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Sammanfattning 

Det svenska samhället kan idag beskrivas som genomsexualiserat. Trots detta anses det 

personliga sexet fortfarande vara en privat fråga och något varje individ förväntas hålla 

för sig själv. Skollagen säger att alla elever har rätt till likvärdig undervisning men enligt 

Skolinspektionens granskande rapport av sex- och samlevnadsundervisningen uppfylls 

inte detta krav. Anledningen kan tänkas vara att lärare inte får utbildning i hur de ska 

undervisa i sex och samlevnad, att läroplanen är diffus och att sex betraktas som ett 

tabubelagt och privat ämne. Då sex diskuteras i skolan tvingas läraren aktivt dra gränser 

mellan vad som är lämpligt att ta upp i klassrummet och vad som bör bevaras privat. För 

att undersöka hur detta tar sig uttryck har Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv 

applicerats på lärarrollen då de utför sex- och samlevnadsundervisning. Studiens 

empiriska material består av sju semistrukturerade intervjuer med SO- och NO-lärare på 

högstadiet. Resultatet visar att gränsdragningen mellan personligt och privat utförs 

ständigt och att den framför allt är nödvändig för att skydda eleverna som inte har en 

lika tydligt definierad och avgränsad roll i klassrummet som lärarna. Studien identifierar 

tre strategier lärarna använder för att neutralisera ämnet. Ett sätt är att prata om privata 

saker utan att det är privat för någon i klassrummet, ett annat är att prata om det privata 

genom att diskutera det med icke-privata termer och det tredje är att transformera det 

privata med hjälp av en frågelåda. Utvecklandet av dessa strategier kräver vilja, 

engagemang och kompetens av läraren. Studiens främsta slutsats är att strukturella 

brister i utbildning och styrdokument gör att sex- och samlevnadsundervisningen till stor 

del beror på hur läraren definierar sin roll, tolkar sin uppgift och sitt ansvar. Detta kan 

tänkas vara en bidragande orsak till att ämnet inte behandlas likvärdigt. 
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Inledning 

Det svenska samhället kan idag beskrivas som genomsexualiserat. Förekomsten av 

sexualiserade bilder i reklamsammanhang och nakna kroppar och samlagsscener i film är 

påfallande vilket har bidragit till en normalisering i samhället. Det generella och opersonliga 

sexet och föreställningar kring det finns överallt (Olsson 2005, s. 67). Trots detta betraktas det 

personliga sexet i de flesta sammanhang som ett känsligt och privat ämne. Egna sexuella 

aktiviteter är något som människor framför allt förväntas ha inom hemmets väggar och är 

inget som ska diskuteras i arbetsplatsens fikarum. 

Skolans uppgift är att rusta elever för att möta samhället (Skolverket 2018, s. 7). I det 

uppdraget ingår också att eleverna ska få kunskap om sex, relationer och identitet på ett sätt 

som de kan använda i livet. Sex- och samlevnadsundervisning i skolan har dock ifrågasatts. 

Exempelvis reflekterade sociologerna John H. Gagnon och William Simon (2005, s. 91-92) 

redan 1973 kring att sex diskuteras i skolan och problematiserade skolan som institution och 

dess lämplighet att hantera de privata aspekterna som ofrånkomligen finns i ämnet. Att lärare 

ändå måste undervisa i detta gör att de tvingas behandla sex och samlevnad i förhållande till 

personliga avväganden. Sex och samlevnad tycks dock vara ett ämne som är besvärligt att få 

grepp om. Lärare beskriver att de har svårt att förstå vilka teman som ska inkluderas i sex och 

samlevnad och elever menar att ämnet ofta skyndas igenom, att informationen kommer för 

sent och att de inte får chans att gå på djupet i diskussionerna (Skolinspektionen 2018). 

Läroplanen är uppbyggd så att varje ämne har en beskrivning av syfte och det centrala 

innehåll eleverna ska få inom ämnet. Sedan följer en redogörelse för de kunskapsmål elever i 

varje årskurs förväntas uppnå för respektive betyg. I läroplanen utgör sex och samlevnad ett 

undantag från denna struktur. Ämnet har inte något eget centralt innehåll och saknar helt 

kunskapsmål. I stället är det inkluderat i 15 av grundskolans andra ämnen och förväntas 

förmedlas till eleverna genom ämnesintegration och ämnesövergripande undervisning 

(Skolverket 2018). Det mest explicit skrivna inom sex och samlevnad finns i det centrala 

innehållet för ämnet biologi. Där beskrivs det att eleverna ska få kunskap om människans 

reproduktion och hur de kan förhindra ofrivilliga graviditeter och att könssjukdomar sprids 

(Skolverket 2018, s. 167-168). Utöver detta finns begrepp som jämställdhet, sexualitet, 
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identitet, relationer och normer utan någon definition att finna i det centrala innehållet för 

exempelvis historia, religion, engelska och samhällskunskap (Skolverket 2018). 

Då lärare planerar sin undervisning ska läroplanen vara en vägledning. Inom sex och 

samlevnad är innehållet medvetet mycket översiktligt för att kunna vara flexibelt i förhållande 

till elevernas frågor och behov (Skolverket 2013). I undersökningen “UngKAB15” har 

personer i åldern 16-29 tillfrågats om erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisning. De 

teman som respondenterna uppgav att de fått tillräcklig kunskap om är hur man blir gravid, 

kunskaper om kroppen och kondomanvändning. I motsats till detta var genus, relationer, 

jämställdhet, normer och HBTQ-perspektiv de teman som eleverna saknade mest 

(Folkhälsomyndigheten 2017, s. 80). Detta kan ses som ett uttryck för att lärarna, utan större 

problem, kan undervisa kring det innehåll som beskrivs explicit i läroplanen medan de teman 

som beskrivs mindre tydligt faller på lärarens eget ansvar att tolka. Det landar därmed på den 

enskilda läraren att göra urval i kunskapen som rör sex, relationer och identitet och parera vad 

som passar att säga och hur det ska sägas. För läraren blir gränsdragningen mellan personligt 

och privat central då ämnet diskuteras eftersom det rör frågor som kan tolkas som känsliga. 

Sex- och samlevnadsundervisningen ska baseras på elevernas frågor och behov (Skolverket 

2013, s. 31). För att tolkningen ska bli korrekt, av vad eleverna vill och behöver veta, är 

relationen mellan lärare och elever en nyckel. Generellt beskrivs relationer mellan elever och 

lärare som grundläggande för att elevernas engagemang i skolan ska motiveras och 

relationerna väntas framför allt byggas genom att läraren gläntar på dörren till privata 

egenskaper och intressen (Ex. Drugli 2014; Ljungblad 2018). Den sociala interaktionen 

mellan lärare och elev blir intressant ur ett mikrosociologiskt perspektiv då det paradoxalt nog 

är svårast att bygga relationer i sex och samlevnad där det sannolikt behövs som mest. Detta 

eftersom läraren, på grund av de samhälleliga normer som skapats kring sex, kan ha svårt att 

utöva den personliga och relationella roll som den brukar utan att bli privat och inkräkta på 

elevernas integritet.   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur lärare konstruerar 

undervisningsstrategier som gör det möjligt att interagera med elever om ämnen som anses 

känsliga eller privata. Sex- och samlevnadsämnets privata karaktär går inte att bortse från 

vilket innebär att lärarna tvingas resonera kring gränsdragningen mellan personligt och privat 

för att framgångsrikt kunna utöva sin roll. För att undersöka detta har följande frågeställningar 

formulerats: 

●   Hur ser läraren på sin egen roll och hur förhåller den sig till undervisning i sex och 

samlevnad? 

●   Vilka strategier för gränsdragningen mellan personligt och privat går att urskilja i 

de metoder lärarna använder i sex- och samlevnadsundervisningen? 

Avgränsningar 

Uppsatsen har avgränsats till att studera lärare som undervisar i samhälls- och 

naturorienterande ämnen på högstadieskolor i Stockholmsområdet. Fortsättningsvis benämns 

ämnena SO och NO. Även om sex- och samlevnadskunskap ska ingå i 15 av grundskolans 

ämnen ansågs lärare inom SO och NO mest intressanta (Skolverket 2018). Detta då de är 

ålagda att undervisa i de teman som beskrivs som mer känsliga enligt Skolinspektionens 

rapport från 2018 såsom HBTQ och normer (Skolinspektionen 2018, s. 6-7). Avgränsningen 

till just grundskolans högstadium grundar sig i att kunskapen som ska erhållas där i högre 

grad är obligatorisk och något alla elever ska kunna tillgodogöra sig. Detta till skillnad från 

gymnasiet där kurserna till viss del baseras på vad eleverna själva har intresse av och väljer. 

Exempelvis kan elever som inte väljer naturkunskap gå miste om den sex och samlevnad som 

erbjuds inom ramen för ämnet i gymnasiet (Skolinspektionen 2018, s. 6). 

Bakgrund 

Sverige var först i världen med att införa obligatorisk sexualundervisning år 1955 (Lennerhed 

2002, s. 141). Sedan dess har ämnet varit omdiskuterat. Ursprungligen var fokus att skydda 

ungdomar och göra dem medvetna om vad de farliga fria sexuella förbindelserna kunde leda 
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till. Idag baseras sex- och samlevnadsundervisningen på en balans mellan frisk- och 

riskperspektiv (Nilsson 2016, s. 404). 

De riktlinjer som används nu ingår i grundskolans läroplan LGR11 som sedan 2011 har 

reviderats fyra gånger, nu senast 2018 (Skolverket 2018). Till lärarnas hjälp har läroplanen 

kompletterats med ett frivilligt stödmaterial från Skolverket (2013) där syftet och förslag till 

metod för integrering konkretiseras för vardera ämne. Dessutom innehåller stödmaterialet 

pedagogiska tips och exempel på förhållningssätt läraren kan använda sig av i praktiken för 

att undervisningen ska vara jämställdhetsbejakande, normkritisk och hälsofrämjande. Vidare 

rekommenderar stödmaterialet att sex- och samlevnadsundervisningen ska bedrivas på tre 

ben, illustrerat som en triangel. Basen är ämnesintegrering och ämnesövergripande arbeten 

och handlar om att läraren ska väva in sex- och samlevnadsrelaterad kunskap i sin ordinarie 

undervisning. På andra sidan finns enskilda lektioner, dagar eller insatser avsedda för att 

prata om ämnen som kan kopplas till sex och samlevnad. Den sista sidan av triangeln är fånga 

frågan i flykten som innebär att läraren förväntas plocka upp aktuella saker som händer i 

världen, samhället eller i klassrummet som har koppling till sex, relationer och identitet 

(Skolverket 2013, s. 14-17). Både läroplanen och stödmaterialet belyser att undervisningen 

inom sex och samlevnad ska präglas av elevernas behov och frågor och utgå från deras eget 

perspektiv (Skolverket 2013; Skolverket 2018). 

Stödmaterialet innehåller också ett kort stycke om hur läraren ska behandla det som är 

personligt och privat. Läraren rekommenderas vara personlig men inte privat vilket beskrivs 

av ett citat från en “erfaren sexualupplysare”. Denna säger att den aldrig skulle berätta om en 

pågående relation men att den kan dela med sig av erfarenheter från tonårens famlande i 

relationer. Enligt materialet ska avvägningen för vad som är privat göras med hänsyn till 

elevernas och lärarens integritet med målet att vara tillräckligt personlig att elevernas 

uppmärksamhets bibehålls (Skolverket 2013, s. 28). 

Skolinspektionens granskning 

Skolinspektionen är en myndighet med tillsynsansvar för svenska skolor och med syfte att 

värna om god utbildning i trygga miljöer (SFS 2010:800). I februari 2018 publicerade 

Skolinspektionen en rapport med resultatet av en granskning av sex- och 

samlevnadsundervisningen i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan. Rapporten utfördes på uppdrag av regeringen i syfte att kartlägga 
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huruvida skolor lyckas uppfylla undervisningsuppdraget som kan kopplas till kunskapsämnet 

sex och samlevnad (Skolinspektionen 2018, s. 5). 

