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Abstract: 
Forskning visar på fördelar med arbetsövergripande arbetssätt och samhällsfrågor med 

naturvetenskapligt innehåll (SNI) i skolan. Elever behöver få utveckla sin samtals- och 

argumentationsförmåga för att kunna förstå och ta ställning till etiska dilemman. Syftet med 

fallstudien är att beskriva ett lokalt utformat undervisningsmaterial ur ett lärarperspektiv och 

att presentera själva materialet utifrån en diskursanalys kopplat till SNI samt 

naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv. Resultaten från diskursanalysen 

visar att sättet som lärarna beskriver SNI-uppgifterna i materialet inbjuder till ett resonerande 

förhållningssätt hos eleverna, diskursanalysen synliggör vilka kännetecken som 

karaktäriserar SNI-uppgifterna som SNI-frågor och perspektiven som identifieras visar att 

materialet är ämnesövergripande. Intervjun visar att lärarna är nöjda med utformningen av 

materialet men de planerar att förändra undervisningen av det, samt att de trivs med 

ämnesövergripande samarbete och som enligt dem gynnar elevernas lärande. Slutsatser är 

bland annat att autenticitet är viktigt för att SNI-frågor ska komma till sin rätt och att 

resultatdiskussionen och bilagan med undervisningsmaterialet kan fungera som inspiration 

och stöd till lärare som vill prova att arbeta på likande sätt. 
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1 Inledning 
Det här är en beskrivande fallstudie av ett undervisningsmaterial och två lärares erfarenheter 

av att utforma och använda materialet i sin gemensamma undervisning. Huvudfokus för 

fallstudien är själva undervisningsmaterialet i form av nio SNI-uppgifter som rör samhällets 

påverkan på människans sexualitet och hälsa, samt de båda lärarnas beskrivningar av dessa. 

Valet av just det här fallet bygger på egen erfarenhet och deltagande i uppstarten av ett nytt 

initiativ på en gymnasieskola i södra Svealand. Initiativet kommer från två lärare som bestämt 

sig för att samarbeta och driva ämnesövergripande undervisning i sina respektive kurser: 

samhällskunskap 1b och naturkunskap 1b. En samhällsklass i årskurs ett på gymnasiet 

arbetade med materialet under några veckors tid i båda kurserna. Själva 

undervisningsmaterialet presenteras i sin helhet som bilaga till den här rapporten och kan 

alltså användas rakt av i andra lärares undervisning om man finner den intressant och 

passande. Målet med fallstudien är dock inte att generalisera kring huruvida materialet skulle 

fungera i en helt annan kontext.  

 

Utöver att visa upp själva undervisningsmaterialet så görs en diskursanalys av lärarnas 

beskrivningar av SNI-uppgifterna samt en sammanställning över de båda lärarnas 

erfarenheter och subjektiva upplevelser av arbetet med att utforma och använda materialet i 

deras egen undervisning. Förhoppning med den här fallstudien är att dessa två lärares 

gemensamma arbete och initiativ belyses och kan inspirera till användningen av mer SNI-

frågor i undervisningen och ämnesövergripande arbetssätt i större utsträckning i skolan.   

 

1.1 Disposition 
Studiens rapport är upplagd på följande sätt; kapitel ett ger en kort bakgrund till fallet, 

uppsatsens disposition, ett litet avsnitt om vad erfarenhet och kunskap kan betyda för en 

lärares drivkraft, samt beskriver syfte och frågeställningar. Kapitel två utgörs av bakgrunden 

där forskning om ämnesövergripande arbete i skolan, SNI och diskursteori presenteras. I 

kapitel tre redovisas studiens metodval och genomförande. Kapitel fyra utgörs av studiens 

resultat som sedan diskuteras i den femte kapitlet tillsammans med en metoddiskussion. 

Kapitel sex sammanfattar studiens viktigaste resultat och slutsatser. 

