågesidor visade att flickor har väldigt många frågor
som rör utseendet på kvinnans underliv. Pojkar har däremot inga frågor om utseendet på
kvinnans underliv, förutom en enda, i de forum som ingick i studien. De frågor som flickor
har om utseendet på kvinnans underliv kan delas in i olika teman. Dessa teman var:
”Underlivets yttre delar”, ”Könshår” och ”Hud”.
Resultatet från innehållsanalysen på forum och frågesidor visade att många flickor är
väldigt medvetna om utseendet på sitt underliv. I många fall mår de väldigt dåligt över hur de
ser ut, och många vill veta om det verkligen är normalt att se ut så som de gör. Den del på
underlivet som flickor verkar må mest dåligt över är de inre blygdläpparna. I vissa fall mår
flickor så dåligt över dem att de vill korrigera utseendet med hjälp av operationer. När det
kommer till vad pojkar har för frågor kunde endast en fråga hittas, vilket betyder att pojkar
generellt inte ställer några frågor angående utseendet på kvinnans underliv på de forum som
undersökts.
Innehållsanalysen över läroböcker visade att de överlag innehåller väldigt lite information
om utseendet på kvinnans underliv. Om böckerna nämnde utseendet över huvud taget så
gjordes detta endast i några korta meningar. De flesta böckerna visade istället en bild över hur
underlivet ser ut, med en text som förklarade vad varje del heter.
Ett förslag på ett designunderlag skapades, som består av en storyboard, kravspecifikation
och skärmbildsritningar. Det fanns en del saker som visade sig vara viktigt att ha med i
underlaget. En sak var att det ska gå att se flera utseenden på det kvinnliga underlivet, för att
visa att det inte finns en standardiserad bild av ett underliv. Man ska kunna läsa information
om de olika delarna på underlivet för att lära sig vad de har för funktioner och vad de kan ha
för utseenden. Det ska också gå att läsa om de frågor som hittades på forumen, och också se
svar på dessa. En annan viktig funktion är att kunna diskutera frågorna med andra.
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Bilaga A
Quiz

Informationssida
med
diskussionsforum
Eleverna får vid
varje fråga
diskutera vad de
tror är svaret.
Sedan får de se
svaret. Läraren
kan använda
diskussionerna
som underlag i
klassrummet.

Interaktiv
informationssida

Förhörsapp

En hemsida eller
app där man kan se
bilder över
utseendet på
kvinnans underliv.
Det ska vara möjligt
att se flera olika
utseenden. Till
varje del av
kvinnans underliv
finns en
kompletterande
faktaruta.
Elever.

”Förhörshjälpen”.
Eleven kan använda
appen/hemsidan som
ett hjälpmedel inför
läxförhör eller prov.
Appen förhör eleven
på fakta genom att
ställa frågor.

Idé: Vad är det?
Namn

Elever tävlar
antingen mot sig
själva eller
klasskamrater i
frågor om
utseendet på
kvinnans
underliv.

Vem: Vem är det
för? Vem
påverkas?

För eleven.
Eleven påverkas
genom att lära
sig mer.
Att det är en
frågesport och
man kan tävla .

För elever och
lärare.

Diskussionssidan.

Att man kan se flera Förhörsfunktionen.
olika utseenden.

Kan användas i
klassrummet
men också
utanför skolan
för att träna mer
på frågorna.
Lättförståeligt
och ett roligt
sätt att lära sig
för att man kan
tävla med andra.
Den besvarar de
frågor som finns
om utseendet på
kvinnans

Både hemma och i
klassrummet.

Hemma och i
klassrummet.

Hemma.

Att det ska vara
enkelt att
diskutera. Att
kunna vara
anonym
Används för att
eleverna ska få
tillfälle till att
diskutera med

Att man själv ska
kunna bestämma
vilken information
som visas på sidan.

Att läxförhöret ska
finnas samlat på ett
ställe.

Används för att visa
hur pass många
olika utseenden det
finns. Kan hjälpa till

Används för att
eleven ska få hjälp
med framförallt
läxläsning eller

Vad:
Huvudfunktion,
viktigaste
innehåll?
När och var:
I vilka
sammanhang och
miljöer kan den
användas?
Hur: Principer?
Vilka kvaliteter
eftersträvas?

Varför: Varför
används
produkten? Vilka
problem eller
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Eleven och lärare.

frågor besvarar
den?

underliv. Finns
för att det blir
ett roligare sätt
att lära sig.

varandra, kunna
samarbeta för att
få fram rätt svar

Konsekvenser:
Hur påverkas
människor,
omgivning och
miljö?

Elever får bättre
kunskap om
vilka frågor som
finns och vad
rätta svaret är.