Enligt rapporten är sex- och samlevnadsundervisningen undermålig. Lärare upplever stora 

svårigheter med att undervisa i ämnet, speciellt eftersom de menar att de saknar adekvat 

kunskap om exempelvis normer, HBTQ och hedersrelaterade frågor (Skolinspektionen 2018, 

s. 27-32). Dessutom uppger lärarna att de är obekväma i ämnet och rädda att få svåra frågor 

från eleverna i laddade diskussioner (Skolinspektionen 2018, s. 6). Trots att undervisningen 

ska vara ämnesintegrerad uppfylls inte kravet. I stället sker den oregelbundet och anledningen 

uppges vara rektorns bristande ansvar vad gäller att skapa förutsättningar för en enhetlig 

sexualundervisning med en genomarbetad struktur (Skolinspektionen 2018, s. 39). I rapporten 

framgår också att undervisningen saknar likvärdighet, det vill säga att den ser olika ut både 

inom och mellan skolor. Exempelvis varierar vilka teman som berörs såväl som 

elevinflytandet då sex, relationer och identitet behandlas (Skolinspektionen 2018, s. 20-22). 

Rapporten konstaterar att rektorns styrning och lärarens roll är central för undervisningens 

kvalitet. Skolinspektionen framhåller kompetensutveckling som den främsta 

framgångsfaktorn beträffande lärarnas trygghet i ämnet (Skolinspektionen 2018, s. 40-42). 

Disposition 

I uppsatsen följer en översikt över teori och tidigare forskning som kan kopplas till ämnet. 

Därefter presenteras metoden för studien tillsammans med en beskrivning av hur materialet 

har analyserats och en redovisning av resultatet. Uppsatsen avslutas med en diskussion av 

resultatet samt en presentation av slutsatserna och förslag till vidare forskning. 

Teori och tidigare forskning 

Lärarens roll i klassrummet har i den tidigare forskningen flera gånger kopplats till Erving 

Goffmans dramaturgiska perspektiv om social interaktion. Perspektivet är användbart då de 

komplexa ordningar som finns mellan elever och lärare i klassrummet studeras. I det följande 

stycket beskrivs relevanta delar ur Goffmans teaterinspirerade perspektiv och tidigare 

forskning inom tre angränsande områden presenteras. 
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Teoretiskt ramverk 

Jaget och maskerna är författad av Erving Goffman (2014) år 1959. I boken beskriver han 

sociala situationer genom att likna dem med en teaterscen. Sociala situationer kan betraktas 

som framträdanden där alla inblandade spelar olika roller (Goffman 2014). Hans metod att 

studera samhället har kallats det dramaturgiska perspektivet och har legat till grund för en 

förklaring av sociala interaktioner i vardagssammanhang (Larsson & Sohlberg 2014, s. 123). 

Människor spelar roller i olika situationer som reflekterar, för stunden, relevanta delar av 

deras jag. En roll definieras genom att den aktivt utageras upprepade gånger och har ett mer 

eller mindre förutbestämt sätt att hantera de situationer som uppstår (Goffman 2014, s. 22-23). 

Vilken roll som spelas för stunden bestäms av den sociala situation i vilken aktören befinner 

sig. Dessutom kan aktören aktivt välja den publik som passar för rollen som ska spelas genom 

det Goffman kallar publiksegregation (Goffman 2014, s. 50, 191). Exempelvis kan en kvinna 

spela rollen som omhändertagande mor då hon lullar runt i lekparken med sitt barn medan hon 

spelar rollen som pragmatisk och effektiv chef då hon är på sin arbetsplats. Dessa två är 

väldefinierade roller som kan särskiljas lätt då de vanligtvis utövas på specifika platser och 

inför en specifika åhörare (Goffman 2014, s. 50). Det finns också tillfällen då roller kan spelas 

parallellt (Goffman 2014, s. 74). Ett exempel skulle kunna vara då den tidigare nämnda 

mamman har med sitt barn på arbetsplatsen och behöver visa upp båda rollerna på samma 

gång. I vissa situationer av dubbelt rollutövande kan det dock uppstå obehag då de olika 

rollerna personen försöker spela är så skilda att individen upplever svårigheter med att foga 

dem samman. Det är därför vanligt att människor tar till olika försvarsstrategier för 

publiksegregation för att se till att det bildas mer eller mindre vattentäta skott mellan platser 

och situationer då olika roller behöver spelas (Goffman 2014, s. 50, 191). 

Förutsättningar för att olika roller ska kunna spelas är att inramningen är korrekt, exempelvis 

ska möblering och övrig rekvisita överensstämma och hjälpa aktören att förstärka 

rollutövandet (Goffman 2014, s. 29). Individen som spelar rollen besitter även en personlig 

fasad, i form av yttre attribut såsom kön, ålder, längd, ansiktsuttryck, gester och övrig 

framtoning som gör rollen trovärdig och legitimerar det som utageras (Goffman 2014, s. 30-

31, 58). Vid ett lyckat framträdande spelar alla inblandade med, alltså har även publiken en 

viktig och aktiv roll (Burns 1992, s. 121). Exempelvis förutsätts det att omgivningen tar rollen 

på allvar och att de visar taktkänsla och hjälps åt för att se till att framträdandet går som de 
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medverkande föreställer sig, det vill säga att situationsdefinitionen blir som förväntat 

(Goffman 2014, s. 17-18, 20-21). 

För att ett framträdande ska fungera måste situationsdefinitionen vara stabil. För att hålla den 

trygg använder sig de inblandade aktörerna av olika åtgärder som gör att scenen och intrycken 

kontrolleras. Detta kan göras genom anpassningar av vad som sägs och vilka fakta som 

hemlighålls. Det kan också vara att läsa av de förväntningar som finns i situationen och agera 

i enlighet med dem. Goffman delar upp dessa åtgärder i förebyggande åtgärder, vilka görs i 

förväg för att göra scenen friktionsfri och förbättra förutsättningarna, beskyddande åtgärder 

som utförs för att skydda någon annan från att bryta situationsdefinitionen och 

försvarsåtgärder som ämnar skydda aktören själv (Goffman 2014, s. 185). De medverkande 

skyddas ifrån att situationsdefinitionen ska brytas och att de inblandade aktörerna tappar 

masken, vilket betyder att rollen de spelar, det vill säga masken de håller upp framför ansiktet, 

faller och avslöjar okunskap eller att de inte hör hemma på den positionen (Goffman 2014, s. 

17-18, 185). Förmågan att stanna i rollen, oavsett om situationsdefinitionen utmanas, benämns 

som dramaturgisk disciplin och innefattas av de försvarsåtgärder en aktör använder för att 

skydda sig själv (Goffman 2014, s. 188-189). 

Goffman menar att aktiviteter och egenskaper kan bedömas höra hemma i olika regioner. Han 

talar om en främre och en bakre region. Den främre regionen beskriver platsen eller 

situationen i vilken framträdandet äger rum (Goffman 2014, s. 97). Det är en plats där aktören 

visar upp eller förstärker aktiviteter som är förenliga med rollen (Burns 1992, s. 112-113). I 

motsats till detta finns den bakre regionen där egenskaper som inte överensstämmer med 

rollen kan få utlopp (Goffman 2014, s. 101-102). Detta skulle kunna liknas vid ett hem där 

matsalen kan ses som en främre region, en plats där samtal kan föras och gäster bjuds in. I 

samma hus, men avsiktligt avskilt från de gemensamma utrymmena, finns sovrummet som 

kan ses som en typ av bakre region avsedd för privata aktiviteter (Goffman 2014, s. 109). 

Goffman talar framför allt om regionerna som platsbundna men menar att en bakre region-stil 

kan framkallas av att mer informella aktiviteter utförs i den främre regionen (Goffman 2014, 

s. 115). 

Vid framträdanden kan roller ha olika typer av manus som stödjer utövandet. Goffman 

beskriver hur manuset kan vara allt från ett ordagrant manuskript för vad som ska sägas vid 

den givna tidpunkten till mer lösa regianvisningar. Regianvisningarna sätter mål och riktning 

för rollen, men utelämnar exakta beskrivningar för hur framträdandet ska gå till. Då en aktör 

är förtrogen med sin roll är sannolikheten stor att den endast behöver använda enkla 
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regianvisningar då rollen ska utövas (Goffman 2014, s. 69-70). Vidare kan ett förenklat eller 

otydligt manus generera mer arbete i praktiken. Goffman kallar detta diffust angivna 

arbetsuppgifter vilka kan liknas vid när en person önskar sig “vad som helst” i 

födelsedagspresent i syfte att underlätta för sin omgivning. Denna instruktion öppnar i stället 

upp för en personlig tolkning av vad arbetsuppgiften innebär vilket försvårar för aktören 

(Goffman 2014, s. 37). 

Goffman talar också om dekorum vilket kan ses som ramar för beteende på specifika platser.  

Dekorum kan vara moraliska eller instrumentella (Goffman 2014, s. 98). Det moraliska 

föreskriver vad som är anständigt och socialt passande inom ramen för det framträdande som 

utspelas. Dessa handlar framför allt om att inte blanda sig i personliga angelägenheter samt 

visa sexuell anständighet. Det instrumentella beskriver vad som är lämpligt att göra i den 

sociala situationen baserat på vilka effekter det ger upphov till. Exempelvis kan detta vara att 

man passar tider och följer ordningsregler (Goffman 2014, s. 98). 

Teorikritik 

Viss kritik har riktats mot Erving Goffman på grund av att han bara beskriver det han ser utan 

att lämna förklaringar till varför scenen ser ut som den gör (Psathas 1996, s. 386). Exempelvis 

påstås han förbise hur normer och personliga intressen inverkar på den sociala interaktionen 

(Burns 1992, s. 6). Begreppet dekorum skulle kunna ses som ett försök till att fånga in de 

oskrivna regler som påverkar och sätter ramar för människors beteenden (Goffman 2014, s. 

98). Dock talar Goffman om dessa ramar som att de endast gäller på en specifik plats vilket 

kan betraktas som en förenkling av de komplexa strukturer som influerar människors 

handlande (Burns 1992, s. 118, 131). Goffman tenderar att göra fenomen och begrepp 

platsbundna vilket gör att hans teorier kan upplevas trubbiga och svåra att applicera (Burns 

1992, s. 118). I en klassrumssituation då undervisningen handlar om just sex, relationer och 

identitet är det rimligt att anta att eleverna lyder under flertalet specifika normer, 

förväntningar och maktordningar. Detta gör det nödvändigt att ta hänsyn till denna kritik för 

att få en heltäckande bild av vilka bakomliggande faktorer som påverkar lärarrollen i 

sammanhang av sex- och samlevnadsundervisning. 
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Tidigare forskning 

Kombinationen av lärarens roll och sex- och samlevnadskunskap är sällsynt i tidigare 

forskning. För att få en överblick av forskningsområdet har den tidigare forskningen därför 

delats upp i tre övergripande teman. Dessa är sex och samlevnad som kunskapsämne, 

läraryrket som roll och relationer mellan lärare och elever.  

Sex och samlevnad som kunskapsämne 

Hur sex- och samlevnadsämnet ser ut i skolan skiljer sig från land till land. 

Världshälsoorganisationen, WHO, publicerade 2010 ett ramverk med förslag på vad sex- och 

samlevnadskunskap ska innehålla och hur det ska implementeras i Europa. Dock är det upp 

till varje land att skapa policys och hitta sätt att involvera sex och relationer i utbildningen 

(WHO 2010, s. 9). På grund av nationella skillnader har det här stycket uteslutande fokuserat 

på forskning av den svenska sex- och samlevnadsundervisningen. 