 

1.2 Att utveckla och undervisa eget undervisningsmaterial kräver kunskap 
Det vi lär oss om läraryrket från böcker om undervisning, ämneslitteratur, styrdokument, 

Skolverkets allmänna råd och utbildningar är det vi kallar för explicit kunskap. Gore & Gore 

(1999, s. 555) beskriver det som tydligt formulerad kunskap i form av manualer, färdiga 

läromedel och undervisningsmaterial samt fortbildning, och som till viss del kan mätas. Det 

här är givetvis oerhört viktigt för en yrkesverksam lärare, både ur ett yrkesetiskt perspektiv 

likväl som ur ett juridiskt perspektiv; en lärare måste följa skollagen där styrdokument, som 

läroplaner och kursplaner, utgör kärnan i lärarens roll.  

 

Det finns dock något annat som kan vara svårare att definiera på ett ensidigt sätt, men som 

är minst lika viktigt. Det är den tysta kunskapen som ibland liknas vid ett isberg under 

vattenytan1. Den skarpa, men lilla toppen ovanför ytan är den explicita kunskapen som tar 

form av ett inramat diplom eller examensbevis på väggen, medan den tysta kunskapen är det 

som driver en människa framåt i sitt yrke. Haldin-Herrgård (2005, s. 3) menar att den tysta 

kunskapen är livserfarenhet, intuition, personliga färdigheter och ofta omedveten, men det är 

den som utgör den större delen av isberget. (s. 3). Även Gore & Gore (1999, s. 556) menar 

den tysta kunskapen inte går att se eller formulera, utan den personlig och djupt rotad i en 

                                                 
1 Metafor som ofta används för att beskriva tyst kunskap (Haldin-Herrgård, 2005, s. 3., Carlgren, 2015, s. 98).  
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människas inre. Carlgren (2015, s. 88) påpekar att ett rimligare begrepp för fenomenet skulle 

vara underförstådd kunskap, då en mer korrekt svensk översättning av engelskans tacit, som 

i tacit knowledge, är just underförstådd.  

 

Gustavsson (2002, s. 16) för ett resonemang kring den kunskap som han kallar klokhet. Precis 

som livserfarenhet, intuition och personliga färdigheter är detta något högst omedvetet som 

handlar om att se vad som behöver göras i stunden. Att ha förmågan att tänka utanför boxen 

och låta bli att använda en instruktion eller det standardiserade konceptet. Med det sagt måste 

man inte som lärare känna pressen att hela tiden förändra och överträffa den egna 

undervisningen vid varje lektion eller ens vid varje arbetsområde, men jag tror på att ha ett 

öppet sinne och att tycka om nya idéer. Man får inte vara rädd för att prova och misslyckas 

med undervisningen.  

 

Det är dock just den här drivkraften och förmågan att gå sin egen väg som lärare som spelat 

en viktig roll för den här fallstudien. De två lärarna har båda gedigen erfarenhet som lärare 

och det är tydligt att det är deras livserfarenhet, intuition och personligheter som lärare som 

gjort att de väljer att arbeta ämnesövergripande, samarbeta och utforma sitt eget 

undervisningsmaterial och egen undervisning, medan andra lärare kanske saknar den 

förmågan och viljan. Det finns en tendens att sådana här goda idéer och hårt arbete som görs 

ute i verksamheterna inte får den spridning den förtjänar. Därför ser jag ett behov att fler 

goda exempel på hur man kan utforma undervisning når ut till fler blivande, och redan 

yrkesverksamma, lärare.  

 

1.3 Begreppsförklaringar 
SNI-frågor: Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.  

 

SNI-uppgifter: De delfrågor, eller ingångar som utgör undervisningsmaterialet i den här 

studien refereras till som SNI-uppgifter för att undvika hopblandning när texten behandlar 

SNI-frågor i mer generella ordalag.  

 

Ämnesövergripande arbete: I den här studien innebär ämnesövergripande arbete att minst två 

skolämnen integreras och undervisningen samordnas runt ett särskilt innehåll. 