Eleverna kan dela
sina kunskaper
och tankar och
lära sig genom
varandra.
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att sudda ut
uppfattningen om
att endast normen
är det korrekta
utseendet.
Elever får bättre
kunskap om vad
som egentligen är
”normalt”.

förberedelse inför
prov.

Eleven presterar
bättre på läxförhör
eller prov.

Bilaga B

Besvarar de frågor som finns
Har med läroböckers
information
Visar bilder på flera olika
utseenden
Har en förhörs/frågefunktion
Möjligt att samarbeta med
andra
Kan sprida kunskap till andra
Lärandeinnehåll är flexibelt/kan
ändras
Kan anpassa sitt eget lärande
Ger utrymme för egna
tolkningar
Totalt
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Interaktiv
informationssida

Quizapp

Informationssida Förhörshjälpen
med forum

0
0

0
0

0
0

0
0

0

-1

0

-1

0
0

+1
0

0
+1

+1
0

0
0

0
-1

+1
-1

0
-1

0
0

-1
-1

0
0

-1
0

0

-3

1

-2

Bilaga C
FUNKTIONSKRAV
Kunna visa att det inte bara finns ett normalt utseende på
underlivets yttre delar, utan att detta kan variera mycket från
person till person
Kunna se vilka olika val som går att göra för att ändra
utseendet på bilden
Kunna ändra hur underlivet på bilden ser ut
Kunna ändra längd, färg, form och tjocklek på de inre
blygdläpparna
Kunna ändra färg, tjocklek och längd på de yttre
blygdläpparna
Kunna ändra storlek, storlek på klitorishuva och färg på
klitoris
Kunna ändra färg, finnar och röda prickar på huden
Kunna ändra storlek och form på slidmynningen
Kunna se kvinnans underliv både från sidan och underifrån
Kunna välja om underlivet ska visas från sidan eller
underifrån
Visuellt kunna se hur klitoris, urinrör, inre och yttre
blygdläppar, könshår, slidmynning och klitorishuva ser ut och
var delarna sitter
Kunna läsa information om klitoris, urinrör, inre och yttre
blygdläppar, könshår, slidmynning och klitorishuva
Kunna läsa om vad ”flikar” på blygdläpparna kan bero på
Kunna läsa om operationer på blygdläpparna och vilka risker
detta kan medföra
Kunna läsa om operationer på blygdläpparna och vilka risker
detta kan medföra
Kunna läsa hur reglerna för operationer i Sverige ser ut
Kunna läsa om klitoris och dess variation på utseende och
storlek
Kunna läsa om att könshåret kan ha olika färg, form och
textur
Kunna läsa om på vilka ställen könshåret växer
Kunna läsa om hur vanligt det är att andra människor rakar
sig eller inte gör det, om det är något man behöver göra
Kunna läsa om vilken funktion håret har
Kunna läsa om hur man rakar på ett så bra sätt som möjligt
(om man känner att man vill det)
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DATAKRAV
Text, interaktiv bild

Drop-down meny, text
Reglage, interaktiv bild
Reglage
Reglage
Reglage
Reglage
Reglage
Interaktiv bild
Checkboxar
Interaktiv bild

Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text

Kunna läsa om hur ofta det är vanligt att man rakar sig
Kunna läsa om hur lång tid det brukar ta att raka sig
Kunna läsa om hur lång tid det tar innan håret växer tillbaka
igen
Kunna läsa om vilket område som räknas till bikinilinjen
Kunna läsa om hur man kan undvika rakfinnar
Kunna läsa om ifall det finns några risker med rakfinnar
Kunna läsa om ifall könet/blygdläpparna kan ändra färg över
tid
Kunna läsa om skillnaderna i utseende mellan inre och yttre
blygdläppar
Kunna läsa att alla människor gillar olika utseenden, och att
det är samma sak när det kommer till underlivet. Detta blir
då också förklara att det inte går att säga vad killar gillar
Kunna skriva ny diskussionstråd/ skriva i existerande
diskussion
Kunna besvara en diskussion
Kunna se vilka olika val det finns för ”Frågor” och
”Diskussion”
Kunna se vilka olika val som finns för ”Underlivets yttre
delar”, ”Könshår” och ”Klitoris”
Kunna klicka sig in på de olika frågorna
Kunna skriva ett svar på en fråga
Kunna skicka iväg en fråga
Kunna se Underlivskollens svar
Kunna se andra personers svar på frågor
Kunna se vilka olika val som finns för ”Mina diskussioner”,
”Ny diskussion” och ”Tidigare diskussioner”
Kunna klicka sig in på tidigare diskussioner och sina egna
diskussioner
Kunna komma tillbaka till startsidan om man klickar på
”Underlivskollen”
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Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text

Textruta
Knapp
Drop-down meny
Fly-out meny
Klickbar text
Textruta
Knapp
Knapp, text
Text
Fly-out meny
Klickbar text
Klickbar text