Tidigare forskning kring sex och samlevnad består framför allt av olika typer av 

kunskapsmätningar inom ämnet. Maria Ekstrand, Camilla Engblom, Margareta Larsson och 

Tanja Tydén (2011) har utfört en enkätstudie som 225 kvinnor i åldern 13 till 25 svarade på i 

väntrum på ungdomsmottagningar och studenthälsokliniker. Enligt studien uppgav 90 procent 

att de haft sex- och samlevnadsundervisning någon gång under högstadiet. Men bara omkring 

hälften uppgav att de fått heltäckande och tillfredsställande information om kroppens 

utveckling, puberteten, könsorganens anatomi och menstruation. Respondenterna uppgav att 

de inte hade fått tillräckligt med information om de resterande ämnena de blivit tillfrågade 

om. Exempelvis saknade respondenterna diskussioner kring aborträttigheter, sexuella 

trakasserier, HBTQ-frågor, pornografi och dess konsekvenser för sexuellt beteende. Färre än 

en femtedel av de svarande tyckte att undervisningen varit bra eller väldigt bra. Dessutom 

uppgav flertalet att de önskade att läraren kunde vara öppen, ha fokus på sexuella olikheter 

och att läraren skulle våga närma sig så kallade “svåra ämnen”. Studien konstaterar att lärare 

behöver utbildning inom sex- och samlevnadsrelaterade ämnen men att detta är en utmaning 

då skolor med begränsade resurser kan ha svårt att hålla kunskapen aktuell. Dessutom uppger 

studien att skolor och lärare behöver tydligare mål för hur undervisningen ska bedrivas och 

vad den förväntas ge för effekter. 

I en kvasi-experimentell studie av Margareta Larsson, Karin Eurenius, Ragnar Westerling och 

Tanja Tydén (2006) utfördes en annan typ av kunskapsmätning. Elever från 25 
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gymnasieklasser fick svara på vad de visste om könssjukdomar, graviditet och möjligheter att 

skydda sig. Sedan fick klasserna besök av ett externt sexualupplysningsprojekt som kallades 

Love Emergency och efter det gjordes ännu en enkätundersökning av hur elevernas kunskap, 

erfarenheter och attityder såg ut. Studien konstaterade att externa aktörer som får komma in 

på skolor och undervisa i dessa ämnen är mycket effektiva och bidrar till att förebygga 

spridning av sexuellt överförbara infektioner och ofrivilliga graviditeter. Vidare anser 

eleverna att externa aktörer är ett positivt inslag i sex- och samlevnadsundervisningen.  

Läraryrket som roll 

Med Goffman som teoretiskt ramverk har flertalet studier beskrivit hur det dramaturgiska 

perspektivet kan appliceras på klassrumssituationer. I en amerikansk observationsstudie av 

Janine Davis (2011) har fem högstadielärare observerats och intervjuats angående hur de 

skapar och presenterar sin lärarroll. Davis konstaterar att rollutövandet står på tre ben. Det 

första är fysiska förutsättningar vilket inkluderar hur läraren rör sig i rummet, vilka kläder den 

använder, hur eleverna tilltalas och vilken typ av rekvisita läraren använder sig av. Det andra 

är sociala förutsättningar, det vill säga hur relationen med eleverna ser ut, hur de tar emot 

undervisningen och vilken värdegrund skolan har. Det tredje benet är psykosociala 

förutsättningar vilken inkluderar lärarens känslor inför ämnet, hur den uppfattar sin förmåga 

att lära ut och vilka förebilder den har i sin roll. Enligt studien är det viktigaste 

komponenterna för lärarens rollutövande hur de pratar, dekorerar sina klassrum och klär sig. 

Dessutom lyfter Davis att lärares sätt att utöva lärarrollen påverkar elever olika. 

En annan faktor som kan påverka lärarens rollutövande är vilka som deltar i scenen. I en 

annan amerikansk studie har Sharon Preves och Denise Stephenson (2009) analyserat hur 

intrycksstyrningen och elevernas uppfattning påverkas då två lärare undervisar tillsammans 

genom att observera eleverna under sina egna lektioner. Studien konstaterar att lärare som 

undervisar ensamma i högre grad kan kontrollera gränsen mellan bakre och främre regionen, 

medan det ibland vid gemensam undervisning blir nödvändigt att blotta egenskaper och 

diskussioner som eleverna egentligen inte var tänkta att bevittna. Exempelvis kan det bli 

nödvändigt att samtala kring vem som ska säga vad eller hur de ska lägga upp lektionen för att 

hinna allt inom tidsramen. När dessa diskussioner visas upp inför eleverna antas detta 

förändra deras syn på sina lärare till mindre auktoritära. Exempelvis beskrivs 

klassrumstillfällen då den ene läraren frågat den andra läraren om den har någon information 

att tillägga. Då momentet inte var planerat på förhand förstod den andra läraren inte sin roll 
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och nekade upprepade gånger att tillägga något. Detta har analyserats som ett tillfälle då den 

sistnämnda förlorat en del av sin auktoritet då denne framstod som mindre kompetent. Studien 

konstaterar att då flera lärare samarbetar är undervisningen mer riskfylld då den förutsätter en 

större öppenhet för improvisation samtidigt som det finns mycket att vinna då lärarna är 

samspelta. 

Relationer mellan lärare och elever 

Att strategiskt visa utvalda delar från den bakre regionen, till exempel dela med sig av 

personliga åsikter och berättelser, är i den tidigare forskningen en återkommande metod för 

att bygga tillförlitliga relationer. Ann-Sofi Wedin (2007) och Annika Lilja (2013) har 

observerat och intervjuat två respektive fem lärare. I sina doktorsavhandlingar menar de båda 

att förtroendefulla relationer ger mening och motivation till elevens inlärningsprocess och att 

engagemang från både elev och lärare är nödvändigt för att uppnå detta. Wedin (2007) 

beskriver verksamheten i klassrummet som ett ständigt skapande och vårdande av relationer. 

Strategin som lyfts i studierna är lärarens förmåga och vilja att närma sig och knyta an till 

elever genom att vara uppmärksam för elevens privata intressen och de livsvillkor som står 

bortom de krav skolan ställer på eleven. Exempelvis kan en lärare kommentera en elevs nya 

penna eller diskutera hur det gått för fotbollslaget denne vet att eleven hejar på. Enligt Lilja 

(2013) är det också viktigt att se till att elevens behov och idéer tas på allvar och aktivt 

används för att hitta en inlärningsväg som passar just denna elev. Förtroendefulla relationer 

byggs då genom att läraren ser elevens individuella förutsättningar och bekräftar dennes levda 

erfarenheter, vilket kan bidra till att de i högre grad klarar av de mellanmänskliga utmaningar 

som kan uppstå i klassrummet. 

Relationerna ska således byggas genom att läraren närmar sig elevens privata värld, men 

också genom att läraren själv öppnar upp för någon form av inblick i dennes egen personliga 

värld. Läraren uppmuntras i detta förtroendefulla relationsbyggande i viss mån att gå utanför 

rollen som lärare och glänta på dörren till individen bakom, genom att blotta personliga 

intressen och egenskaper (Lilja 2013; Wedin 2007). 
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Metod 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare förhåller sig till sin roll som lärare då de undervisar i 

sex och samlevnad på högstadiet. Därför anses samtal med lärare vara den mest fruktbara 

metoden för att samla material. Sex- och samlevnadsundervisning är på många sätt ett mer 

komplext ämne än många andra då det inte har något eget centralt innehåll och än mindre 

uttalade kunskapskrav enligt läroplanen (Skolverket 2018). På grund av detta ansågs lärarnas 

egna resonerande och upplevelser av rollen och hanterandet av klassrumssituationer vara av 

största vikt för att få en så korrekt spegling av rollutövandet som möjligt. För att få tillgång 

till dessa resonemang bedömdes kvalitativa intervjuer vara den bäst lämpade metoden (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 65). Uppsatsens fokus ligger på lärarens egen syn på rollen vilket ger 

studien en fenomenologisk utgångspunkt. Fenomenologin utgår från intervjupersonen och hur 

den upplever och tolkar sin livsvärld (Kvale & Brinkmann 2014, s. 44). 

Forskarrollen 

Båda uppsatsförfattarna har kopplingar till fältet då den ena arbetar i skoladministration och 

den andra är sexualupplysare för RFSU. Som ett resultat av detta finns en närhet till fältet och 

en viss förförståelse. I studier tolkas alltid informationen som samlas in genom forskarnas 

tidigare kunskap och förförståelse (Aspers 2011, s. 38). Detta var något som diskuterades 

noggrant under hela studieperioden för att förebygga bias. Under analysprocessen ifrågasattes 

tankar som diskuterades ständigt för att fokus på empirin skulle bevaras och inte influeras av 

uppsatsförfattarnas förförståelse (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 224). Det var också viktigt 

att låta intervjudeltagana bestämma nivån för samtalet. Detta för att inte författarnas 

förförståelse och erfarenhet av ämnet skulle leda in diskussionerna på ämnen som kunde 

kränka lärarens integritet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 98).  

Urval 

Sex- och samlevnadsämnet har beskrivits som laddat och lärare verkar generellt ha skilda 

åsikter kring hur lätt det är ett tala om dessa teman (Skolinspektionen 2018, s. 6-7). På grund 

av detta fanns det anledning att misstänka att intervjuns ämne i högre grad skulle attrahera 
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deltagare som anser sig bekväma att prata om sex, relationer och identitet. För att kontrollera 

detta och förebygga bias bedömdes det vara nödvändigt att informationen de potentiella 

intervjupersonerna fick kom direkt från uppsatsförfattarna och inte via mellanhänder som 

kunde tänkas förvränga informationen (Bryman 2011, s. 179). Då intervjudeltagare efterlystes 

på Facebook var det, på grund av detta, extra viktigt att inlägget tilltalade lärare med olika syn 

på sex och samlevnad (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 41). För att leva upp till detta 

fokuserade inlägget på att intervjun skulle handla om SO- och NO-lärares syn på sin roll och 

vilka undervisningstekniker de använde. Inlägget användes som en intresseanmälan för att få 

kontakt med lärare med olika ingångar och innehöll därför inte exakt information om att det 

var sex- och samlevnadsundervisning som skulle diskuteras. Till de lärare som anmält intresse 

att medverka i en intervju skickades en utförlig beskrivning av vad frågorna skulle beröra och 

en möjlighet att avgöra om de ville delta eller inte. Då denna information delades var det två 

personer som visat intresse som valde att avböja. Genom en Facebookgrupp för NO-lärare i 

Stockholm bokades fem intervjuer. Utöver Facebook gjordes ett bekvämlighetsurval då 

uppsatsförfattarnas kontakter användes för att undersöka om det fanns tillgång till 

högstadielärare genom vänners bekanta (Bryman 2011, s. 194-195). Med hjälp av denna 

metod bokades resterande två intervjuer. 

Deltagarna som bokades för intervju var mellan 29 och 63 år, två av dem var SO-lärare och 

fem var NO-lärare. Tre av lärarna var män och resterande fyra var kvinnor. Utav de två SO-

lärarna var en man och en kvinna. Sex av intervjupersonerna hade lärarlegitimation och 

samtliga hade undervisat i ämnet i minst fyra år.  

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt riktlinjer för forskningsetiska principer som 

vetenskaplig forskning ska ta hänsyn till. Dessa kan sammanfattas till fyra huvudkrav vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla fyra 

kraven syftar till att skydda deltagarna och se till att all forskning som bedrivs inom 

humaniora och samhällsvetenskap är etiskt försvarbar (Vetenskapsrådet 2002). Nedan 

beskrivs hur denna studie tagit de olika kraven i beaktning. 

Informationskravet tillgodosågs genom att deltagarna fick nödvändig information om vilka 

teman studien skulle behandla redan innan de tackade ja till att delta. Denna information fick 

de också i ett informationsbrev som undertecknades i samband med intervjun 
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(Vetenskapsrådet 2002, s. 7-8). Även hänsyn till samtyckeskravet togs i detta brev där 

villkoren för deltagarnas medverkande stod med. Denna information kommunicerades också 

verbalt i början av varje intervju för att försäkra att deltagarna var medvetna om att intervjun 

spelades in och deras rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s. 9-11). 

Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn till genom att intervjuer då de bokats direkt tilldelats 

en bokstav i stället för deltagarens namn. Omedelbart efter transkribering och avidentifiering 

förstördes inspelningen och de dokument i vilka intervjudeltagarnas namn och bokstavskod 

stod nedtecknade tillsammans (Vetenskapsrådet 2002, s. 12-13). I tidigare nämnda 

informationsbrev poängterades också deltagarnas anonymitet och att namn såväl som skola 

och stadsdel skulle anonymiseras. Nyttjandekravet uppfylls genom att materialet som samlats 

in inte används till något annat än just denna studie (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 

Procedur 

Av respekt för lärarnas omfattande uppdrag, inte minst på våren då det är nationella prov, var 

det viktigt att göra deras medverkan så enkel som möjligt. Intervjuer bokades därför på 

tidpunkter och platser som passade deltagarna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 42-43). 

Alla intervjuer spelades in och majoriteten av intervjuerna hölls på lärarens egen skola innan 

eller efter undervisningen. Två av intervjuerna hölls i kafémiljö och en i intervjupersonens 

hem. Intervjuerna beräknades ta omkring en timme, vilket deltagarna blev informerade om. 

Då de genomfördes blev inspelningarna mellan 56 och 94 minuter. 

Intervjuerna hade en semistrukturerad karaktär och hölls med hjälp av en intervjuguide 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 37-38, 44). Den semistrukturerade intervjun valdes för 

att lämna utrymme för följdfrågor som kunde ta vara på lärarnas erfarenheter. Då 

uppsatsförfattarna saknar kunskap kring lärarrollen ämnade intervjun vara ett samtal inom 

vilket innehållet skapades tillsammans med läraren. För att understryka detta samarbete i 

meningsskapandet kallas de intervjuade lärarna intervjupersoner i uppsatsen (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 360-361). 

Intervjuguiden (se bilaga) utformades med frågeställningarna i åtanke och kategoriserades till 

fem fokusområden. Det första var orientering med syftet att få en övergripande bild av läraren 

och skolans arbetssätt för att bedriva undervisning som inkluderas i sex- och 

samlevnadsbegreppet. Frågorna i detta fokusområde var faktamässiga och förväntades kunna 

besvaras med lätthet. De inledande frågorna hade till syfte att göra deltagarna bekväma i 
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intervjusituationen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 45). I fokusområdena syn på rollen 

i klassrummet och förväntningar diskuterades lärarens egna tankar om sig själv i förhållande 

till undervisningen. Fokusområdet genomförande ämnade att få en bild av hur den faktiska 

undervisningen går till, från inspiration och förberedelse till tankar efter lektionen. Det sista 

fokusområdet förändring syftar till att få inblick i lärarnas behov och vad de skulle vilja se för 

utveckling framöver. Under varje fokusområdesrubrik fanns två till sex så kallade 

huvudfrågor som operationaliserats från fokusområdet. 

Intervjuguiden testades på vänner och bekanta för att se hur förståeliga frågorna var och om 

deras ordning föreföll givande. Eftersom intervjuerna skulle genomföras enskilt men av två 

olika personer var det också viktigt att ha en dialog kring syftet med varje fråga för att 

riktningen skulle bli densamma (Kvale & Brinkmann 2014, s. 274). Intervjuguiden fylldes 

genom tester och diskussioner med förslag till följdfrågor och tankar under varje huvudfråga. 

Tack vare denna omfattande genomarbetning av frågorna blev guiden dynamisk och kunde 

sömlöst följa samtalet som uppstod i intervjusituationen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 

s. 44; Kvale & Brinkmann 2014, s. 173). Denna bearbetning bidrog också till förbättrad och 

mer enad förförståelse då uppsatsförfattarna har erfarenheter från olika delar av 

forskningsfrågan, en från skoladministration och en från sexualupplysning (Aspers 2011, s. 

38-39; Kvale & Brinkmann 2014, s. 274). 

Analysmetod 

Transkriberingen utfördes löpande under perioden då intervjuerna ägde rum. Under 

transkriberingen anonymiserades materialet så att namn, platser och andra privata detaljer inte 

skulle gå att härleda. Intervjupersonernas namn ersattes med bokstäverna A, B, C, D, E, F och 

G (Kvale & Brinkmann 2014, s. 323). Dessa beteckningar kommer även användas i resultatet 

för att markera från vilken intervjuperson utvalda citat kommer. A, C, E, F och G är NO-

lärare medan B och D undervisar i SO. 

Då alla intervjuer var transkriberade satt uppsatsförfattarna tillsammans och läste igenom 

intervjuerna högt. Under denna genomläsning noterades nyckelord och intressanta delar i 

marginalen. Dessutom diskuterades intervjusvaren så att båda uppsatsförfattarna skulle ha 

samma utgångspunkt (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 224). Sedan skrevs nyckelorden på 

lappar och sorterades så att de som var lika låg tillsammans. I denna process urskildes sex 

teman som formulerades som ett kodschema med koppling till frågeställningen (Aspers 2011, 
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s. 173-174). Dessa var lärarrollen, sex och samlevnad som ämne, metoder för sex och 

samlevnad, personligt och privat, relationer och försvarsåtgärder. Därefter tilldelades varje 

kod en färg och en ny genomläsning av intervjuerna utfördes där intervjusvaren markerades 

utifrån koderna. Då intervjuerna var färgkodade lästes de igenom ytterligare en gång och 

beskrivande nyckelord noterades i marginalen (Aspers 2011, s. 185-188). 

Nyckelorden användes för att hitta mönster och navigera i det omfattande materialet. Dessa 

sorterades och lades i en turordning som föreföll fruktbar för förmedlandet av resultatet. 

Dessutom anpassades rubrikerna till materialet snarare än Goffmans begrepp (Aspers 2011, s. 

230-232). Därefter skrevs resultatet som strukturerades enligt tre huvudrubriker. Dessa är 

lärarrollen i sex och samlevnad, gränsdragning mellan personligt och privat och att etablera 

och bevara situationsdefinitionen. 

Metodkritik 

Goffman använde sig framför allt av observationer för att samla material (Burns 1992, s. 12). 

Att observera lärare i denna studie hade lämpat sig illa av flera anledningar. För det första 

hade det blivit svårt att besvara den första forskningsfrågan med hjälp av observationer då 

lärarens resonemang kring sin lärarroll är av största vikt. Att bara observera detta då läraren är 

aktiv i klassrummet hade krävt att den studerades i flera olika lektioner och förmodligen 

under en lång tid (Lalander 2015, s. 101). Detta för att få heltäckande data för de komparativa 

aspekterna av hur läraren förhåller sig till rollen i sex och samlevnad i jämförelse med andra 

ämnen. Detta leder vidare till den andra anledningen som är otillgängligheten att observera 

sex- och samlevnadsundervisning. Denna typ av undervisning är i de flesta fall med största 

sannolikhet begränsad till att inträffa sporadiskt och sällan. 

Att föredra hade däremot varit att arrangera fokusgruppsintervjuer med ett antal lärare. Detta 

hade bidragit till studiens validitet då ett samtal kring sex- och samlevnadsundervisning 

mellan personer som själva har erfarenhet av ämnet med stor sannolikhet hade kunnat få fram 

svar på frågor uppsatsförfattarna inte hade kunskap nog att ställa (Dahlin-Ivanoff 2015, s. 81). 

Att både SO- och NO-lärare användes i studien kan ha påverkat studien negativt. Anledningen 

till att båda lärartyperna eftersöktes var en idé om att detta skulle bidra till ett fylligare och 

mer mångsidigt material (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 39-40). Dock blev det i 

stället tydligt att definitionen av rollen då det kommer till ansvar för sex- och 

samlevnadsundervisning skiljer sig åt mellan SO- och NO-lärare. SO-lärarna menar att de 
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inkluderar begreppen i den övriga undervisningen utan att se sex- och samlevnadsämnet som 

en egen enhet. De uppgav att de inte identifierade sig som en del av sex- och 

samlevnadsämnet vilket gjorde att deras svar blev mer abstrakta i förhållande till 

frågeställningarna. Om endast en typ av lärare intervjuats hade resultatet med största 

sannolikhet blivit mer enhetligt. 

Resultat  

Lärarrollen i sex och samlevnad  

Sex- och samlevnadsämnet har en säregen plats i läroplanen då ansvaret för det är fördelat 

över 15 av grundskolans ordinarie ämnen. Detta ser samtliga intervjupersoner till viss del som 

ett problem. Sex- och samlevnadsdelarna beskrivs som att de utgör en liten del av allt som ska 

få plats på lektionerna och flera av lärarna vittnar om svårigheter med att hitta tid och energi 

till fortbildning inom sex och samlevnad som en följd av detta. Samtliga intervjupersoner 

beskriver ämnet som lättillgängligt för eleverna då de ständigt exponeras för sex, nakenhet och 

normer kring sex genom sina mobiltelefoner och populärkulturen. På grund av detta upplever 

lärarna det som viktigt att skolan tar ansvar och framför allt guidar, visar på alternativa vägar 

och breddar normalitetsbegreppet kring det eleverna ser och hör från andra källor. Majoriteten 

av lärarna nämner att de tar upp identitet, könssjukdomar, preventivmedel, könsorganens 

anatomi och allas lika värde inom ramen för sex och samlevnad. Utöver detta nämns en 

mängd ämnen med varierande frekvens. Exempel på dessa är empati, asexualitet, porrindustri, 

regnbågsfamiljer, #metoo, hormoner, normkritik, övergrepp, samtycke, graviditet och HBTQ. 

De områden som tas upp, utöver de som föreskrivs av läroplanen, har en tydlig influens av 

elevernas frågor och lärarens eget intresse. Flera av lärarna resonerar också kring föräldrarnas 

ansvar i dessa frågor och kommer fram till att föräldrars olika förutsättningar att prata om sex, 

relationer och identitet skiljer sig markant. På grund av detta landar intervjupersonerna i att det 

lämpar sig bättre att skolan tar hand om det och att deras roll blir att bidra till en så jämlik 

undervisning som möjligt. 

Hur en lärare beter sig är för de flesta givet. Lärarrollen har en tydlig inramning som läraren 

själv så väl som dennes elever och deras föräldrar känner till. I enlighet med Goffmans 
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beskrivning av roller kan lärarrollen tjäna som ett bra exempel då den spelats på ett liknande 

sätt vid upprepade tillfällen och det finns tydliga tillvägagångssätt för hur den ska hantera 

olika situationer (Goffman 2014, s. 22-23). Denna roll är dock inte lika tydlig i sex och 

samlevnad då undervisningens utformning beror mycket på hur läraren själv definierar sin roll 

och uppgift. Då lärarna tillfrågas om åsikter kring läroplanen, LGR11, är svaren samstämda. 

Den beskrivs som otydlig men samtidigt upplevs det som något positivt och rimligt att sex och 

samlevnad ska inkluderas i flera av ämnena eleverna läser. Läroplanens vaga beskrivning 

bidrar till hög grad autonomi hos lärarna som själva behöver stå för både tolkning och faktiskt 

innehåll. Detta kan kopplas till Goffmans tankar kring hur diffust angivna arbetsuppgifter 

skapar merarbete (Goffman 2014, s. 37). De SO-lärare som intervjuats förklarar att sex och 

samlevnad är ett NO-ämne i främsta hand och NO-lärarna uppger själva att de drar det stora 

lasset vad gäller undervisningen på sin skola. Samtliga intervjupersoner uppger också att de 

saknar kunskapsmål för sex och samlevnad, vilket finns i alla andra ämnen. De efterfrågar 

tydligare hjälp med hur de olika begreppen ska beröras i stället för att de, som nu, ska behöva 

famla och mer eller mindre skapa materialet själva. Intervjuperson F förklarar sin syn på 

LGR11 och hänvisar till gamla läroplaner där han tycker det var bättre: 

Så de här stora materialen är, tyvärr, ska jag också säga, de är inte riktigt skrivna för att undervisa 

med. De är mer skrivna för att ha diskussioner med, med just kanske lärare emellan och det blir såhär 

väldigt mycket mer metafysiska diskussioner och den typen av diskussioner är ju inte, då krävs det att 

det finns människor som är intresserade av området som driver dem och det är väldigt sällsynt för det 

är så mycket annat som går före. [...] Alltså jag tycker att det borde finnas, precis som i alla andra 

ämnen att “det här ska eleverna kunna”. De ska kunna något om könssjukdomar, de ska kunna något 

om preventivmedel, alltså det måste vara extremt tydligt som i LGR80 eller -69 till och med.  