Undervisningen är inte bunden till traditionella läromedel utan kunskaper och perspektiv från 

minst två olika ämnesområden läggs ihop och bildar en helhet, vilket skiljer sig från 

ämnesindelad undervisning (Österlind, 2006, s. 9).  

 

Naturvetenskapligt perspektiv: I den här studien används begreppet som ett samlande 

begrepp för alla tänkbara naturvetenskapliga perspektiv såsom anatomi, fysiologi, neurologi, 

psykisk hälsa, folkhälsa och så vidare.   

 

Samhällsvetenskapligt perspektiv: I den här studien används begreppet som ett samlande 

begrepp för alla tänkbara samhällsvetenskapliga perspektiv såsom genus, juridik, 

kulturgeografi, jämställdhet och så vidare.   

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syfte 

Syftet med arbetet är att belysa lokal kunskap och erfarenhet genom att utföra en fallstudie 

av ett ämnesövergripande undervisningsmaterial som två gymnasielärare utvecklat 

tillsammans. Målet är att beskriva materialet ur ett lärarperspektiv och att presentera 
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materialet utifrån en diskursanalys kopplat till SNI samt naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga perspektiv. 

 

Frågeställningar 

De första två frågeställningarna handlar om hur SNI-uppgifterna beskrivs för eleverna, om 

perspektiv som ryms i beskrivningarna samt hur de kan karaktäriseras som SNI-frågor. Den 

tredje och fjärde frågeställningen handlar om hur undervisningsmaterialet användes i 

klassrummet, hur väl det föll ut i termer av resultat och respons från eleverna samt hur lärarna 

ser på det ämnesövergripande samarbetet vid utformningen av elevuppgiften och hur de vill 

utveckla och förändra sin undervisning av materialet för framtiden.  

 

 Hur har lärarna valt att beskriva de olika SNI-uppgifterna för eleverna? 

 Hur kan materialet karaktäriseras som SNI-frågor och vilka perspektiv kan rymmas 

inom de utvalda SNI-uppgifterna? 

 Hur beskriver lärarna sin undervisning med, samt elevernas respons på, materialet?  

 Hur upplevde lärarna utformningen av materialet, sina undervisningsmetoder och 

vilken utvecklingspotential ser lärarna i detta?  

2 Bakgrund 
Bakgrunden handlar om vad forskningen säger om samarbete mellan lärare, om SNI som ett 

teoretiskt begrepp och hur det kan appliceras i skolan och i sex- och samlevnadsundervisning. 

Bakgrunden avslutas med ett avsnitt om ett teoretiskt perspektiv på diskurs och 

diskursanalys. En stor del av bakgrunden handlar dock om SNI.  

 

Hänvisningar till Bursjöö (2014) och Bursjöö (2015) återkommer genom rapporten och i 

Bursjöös (2015, s. 20) skriver hon om ämnesövergripande samarbete kring det hon beskriver 

som ”etiska perspektiv” i skolan. Ett exempel på ett sådant perspektiv, som Bursjöö tar upp, 

är miljö- och hållbarhetsfrågor. Man kan hävda att hon syftar på det som också kallas SNI-

frågor, Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, vilket är precis det som ingår i den 

här fallstudien. Ett annat begrepp med samma betydelse är ”sociovetenskapligt dilemma” 

som används av Eriksson & Rundgren (2012).  

 

Det finns närmast ett oändligt antal av så kallade SNI-frågor som är och kommer fortsätta 

vara oerhört viktiga för hela mänskligheten, såväl på lokal nivå som nationell och 

internationell nivå. Enligt Ekborg et al. (2016, s. 21) poängterar EU i flera publikationer att 

det behövs nya strategier för att öka den unga generationens kunskaper och intresse för att 

tillägna sig och bibehålla naturkunskapens förmågor ute i det moderna samhället. SNI-frågor 

och ämnesövergripande undervisning om sådana frågor är ett exempel på en sådan strategi.  