Läroplanen och det kompletterande stödmaterialet kan liknas vid ett manus för lärarrollen i 

sex- och samlevnadsundervisning (Goffman 2014, s. 69-70). Att de intervjuade lärarna 

beskriver LGR11 som otydlig innebär att anvisningarna för hur lärarrollen ska utövas och 

vilken ämneskunskap som ska förmedlas är svår att urskilja. Flera av dem berättar att de 

använder läroplanen som en vägledning, en typ av regianvisningar, men det är tydligt att de 

utgår från sina egna intressen och förkunskaper på området för att utveckla undervisningen 

(Goffman 2014, s. 69-70). Huvuddragen i stödmaterialet är att undervisningen ska utgå från 

elevernas egna frågor och tankar för att vara relevant och att den ska vila på tre ben, 

illustrerade som en triangel. Dessa tre är ämnesintegrering och ämnesövergripande arbeten 

som bas, medan enskilda lektioner, dagar eller insatser och fånga frågan i flykten utgör övriga 

sidor (Skolverket 2013, s. 14-17). Majoriteten av lärarna uppger att de inte läst stödmaterialet 
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men känner igen triangeln. Då lärarna beskriver sin undervisning speglas denna ämnesmetodik 

i svaren. Intervjupersonerna beskriver dock fånga frågan i flykten som bas och menar att 

elevernas frågor måste styra undervisningen. Här beskrivs triangeln av intervjuperson A: 

[...] Ja, jag är absolut med på den. Sen ser jag i stunder också, den där som är ämnesintegrering 

[pekar på triangelns bas] fyller en grund, absolut! Men jag skulle säga att fånga frågan i flykten, 

alltså att utgå från eleverna, utgå från vad som händer i deras liv, skulle jag säga är basen. 

Elevernas beteende i skolan regleras bland annat av ramarna för det instrumentella dekorum 

som råder (Goffman 2014, s. 98). Dessa ramar bidrar till elevernas disciplinering och styr 

vilka beteenden som är godtagbara på lektioner i största allmänhet. Exempelvis vet eleverna 

att de förväntas sitta stilla, hämta information och arbeta med hjälp av sin bok och avsluta 

temat med någon typ av kunskapsmätning. Men då de utbildas i sex och samlevnad är detta 

dekorum annorlunda. Att det saknas centralt innehåll och tydliga kunskapsmål för ämnet 

avspeglar sig både i hur ämnet behandlas och examineras. Ingen av de intervjuade lärarna 

använder sig av prov för att mäta sex- och samlevnadskunskaperna utan värdesätter i stället 

närvaro och deltagande i diskussioner. Intervjuperson C resonerar kring hur de särskilda 

ramarna i sex och samlevnad påverkar elevernas inställning till undervisningen: 

Vad jag känner till i alla fall så brukar det inte vara några prov på sex och samlevnad. Däremot, säg i 

fysik och så där, har man någon typ av test eller prov eller något sådant. Sex och samlevnad är lite 

mer som att det är en allmänbildning de ska kunna, upp till dem att lära sig så mycket som de känner 

för och så. Ja att, jag tror… Det blir lite mer positivt för dem “nu får vi jobba med någonting vi 

slipper ha test på”. Då går de in på ett annat vis på något vis.  

NO-lärarna är överens om att det är ett populärt ämne och att eleverna har mycket frågor om 

kroppen, sexualitet och relationer. De beskriver också hur närvaron på lektioner ofta är hög 

och hur elever frågar efter sex- och samlevnadskunskap redan i början av läsåret. 

Intervjuperson G berättar också hur i princip alla teman kan landa i sexrelaterade frågor, 

exempelvis då de pratar om kolhydrater och fett kommer tillslut en fråga om hur mycket fett 

som förbränns vid ett samlag. Anledningen till att ämnet är så uppskattat hos eleverna menar 

lärarna beror på att det är nära en på ett annat sätt än andra ämnen. Intervjuperson A förklarar:  

Alltså de är ju så engagerade och så nyfikna och så motiverade. [...] Så är det ju, jättestor skillnad. 

Och jag tror också att det är för att de känner själva att det är så relevant för dem. Att lära sig om 

kolföreningar förstår jag inte känns så här jätteanvändbart och relevant, haha, “någonting jag måste 

göra” och så ska man försöka så här “det här behöver du veta! För att...” och så kan man inte riktigt 

själv komma på och motivera det. Men att prata relationer och sex och samlevnad, ja, det är 

någonting de verkligen lever i hela dagarna, så ja det är stor skillnad, det är det.  
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På grund av närheten till ämnet blir det också nödvändigt för läraren att förhålla sig till sin 

privata roll och lärarrollen parallellt (Goffman 2014, s. 74). Exempelvis beskriver 

intervjuperson G hur både eleverna och hon själv är en aktiv del i kunskapen: 

Det är ju svårt att komma undan det faktumet att man är en aktiv del i det. Prata ekologi och 

djurindelning, ja okej, vi är däggdjur, vi hamnar på primaterna, vi är människor. Men pratar jag om 

ekosystem, pratar jag ju egentligen inte om mig själv. Men när man pratar om sex och samlevnad så 

är det ju svårt att komma undan att det här är ju faktiskt något som även jag är aktiv inom. Det här är 

något, alla de här frågorna jag ställer till er, allt det här med läggningar och så, jag är ju en del av 

det här, jag har läggningar. Jag har genetiskt olika förutsättningar, jag har en kvinnlig kropp. Jag har 

inte ens manskropp. Jag har träffat män, jag har träffat kvinnor, alltså jag har sett kroppar. Man blir 

ju liksom lite mer en del i diskussionen. 

Att eleverna upplever ämnet som personligt och relevant uppger de intervjuade som den 

främsta anledningen till elevernas höga närvaro och motivation på lektionerna. Det som 

diskuteras är lätt att applicera i livet och de får svar på frågor de verkligen tänker på i stället 

för frågor läroplanen föreskriver att de ska undra över. Denna närhet till ämnet bidrar dock 

inte bara till positiva effekter såsom ökat intresse. Lärarna är också tydliga med att ämnet på 

grund av detta blir känsligt. Intervjupersonerna vittnar om att eleverna blir extra fnissiga och 

ofta generade då sexrelaterade teman tas upp. Två av lärarna uppger till och med att elever 

hållit händerna framför ansiktet och flera av dem berättar om hur elever säger att de inte vill 

lära sig om detta. Sex är en aktivitet som är förpassad till den privata sfären. Detta resonerar 

även Goffman kring då han beskriver den bakre och främre regionen. Sovrummet är ett tydligt 

exempel på en bakre region just på grund av att det förknippas med sexuella aktiviteter 

(Goffman 2014, s. 109). 

Lärarna i studien har fått frågor kring hur deras roll som lärare tar sig uttryck då de undervisar 

i sex och samlevnad. Då lärarna beskriver rollen framhåller de framför allt egenskaper som 

öppenhet, tolerans och att de vill vara informativa och visa på bredden i de sexuella 

begreppen. Intervjuperson C berättar om hur hon ser på sin roll: 

De är ju liksom det att det gäller att jag är någon som kan prata, utan att ta illa upp liksom, om det 

kommer knepiga frågor så att de verkligen känner att de får någon de kan ställa dumma frågor till. 

Lärarna resonerar också kring de fysiska attribut de har, det som Goffman kallar lärarens 

personliga fasad. Han beskriver hur fasaden förväntas överensstämma med de budskap som 

förmedlas under framträdandet. Detta för att publiken ska uppfatta den agerandes roll som 

legitim (Goffman 2014, s. 30-31, 58). Här berättar intervjuperson D hur hennes personliga 

fasad har förändrats med åren och hur hon upplever att det påverkar lärarrollens legitimitet: 
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Men jag känner att, för då var det också så att de betraktade mig som en ung vuxen. Men nu är jag 

inte en ung vuxen längre, jag är en gammal vuxen i deras ögon. Och sen så kan de känna av att vissa 

är äldre och vissa är yngre, och de är olika så där. [...] Här tänker jag att det verkligen är så att det 

faktiskt behöver vara unga vuxna när det handlar om sexualitet, för det är en färskvara! Jag, alltså 40 

år, 45-åriga lärare eller 60-åriga lärare har sex som 60-åriga lärare har sex, de har ingen aning, de 

har glömt, jag har glömt...  

Tillsammans med intervjupersonerna A, F och G nämner D sina fysiska egenskaper flest 

gånger under intervjuerna. I citatet från D finns en oro för att det ska finnas en diskrepans 

mellan hennes personliga fasad och kunskapen hon förmedlar. Detta blir en osäkerhet inför att 

hennes roll inte ska uppfattas som legitim. För henne är det viktigt att eleverna kan se henne 

som en trovärdig kunskapskälla för det hon undervisar i. Den personliga fasaden ses dock inte 

bara som en olägenhet. De intervjuade ser också sina fysiska attribut som ett hjälpmedel och 

en resurs för undervisningen. Det finns exempel då lärarna berättar hur de använder kroppen 

som rekvisita och pekar för att visa var kroppsdelarna sitter (Goffman 2014, s. 29-31).  

Majoriteten av lärarna reflekterar också kring könstillhörighet som en del av den personliga 

fasaden. De berättar att det i vissa lägen kan vara fruktbart att dela upp klassen i tjej- och 

killgrupper och då se till att gruppen får en medföljande lärare av samma kön för att kunna ha 

tjej- respektive killsnack. Vid vissa tillfällen är det också möjligt att sätta en manlig lärare 

med tjejgruppen och en kvinnlig med killgruppen för att frågor om det andra könet ska kunna 

ställas och svaren ska uppfattas som legitima (Goffman 2014, s. 58). De attribut som kopplas 

till könstillhörighet framställs av vissa intervjupersoner som helt avgörande för att legitimera 

svaren. Intervjuperson G motiverar uppdelningen så här:  

Har man en bra manlig [lärare] så kan det ibland vara värt att de får ha killsnack och tjejsnack. Och 

extra roligt brukar det vara att byta så att läraren är tjej hos killarna och kille hos tjejerna, det brukar 

vara ganska bra och se vad som händer då. Om de till exempel vill ställa frågor, om exempelvis en tjej 

vill ställa frågor om en kille så kan det ju vara lättare att fråga en manlig lärare, för han vet ju 

faktiskt. Och för killarna kan det vara lättare med en kvinnlig. Så det beror ju lite på, vill de prata om 

sin egen kropp brukar vi välja samma, men vill de prata om det andra könet så tar man det andra 

könet, också får vi lärare helt enkelt stå ut med att få väldigt roliga frågor en stund. 

Majoriteten av lärarna beskriver den personliga fasaden som en kritisk komponent för 

rollutövandets legitimitet då de undervisar i sex och samlevnad. Anledningen till att G vill att 

frågorna ska ställas till en person vars kön det berör är för att “han vet ju faktiskt”. Kunskapen 

finns enligt henne i de egenskaper och erfarenheter personen endast kan erhålla tack vare den 

personliga fasad han besitter. I enlighet med tidigare forskning från Larsson med flera (2006) 

är intervjupersonerna också positiva till extern hjälp och nämner organisationer som RFSU 
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och RFSL. Representanterna från organisationerna kan då tänkas tillskrivas legitimitet tack 

vare sin expertis på området (Goffman 2014, s. 58).  

Gränsdragning mellan personligt och privat 

Lärarna uppger att relationen de har med eleverna är viktig för undervisningen. Detta går i 

linje med den tidigare forskningen från Wedin (2007) och Lilja (2013). Lärarna är dessutom 

samstämmiga vad gäller nödvändigheten av en etablerad relation innan de går in på sex- och 

samlevnadsområdet. Relationen fungerar som en inre kompass för lärarna och hjälper dem att 

avgöra var gränsen för det privata ska dras. Flera av lärarna är övertygade om att relationen de 

har till eleverna är den mest grundläggande byggstenen för att eleverna ska våga öppna upp 

och ställa frågor. Intervjuperson B berättar om sin syn på relationer: 

Oavsett vad man ska undervisa om så bygger all undervisning och lärande och kunskapsinhämtning 

på relationen. Läraryrket och klassrumssituationen är ytterst relationell. Det är mycket lättare, allt är 

mycket lättare ju längre man har haft en elevgrupp. [...] [Situationen blir] väldigt annorlunda. Jag 

tror jag inte minst skulle vara annorlunda, det skulle vara sämre förutsättningar att tala om alla 

aspekter av sex och samlevnad. Jag skulle inte kunna gå in och vicka för min NO-lärare och ta det där 

passet och tro att utfallet skulle bli detsamma som om han gjorde det. Inte i första hand för att han var 

NO-lärare utan för att han byggt upp en relation till gruppen och varje enskild elev. De vågar, skulle 

våga, ställa frågor på ett helt annat sätt till honom än vad de skulle göra till mig. Även om jag funnits 

på skolan och de sett mig i tre års tid, så går det inte att jämföra. 

De intervjuade menar att relationen bidrar till ökat förtroende och tillit till läraren, vilket 

beskrivs som essentiellt då sex, relationer och identitet ska diskuteras på lektionstid. För att 

skapa en relation till eleverna har den tidigare forskningen hävdat att lärarens engagemang i 

elevens privata intressen är viktigt och syftar till skolsituationen i helhet (Lilja 2013; Wedin 

2007). Enligt stödmaterialet för sex- och samlevnadsundervisning finns ett kort stycke om hur 

läraren bör förhålla sig till information som är personlig och privat. Där ligger fokus på 

lärarens gränsdragning. Läraren ska respektera elevernas integritet genom att inte dela med sig 

för mycket, men samtidigt vara personlig för att behålla deras uppmärksamhet (Skolverket 

2013, s. 28). I de flesta ämnena är det brukligt att dela med sig av mer privata berättelser, 

exempelvis att läraren berättar att den besökt Brasilien då Sydamerikas geografi diskuteras. 

Inom ramen för övriga ämnen är det svårt att se delar som skulle kunna tolkas som privata 

men då sex och samlevnad tas upp i klassrummet är det annorlunda. Som nämnts tidigare har 

teman som kan kopplas till sex, relationer och identitet en särställning och intervjuperson G 

förklarar det som att vi är aktiva delar i kunskapen, bara genom att vi är människor, som 
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ibland har, eller kan ha, sex. I och med detta i kombination med att sexuella aktiviteter 

förpassas till den bakre regionen blir det inom sex och samlevnad i stället svårt att hitta 

personliga berättelser som inte är privata (Goffman 2014, s. 109). Några av lärarna uttrycker 

till och med svårigheter med att prata om det som skulle kunna ses som sakkunskap i ämnet. 

Här förklarar intervjuperson D sin syn på vad hon kan undervisa om och inte:  

Sen kan jag ju känna så här, sen går lite gränsen för, hur gör man, där går lite gränsen, hur har man 

sex? Och hur gör man det skönt för varandra? Och någonstans kan jag känna så här, jag vet inte 

riktigt om jag tycker det hör hemma i skolan, alltså det låter, kanske... Sen har jag inget problem 

egentligen att berätta om det. Men jag tycker faktiskt inte att det blir bra för eleverna. För här står 

SO-fröken, som också kommer sätta betyg på dig, och berättar om hur man gör det skönt för varandra, 

och vad vet jag om det egentligen, ingenting kanske? 

Gränsen ska enligt stödmaterialet dras för att värna om elevernas och lärarens egen integritet 

(Skolverket 2013, s. 28). Intervjupersonerna resonerar en del kring vad som är personligt och 

vad som är privat. Exempelvis säger en lärare att hon hade kunnat berätta om sin sexuella 

läggning, men inte vilket parti hon röstar på och en annan nämner att han kan berätta hur 

flickvännen ser ut men inte mer än så. Intervjuperson A berättar vad eleverna vet om henne:  

De vet precis vad jag tyckte om matematikundervisningen när jag var 11, det har de stenkoll på. Men 

när jag själv hade min sexdebut har de absolut inte koll på, givetvis, för där drar jag en gräns för vad 

som är personligt och vad som är privat. Att jag också har haft en kroppsutveckling, ja, givetvis. Där 

kan man vara med och prata om, “ja men så här kunde jag uppleva det” när de efterfrågar. Men det 

är klart att det är skillnad i de olika ämnena.  

Dock verkar det finnas situationer som kräver specialbehandling. Lärarna berättar om elever 

som är svårare att nå på grund av exempelvis deras livsstil eller religion. I dessa fall blir det ett 

verktyg att kunna plocka fram privata kort ur fickan och presentera som något exklusivt för 

just de eleverna. Goffman talar om den bakre regionen som en plats dit det som inte hör till 

framträdandet förpassas (Goffman 2014, s. 109). För elever och lärare är klassrummet i mångt 

och mycket den främre regionen och resten av klassen publiken. Då läraren tar med sig delar 

av klassen till ett annat utrymme och utför aktiviteter som inte hör till vanligheterna kan det 

ses en framkallning av den bakre regionen (Goffman 2014, s. 115). Intervjuperson D berättar 

hur hon skapade en “hemlig klubb” tillsammans med några elever:  

Men däremot hade vi en hemlig klubb som var på textilslöjden. Där sydde vi fittor helt enkelt. Men det 

berättade vi inte för någon annan, för vi förstod att de [muslimska flickorna] inte visste. De vet inte 

såna saker som många svenska tjejer vet, för de har inte den öppenheten, många. [...] Men det var 

väldigt, i början, ordlöst. Så det var mycket så där, och där blev jag väldigt personlig, eller privat 



 

 24 

faktiskt. Men inte så här i hela gruppen utan man hamnade nere i, alla höll på med det där lite mjuka 

materialet och man kunde stå och prata med varandra lite var för sig eller två-tre stycken. 

Det lilla avskilda rummet och den speciella aktiviteten framkallar den bakre regionen och gör 

det möjligt att ha andra typer av samtal än vad lärare och elev vanligtvis har med varandra. I 

denna situation kan en mer intim och informell relation byggas.  

Strategier för gränsdragning 

Anpassningar är inte alltid möjliga eftersom det kan vara svårt att skapa enskilda utrymmen 

och hitta tid. Undervisningen sker vanligtvis enbart i den främre regionen och lärare tvingas 

hitta strategier för att tala om sex och relationer på ett sätt som når fram till eleverna utan att 

riskera att kränka deras, eller sin egen, integritet (Goffman 2014, s. 97; Skolverket 2013, s. 

28). Flera av lärarna beskriver hur de berättar egna anekdoter men på ett sätt som gör dem mer 

generella och lyfter dem till en nivå som inte går att spåra tillbaka till enskilda personer. 

Intervjuperson E berättar om en lektion då han delade en anekdot från staden de bor i:  

Då pratade de väldigt mycket i jättelivliga diskussioner “vad är okej? Vad är inte okej? Hur ska man 

göra?”. Den lektionen tyckte jag var väldigt bra, när jag kunde ta en anekdot som var väldigt nära till 

dem [eleverna], som inte hände för så länge sen och skulle kunna hända i en situation som de kan 

hamna i. [...] Alltså man kan ju prata och så där och sådana saker skulle jag inte haft om jag inte drog 

mina egna anekdoter. [...] Och då säger jag ju inte vem personen är eller så, så jag håller det, jag kan 

berätta anekdoter om mig själv, men försöka hålla det [privata delar] relativt privat.  

Med hjälp av en liknande metod använder intervjuperson F sig av aktuella berättelser, skrivna 

av unga om sexdebuten, för att lyfta in relevanta exempel i undervisningen: 

På umo.se finns det berättelser, just om, så här “bra sexupplevelser” och “dåliga sexupplevelser” och 

det var bland annat då “första gången” och så läste vi och pratade om i fall det finns bra delar och 

finns det dåliga delar. “Hur tror ni de här personerna upplevde det här? Fanns det eller fanns det inte 

samtycke?”. 

Anständighetsnormen, det moraliska dekorummet, sätter ramar som gör att personer 

exempelvis blir obekväma då sex, relationer och identitet diskuteras på ett allt för privat plan 

(Goffman 2014, s. 98). I exemplen från både E och F beskrivs metoder som gör det möjligt att 

prata om privata delar av sex, såsom sexdebuten, på ett generellt sätt. Diskussionerna blir då 

generella och handlar om människor i största allmänhet. Även lärarens följdfrågor och 

diskussion koncentreras till att handla om personerna i exemplet i stället för personerna i 

klassrummet, som dock kan förväntas vara med om liknande situationer. Detta kan betraktas 

som en metod för att diskutera privata saker, utan att det är privat för någon i klassrummet. 
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En variant av detta är att låta samtalen kring sex vara en del av ett rollspel. Exempelvis har 

intervjuperson D klätt ut sig till man och spelat en påhittad roll då hon skulle prata om sex. 

Detta blir ett sätt att avleda uppmärksamheten från D själv och i stället låta det som sägs 

tillhöra karaktären hon spelar. Detta kan tänkas möjliggöra samtal om känsliga ämnen 

eftersom de distanseras kraftigt från D:s privata roll, då hon och karaktären exempelvis inte 

har samma kön.  

Frågelådan är en annan metod lärarna använder för att diskutera privata frågor på en generell 

nivå, genom att de lämnas in anonymt. På grund av ämnets delikata natur blir detta en effektiv 

strategi för att komma åt ämnesområden som vanligtvis är förpassade till den bakre regionen 

(Goffman 2014, s. 101-102). NO-lärarna berättar att de använt sig av frågelådan och uppger 

att anledningen till att den används framför allt är för att få reda på vad det är för kunskap 

eleverna efterfrågar och för att få lektionen att hamna på deras nivå. Intervjuperson F förklarar 

fördelarna med frågelådan: 

Yes och det är därför det är så bra med frågelådan, för då håller vi oss på deras nivå hela tiden. Så 

det, alltså det blir många sidospår men det blir en väldig bredd just för att det blir elevernas frågor 

som styr, du kan ju inte hoppa över frågor på det sättet.  

Goffman menar att en aktör kan framkalla en bakre region-stil genom att föra mer inofficiella 

samtal i den främre regionen (Goffman 2014, s. 115). Som en omvänd version av detta tycks 

en tredje metod vara att lyfta in den bakre regionen i den främre genom att använda liknelser. 

Detta görs genom att ämnen som rör sex och samlevnad jämförs med fenomen som eleverna 

är vana vid att prata om, även i klassrummet. Då ämnena jämförs uppstår en förståelse för 

likheterna mellan dem vilket skapar acceptans och kan bidra till minskat tabu. Ett exempel på 

detta är intervjuperson G som hjälper en idrottsklass att förstå hur mensvärk fungerar genom 

att likna det med en sträckning, en värk som alla varit med om: 

Jag skulle försöka förklara mensvärk för det var också mycket att det var dåligt hos tjejer och det var 

mycket nedvärdering av mensvärk. Och så gick jag in rent biologiskt, vad är mens? [...] “Så det jag 

kan jämföra för er killar, har ni sträckt en magmuskel någon gång?”. Idrottskillar med hockeyprofil, 

de har sträckt magmuskler, de måste ha sträckt ljumskar. [...] Och då blev det som att det liksom helt 

plötsligt var en accepterad ursäkt, att man ger sig inte på det utan man är mer att man förstår att det 

gör ont, det är inte kul! 

Då det i övriga ämnen är viktigt att skapa relation genom att som lärare vara en person i stället 

för en profession blir det i sex och samlevnad en balansgång mellan vad som är personligt och 

vad som är privat. I ett ämne som exempelvis svenska är det lätt att involvera elevernas egna 

intressen för att skapa motivation. Om detta ska göras på ett liknande sätt i sex och samlevnad 
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måste det göras med stor försiktighet och omsorg på grund av att ämnet betraktas som privat. 

I stället blir det viktigt att tillsammans med eleverna skapa strategier som hjälper dem att 

distanseras från de privata frågorna genom att lyfta upp dem till en generell nivå. 

Att etablera och bevara situationsdefinitionen 

För att ett framträdande ska fungera måste situationsdefinitionen vara stabil. Den bevaras 

genom att de inblandade aktörerna använder olika åtgärder som bidrar till att scenen 

kontrolleras. Goffman delar upp dessa i förebyggande åtgärder, vilka tillämpas i förväg för att 

göra scenen friktionsfri, beskyddande åtgärder som utförs för att skydda någon annan från att 

bryta situationsdefinitionen och försvarsåtgärder som ämnar skydda aktören själv (Goffman 

2014, s. 185). I intervjuerna är det tydligt att lärarna resonerar mycket kring förebyggande 

åtgärder. Alla berättar om hur de lägger en extra tanke på hur de själva ska förhålla sig till de 

olika frågor som kan tänkas komma upp under undervisningen. Vidare nämner lärarna att det 

är viktigt att förbereda eleverna. I intervjuerna går det urskilja att flertalet av lärarna använder 

sig av metoder som chockar, överraskar eller slår undan fötterna på elevernas föreställningar 

då de ska inleda samtal om sex, relationer och identitet. Exempelvis berättar F hur han dragit 

upp stora bilder av könsorgan med könssjukdomar på projektorn för att eleverna ska se hur 

det ser ut. D beskriver hur hon har arrangerat ett uppträdande där hon använt sig själv som 

rekvisita för att beskriva sexualisering i modet genom åren. A berättar om hur hon kan spexa 

och clowna sig inför eleverna då hon ska visa upp kondomer med smak eller frågar om en 

tampong kan användas för stoppa näsblod. En möjlig anledning till att lärarna gör detta är att 

känsligheten i ämnet behöver någon form av isbrytare för att eleverna ska öppna upp och 

förstå att det är högt till tak i klassrummet då det är sex- och samlevnadslektion. Detta skulle 

kunna ses som att det moraliska dekorum, den anständighetsnorm, som vanligtvis råder i 

klassrummet behöver omdefinieras genom en plötslig omställning (Goffman 2014, s. 98). 

Som nämnts tidigare är sex förpassat till den bakre regionen och är i de flesta sammanhang 

inte anständigt att tala om, så även generellt i skolan. Då sex och samlevnad ska diskuteras på 

lektionerna behövs därför en omvälvning som förflyttar de ramar dekorummet generellt sätter 

upp. Därför blir chock och överraskningsmoment användbara för att introducera ämnet.  

Lärarna uppger också att regelbundna inslag av sex och samlevnad skapar en vana hos 

eleverna som till viss del fungerar effektivt mot den initiala genansen. I början tycker eleverna 

att det är pinsamt, de fnissar och beter sig som om de helst hade velat vara någon annanstans 

eller, som flera lärare beskriver det, till och med dö. Detta kan ses som ett tecken på att många 
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elever saknar den dramaturgiska disciplin som krävs för att maskera sina känslor i situationer 

som upplevs som pinsamma (Goffman 2014, s. 188-189). Detta är något som återfinns i flera 

av intervjuerna. Här berättar intervjuperson E om hur eleverna verkar uppleva ämnet: 

[Sex och samlevnad är] väldigt fnissigt, det är roligt, de tycker det är kul. Många blir så här, tycker 

det är jättepinsamt och jättejobbigt. Men inte jobbigt - jobbigt-jobbigt - utan jobbigt. Inte jobbigt som 

på ett negativt sätt utan jobbigt att komma över en viss tröskel och känna sig bekväm med det. Och sen 

kan de känna att de tycker att det är, många är nyfikna inom ämnet men att man, om man touchar lite 

grann på det från olika vinklar så kan det vara alltså, kan man göra dem mer bekväma.  

En annan förebyggande åtgärd lärarna beskriver är att de på olika sätt undersöker stämningen 

i klassrummet inför sex- och samlevnadsundervisning, framför allt med hänsyn till elevers 

olika förutsättningar baserat på kön och religion. Som nämnts tidigare är det också många 

som delar upp klassen på olika sätt för att skapa bättre förutsättningar för framträdandet som 

ska komma att inträffa. Denna typ av publiksegregation kan nyttjas som en förebyggande 

strategi i syfte att skydda och bevara intryck (Goffman 2014, s. 50, 191). Här förklarar 

intervjuperson G hur hon tänker kring könsfördelning: 

Om det är sned könsfördelning, om jag har för mycket av ett av de biologiska könen, så kan jag bli 

tvungen att dela upp klassen ibland för att minoriteten ska få känna att de har makt i klassrummet.  

Andra sätt att förebygga brott mot situationsdefinitionen är att möblera om klassrummet för 

att skapa en mer personlig atmosfär för samtal. Detta är ett exempel på hur inramningen av 

scenen kan hjälpa aktören att i högre grad kontrollera framträdandet. Att använda rekvisita på 

ett speciellt sätt, exempelvis att ställa undan bänkarna och ställa stolarna i en ring, kan också 

bidra till att elevernas förväntning, eller definition, på lektionen ser annorlunda ut redan då de 

kommer in i klassrummet (Goffman 2014, s. 29).  

Flera av lärarna tar också upp att de behöver precisera de förhållningsregler som ska gälla i 

klassrummet extra tydligt i samband med att de ska gå in på teman som har med sex, 

relationer och identitet att göra. Detta kan också ses som en förebyggande åtgärd då ämnets 

känslighet adresseras och förhållningssättet som ska råda i klassrummet under denna lektion 

beskrivs explicit. Även detta blir ett sätt att etablera och förtydliga hur ramarna ser ut för det 

dekorum som ska råda under sex och samlevnad (Goffman 2014, s. 98). Intervjuperson F 

beskriver nödvändigheten i att kommunicera regler inför undervisningen:  

Nej, så är det ju inte, utan sex- och samlevnadsundervisningen är ju helt annorlunda på det sättet. Det 

första jag gör när vi går in och har sex- och samlevnadsundervisning är att jag måste sätta upp regler, 

helt andra regler för hur vi beter oss i klassrummet. Att det vi diskuterar i klassrummet stannar i 

klassrummet, man får självklart gå hem och berätta och berätta för sina kompisar att “vi har pratat 
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om könssjukdomar” och “vi har pratat om övergrepp” och allt det där men aldrig säga liksom att 

“den sa det” och “den sa det” för då har man gått över gränsen och då får man inte vara med. Då har 

man förbrukat sitt privilegium att vara med på lektionerna helt enkelt. [...] Men det krävs andra, det 

krävs lite andra regler just för att det finns känsliga områden.  

Lärarna beskriver också ämnet som oförutsägbart, flera av dem menar att hur mycket de än 

tänker och hur många år de än undervisat går det inte förutsäga var lektionen kommer att 

landa. De förebyggande åtgärderna är effektiva till viss del men lärarna talar också om 

tillfällen då beskyddande och försvarande åtgärder blivit nödvändiga (Goffman 2014, s. 21). 

Exempelvis berättar intervjuperson E om en beskyddande åtgärd då han la om sitt språk för att 

en transtjej i klassen inte skulle bli avslöjad eller ledsen över identitetssamtalen som fördes 

under lektionerna. Intervjuperson F berättar i sin tur hur han delat ut specialuppgifter till 

killarna i klassen då det tramsades kring mens för att tjejerna skulle få chans att lära sig om 

ämnet utan att bli kränkta. Ett annat exempel kommer från intervjuperson D som berättar om 

hur hon gjorde “heta stolen”, en övning där elever som håller med om påståendet läraren 

säger ska byta stol. Frågorna som ställs är ofta ledande och ämnar till att få eleverna att tänka 

till kring ämnet. Intervjuperson D beskriver hur hon ställde en fråga och en elev reste sig 

oväntat varpå resten av klassen reagerade:  

[...] Och då ser jag hur alla de andra, tjejerna och också killarna förstod. Och då tänker jag att han 

[eleven som reste sig] måste ha missförstått frågan, tänker jag. Så jag ställer om frågan lite liksom, 

för första gången kanske hon [tjejen i frågan] inte var full eller något sånt där, eller hon kanske inte 

hade kort [kjol], det var i alla fall så att jag skruvade lite på frågan, men han reser sig igen, och jag 

bara “näe, vad ska jag göra nu?”.  

Denna beskyddande åtgärd utför intervjuperson D i ett försök att rädda situationen från att den 

specifika eleven blottar åsikter som inte ingår i den gemensamma värdegrunden. Då en aktör 

gör saker som inte ingår i den gemensamma situationsdefinitionen kan publiken visa 

taktkänsla och låta brottet passera, men i vissa lägen, som på intervjuperson D:s lektion, blev 

detta omöjligt (Goffman 2014, s. 17-21). I stället reagerade de övriga eleverna på uttalandet 

och framträdandets riktning blev en helt annan än planerat. Lärarna resonerar kring 

svårigheterna med att förändra elevernas invanda värderingar då de ofta kommer från familjen 

och uppväxten. Flera av lärarna uppger att de försöker ändra på rasistiska, sexistiska och 

homofoba idéer hos elever, men att det ofta är svårt då eleverna samtidigt påverkas av 

exempelvis vänner och media. Samtliga intervjudeltagare berättar att de även kan avvärja 

situationer genom att förklara för eleven att det går bra att tänka vad man vill men inte att 

säga vad man vill. Detta förhållningssätt kan betraktas som en beskyddande åtgärd då det 
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bidrar till att lektionen kan löpa som läraren planerat, utan att kapas (Goffman 2014, s. 199-

201). Eleven får genom denna teknik inget utrymme att uttala kränkande åsikter som kan 

väcka anstöt hos andra elever och på så vis skyddas situationen (Goffman 2014, s. 20). 

Lärarna uppger att tillfällen då lektionen har spårat ur på grund av att de misslyckats med att 

beskydda situationsdefinitionen har förändrat deras sätt att förbereda och hantera lektioner. 

Detta blir exempel på hur erfarenheter resulterar i nya förebyggande åtgärder. 

Då det kommer till försvarsåtgärder, som aktörer gör för att skydda sig själva, handlar mycket 

om lärarnas strategier för att behålla den dramaturgiska disciplinen, det vill säga stanna i 

rollen som lärare (Goffman 2014, s. 188-189). Då sex- och samlevnadsämnet är känsligt och 

speciellt är balansgången mellan personligt och privat central. Flera av de intervjuade 

beskriver hur lektioner i sex och samlevnad, kanske på grund av den mer avslappnade 

stämningen, eller kanske dess privata natur, lätt kan komma närmare inpå. Intervjuperson F 

berättar om hur lektionerna i högre grad kan landa i att klassen förenas i gemensamma skratt. 

En försvarsåtgärd i dessa situationer blir för läraren att fortsätta vara professionell och inte ge 

vika för impulsen att skratta åt snedsteg. Intervjuperson F förklarar:  

Det blir ganska mycket dråpliga situationer och framför allt om du har trygga elever, för då har de 

inget filter också bara kommer det ut grejer. Och just att man får ju inte skratta, man får inte. Men 

ibland så blir det liksom ett kollektivt, liksom att det blir väldigt roligt. Det är väldigt roligt så att, det 

är nog en av de få gångerna man undervisar som det kan bli skratt på riktigt sådär.  

Eleverna utövar också försvarsåtgärder. Som nämnts tidigare är de intervjuade överens om att 

elevernas intresse för ämnet är stort. Trots detta verkar de många gånger känna sig tvungna att 

bete sig som om de inte bryr sig eftersom den allmänna kutymen i skolan är att eleverna ska 

vara måttligt intresserade av det läraren undervisar om (Goffman 2014, s. 188-189). 

Intervjuperson G beskriver hur eleverna försvarar sig då de ska prata sex:  

De är nyfikna och intresserade, det behöver jag inte fråga efter i sex och samlevnad. De är 

intresserade, även om de försöker dölja det under 40 lager av jag-vill-inte-veta. De är jättenyfikna! 

Haha… lite för nyfikna ibland. 

Sammanfattningsvis är lärares gränsdragning mellan personligt och privat något de generellt 

behöver förhålla sig till i sitt rollutövande. Då de undervisar i sex och samlevnad ställs dock 

denna avvägning på sin spets eftersom läraren själv är en del av ämnet på ett annat sätt än de 

är en del av exempelvis ekosystemen. Dessutom finns en känslighet kring sex och samlevnad 

som gör att allmän och neutral kunskap är svår att förmedla. Detta tar sig uttryck i en mängd 

strategier som används för att dels ta reda på vilka frågor eleverna faktiskt undrar över och 
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dels för att lyfta dessa privata frågor till ett generellt plan som är tillgängligt och bekvämt för 

alla i klassrummet.  

Diskussion 

Kritik har riktats mot den svenska sex- och samlevnadsundervisningen för att den inte 

uppfyller kravet om likvärdighet i 1 kap. 9 § i Skollagen (SFS 2010:800; Skolinspektionen 

2018, s. 39). Anledningen till detta kan tänkas bero på hur läraren själv definierar sin roll och 

uppgift. För att undersöka detta har studien utgått från två frågeställningar som handlar om 

lärarens syn på sin roll och de strategier lärare använder för att hantera gränsdragningen 

mellan personligt och privat. Studiens fokus ligger på hur detta går till i samband med sex- 

och samlevnadsundervisning som är ett ämne som vanligtvis betraktas som privat och är 

förpassat till den bakre regionen (Goffman 2014, s. 101-102).  

Lärarna i studien berättar hur de aktivt behöver förhålla sig till skiljelinjen mellan lärarrollen 

och sin privatperson. Gränsen mellan rollerna är vanligtvis tydlig, de har olika platser för sina 

uppträdanden, tydligt åtskilda publiker och olika ändamål. Personen har till och med gått en 

utbildning för att utveckla och hitta metoder för att kunna utöva lärarrollen. I de flesta fall kan 

det antas vara lätt för läraren att hålla isär lärarrollen och privatpersonen. Samtidigt finns idag 

ingen obligatorisk kurs i sex och samlevnad på lärarhögskolan, trots att diskussioner kring sex, 

relationer och identitet ska integreras i 15 av ämnena i högstadiet (Skolinspektionen 2018, s. 

11). När det kommer till sex- och samlevnadsämnet är läroplanens konkreta hjälp knapp 

medan uppmaningarna om elevinflytande och förmåga att fånga frågan i flykten är många. 

Läraren anförtros därmed en hög grad autonomi när det kommer till att tolka och utforma 

lektionsinnehållet. Detta är i enlighet med Goffmans diffust angivna uppgifter då otydliga 

uppdragsbeskrivningar kan ta mycket tid i anspråk (Goffman 2014, s. 37). I studiens resultat 

går det urskilja att kombinationen av sparsamma anvisningar och tidsbrist gör att lärare blir 

tvungna att överträda rollgränsen och använda privatpersonens erfarenheter för att hitta 

inspiration till undervisningen. 

Lärarna nämner att gränsdragningen inte är något problem utan hänvisar till någon form av 

inre kompass som hjälper dem att känna av vad som kan sägas i klassrummet och vad som bör 

hållas privat. Denna inre kompass kan tänkas utvecklas genom relationerna med eleverna och 
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kan enligt studiens resultat ses som en tänkbar förklaring till varför lärarna uppger relationen 

som essentiell. Tidigare forskning anger att relationen är viktig för att motivera elever och 

denna studie identifierar även att den kan vara betydelsefull för möjligheten att veta var 

gränser ska dras (Lilja 2013; Wedin 2007). För eleverna är dock gränsdragningen fortfarande 

svår. Eleverna har också flera roller, de är barn till sina föräldrar och spelar elevrollen för sina 

lärare men mellan deras roller är det sannolikt att det inte finns lika tydliga skiljelinjer. Enligt 

studien är sex och samlevnad ett ämne som engagerar elever och det är rimligt att anta att 

undervisningen som elevrollen tilldelas är minst lika relevant för rollen de spelar utanför 

skolans väggar. Studien hävdar därför att lärarnas gränsdragning främst görs för att de behöver 

ta hänsyn till elevernas väl i sin rolldefinition och därigenom hjälpa dem att prata om privata 

saker på ett sätt som inte inskränker på någons integritet. 

Den otydliga skiljelinjen mellan elevernas roller skulle kunna vara en anledning till att de har 

svårt att se sex och samlevnad som ett neutralt kunskapsämne. På grund av detta försöker 

lärarna – medvetet eller omedvetet – neutralisera ämnet genom strategier som transformerar 

privata frågor och historier till mer opersonliga berättelser som går att prata om i klassrummet 

utan att det blir för abstrakt. Transformationen tar sig uttryck på tre olika sätt. Ett sätt är att 

prata om saker som är privata utan att det är privat för någon i klassrummet. Tack vare att 

exemplen utgår från relevanta historier som ursprungligen kommer från personer utanför 

klassrummet blir det möjligt att attribuera det privata till en extern, fiktiv eller odefinierad 

person. Ett annat sätt är att prata om det privata genom att diskutera det i icke-privata termer. 

Detta görs genom att det likställs med saker som vanligtvis diskuteras vilket gör att 

tabustatusen bryts ned. Det tredje sättet att transformera det privata är att med hjälp av en 

frågelåda samla in och anonymisera frågor och berättelser som faktiskt finns i klassrummet. 

Genom denna användning av rekvisita materialiseras transformatorn från ett teoretiskt 

instrument, beskrivet i de två förstnämnda exemplen, till ett praktiskt verktyg för klassrummet. 

Frågelådans funktion och syfte är explicit och begripligt för eleverna. Både elever och lärare 

vet att lådans innehåll är privat och känsligt och tillsammans spelar de en föreställning med 

målet att alla ska få svar på sina frågor. Detta går i linje med Goffmans idé om att det krävs 

dramaturgisk disciplin från alla i scenen för att frågeställaren inte ska avslöjas och 

situationsdefinitionen inte ska rubbas (Goffman 2014, s. 17-18, 188-189). 

Uppsatsens resultat överensstämmer till viss del med tidigare forskning då det kommer till 

lärarens relation med eleverna (Lilja 2013; Wedin 2007). Enligt intervjupersonerna anses 

relationer vara nödvändiga för att undervisningen i sex och samlevnad ska lyckas. I kontrast 
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till detta är möjligheten att ta in expertis från externa civilsamhällesorganisationer, som helt 

saknar relation till eleverna, ett uppskattat inslag i undervisningen som bedöms fungera bra. 

Det finns med andra ord en diskrepans i lärarnas svar som denna studies material inte kan 

förklara. Den tidigare forskningen om relationer har fokuserat på skolan i helhet utan att ta 

hänsyn till sex- och samlevnadsämnets känslighet, som kommer av att det betraktas som privat 

och förpassas till den bakre regionen (Goffman 2014, s. 101-102). Därför skulle fortsatt 

kvalitativ forskning på ämnet med fördel kunna lägga fokus på hur relationen påverkar 

gränsdragningen för personligt och privat mellan lärare och elever såväl som mellan elever 

och externa aktörer. Uppsatsens ringa omfång har dessutom begränsat studien till att endast 

utgå från lärarens perspektiv. Vad gäller denna fråga skulle både elevernas uppfattningar om 

privata aspekter av ämnet samt deras förväntningar och huruvida de infrias vara intressanta att 

studera vidare.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att mycket av arbetet lärarna utför är för att fylla de 

luckor som uppstår på grund av de strukturella problem som kommer av en bristfällig 

utbildning och en otydlig läroplan. Avsaknaden av sexuell sakkunskap leder till att ämnet 

oundvikligen betraktas som privat. En gränsdragning mellan vad som går att prata om i 

klassrummet och vad som bör hållas privat blir nödvändig framför allt för eleverna då de inte 

har en tydlig skiljelinje mellan sina roller. Var denna gräns dras baseras på en typ av inre 

kompass som utvecklas med hjälp av relationen läraren bygger med eleverna. För att minska 

risken för att någons integritet kränks höjer läraren abstraktionsnivån på samtalen genom tre 

transformerande strategier. På klassrumsnivå ställs höga krav på lärarrollen då det är upp till 

varje enskild lärare att sätta av tid, ha intresse och utveckla förmåga att sortera i personligt och 

privat. I de fall denna extra kraft inte finns kan läraren välja att ta fasta på det kortfattade 

innehåll som explicit står nedskrivet i läroplanen och skynda förbi ämnet. För att den framtida 

undervisningen ska följa skollagens direktiv om likvärdighet krävs strukturella reformer som 

hjälper lärarna att utöva sin roll även i sex och samlevnad. I huvudsak efterfrågas konkret 

vägledning och utbildning som täpper igen de luckor som finns i den sexuella sakkunskapen. 

Barn och ungas förmåga att fatta informerade beslut kring sexualitet och sina egna kroppar 

kan inte bero på hur läraren definierar sin roll och tolkar sin uppgift. 
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Bilaga: Intervjuguide 

Orientering 

-     Först vill jag veta vad du har för kön och ålder? 

-     Vilka ämnen undervisar du i och hur länge har du undervisat i dem? 

-     Har du lärarexamen och i så fall, när och var tog du den? 

-     Vad pratar ni om just nu i samhällskunskap eller naturkunskap? 

 

Intervjuaren förklarar triangeln i Skolverkets stödmaterial 

-     Hur jobbar ni med detta på er skola eller i erat lärarlag? 

-     Varför ska eleverna lära sig detta? 

  

FOKUS: Syn på rollen i klassrummet 

-     Finns det en skillnad mellan kunskapsområdet sex och samlevnad mot andra 

kunskapsområden? 

-     Vad är din roll i sex- och samlevnadsundervisningen för eleverna? 

-     Vilken bild av dig som lärare önskar du förmedla när det talas om teman som rör sex, 

relationer och identitet? 

  

FOKUS: Förväntningar 

-     Vilka förväntningar upplever du finns hos eleverna vad gäller att prata om sex, relationer 

och identitet? 

-     Vad är dina förväntningar på eleverna i den här typen av undervisning? 

  

FOKUS: Genomförande 

-     Enligt läroplanen står det inget om när i högstadiet eleverna ska få kunskap om de olika 

ämnena, utan att det ska göras i 7an till 9an. Hur resonerar du kring vad som bör ingå och 

när det passar att prata om de olika temana? 

-     Hur inspireras du till din undervisning kring ämnesmålen som kan kopplas till sex, 

relationer och identitet? 

-     Vilka faktorer påverkar din undervisning? Finns det saker som kan få dig att lägga upp 

den på andra sätt än du först tänkt? 

-     Om du tänker tillbaka på de gånger du pratat om saker som kan kopplas till ämnet, vad 

minns du från lektionerna? 

 

FOKUS: Förändring 

-     Har du märkt av någon förändring i din relation till klasser eller enskilda elever efter att du 

pratat om ämnen som inkluderas i sex- och samlevnadsbegreppet i jämförelse med innan?  

-     Avslutningsvis är jag nyfiken på om du upplever att det är någonting i den svenska sex- 

och samlevnadsundervisningen som behöver förändras? 

-     Är det något annat du vill lägga till? 