 

2.1 Samarbete kan vidga vyerna och gynna elever 
Utöver lärares ämneskompetens och goda didaktiska kunskaper tar Skolinspektionen (2010, 

s. 10) upp vikten av varierande arbetssätt i klassrummet och ämnesövergripande diskussioner 

som en viktig del av framgångsrik undervisning. Ämnesövergripande arbete lämpar sig 

väldigt bra både för biologiämnet och naturkunskapen i gymnasiet. Nilsson (2005, s. 207–

210) påpekar att ämnesövergripande arbetssätt i sex- och samlevnadsundervisning i skolan 

är eftersträvansvärt och ingår i läroplanen, men ofta sker det inte i den utsträckning som man 

skulle önska. Samverkan mellan lärare har dock visat sig vara en faktor av vikt. Exempelvis 

lyfter Skolinspektionen (2010, s. 10) betydelsen av att lärare tillsammans reflekterar över sitt 

arbete och har höga förväntningar på sina kollegor. 
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Det visar sig vara svårt att finna en enhetlig och fastslagen definition av hur 

ämnesövergripande arbetssätt beskrivs, något som bekräftas av Bursjöö (2015, s.19–20). 

Andersson (2008, s. 57–58) talar om ämnesövergripande samarbete som något som resulterar 

i undervisning där olika skolämnen integreras och där huvudfokus bakom undervisningen är 

att den ska underlätta för eleverna att se och skapa sammanhang. Även Sjøberg (2000, s. 395) 

skriver om integrering av två eller flera ämnen som ska leda till något annorlunda än de 

enskilda ämnena var för sig. Han menar alltså att det inte räcker att plocka in en del av 

vartdera ämnet efter varandra utan summan av de två ska mynna ut i ett nytt sammanhang.  

 

Ämnesövergripande undervisning och samarbete mellan lärare kan sägas gå hand i hand med 

kollegialt lärande och det finns flera utbildningsvetenskapliga forskare som stödjer detta 

(Bursjöö, 2015., Barber & Mourshed, 2007., Österlind, 2006). Särskilt Bursjöö (2015, s. 30) 

lyfter fram att kollegialt lärande som ett bra sätt att samarbeta kring ämnesövergripande 

arbete, medan kritiska röster menar att man riskerar förlora djupet i specifika 

ämneskunskaper (Lederman & Niess, 1997, s 58). Enligt Lederman & Niess (1997, s. 58) 

leder integrerad undervisning till att elever får sämre ämneskunskaper när det rena 

faktainnehållet måste konkurrera med förståelse av samband mellan ämnen och med tematisk 

undervisning, medan Bursjöös (2015, s. 24–25) studie visar lärares positiva syn över vilken 

påverkan ämnesövergripande samarbete kan ha på elevers välmående i skolan. Lärarna i 

hennes studie menar att ämnesövergripande arbete och etiska frågeställningar i 

undervisningen kan bidra till minskad stress och ökat intresse för ämnena, men att det 

arbetssättet inte förekommer i den utsträckning som de anser att det borde. I Bursjöös (2015, 

s. 27–28) intervjuer framkommer däremot en splittring inom lärarkollegiet när det kommer 

till att vilja arbeta ämnesövergripande, även om det i övrigt beskrivs som en arbetskultur där 

man har förtroende för varandra och delar värdegrund. Bursjöös resultat visar också att tiden 

är en viktig faktor och att tidsbrist försvårar långtgående samarbeten mellan lärare eftersom 

de menar att gemensamt arbete ofta är mer tidskrävande, framförallt i uppstartsprocessen. 

 

Barber & Mourshed (2007) och Mourshed, Chijioke & Barber (2010) lyfter nyttan med 

möjligheten för lärare att lära av varandra. I sina jämförelser, mer kända som McKinsey-

rapporterna, av några av världens mest välfungerade skolsystem, menar de att de 

topplacerade skolsystemen, som exempelvis Japan och Finland, så fanns en etablerad 

samarbetskultur mellan lärarna. Man planerar lektioner tillsammans, auskulterar varandras 

undervisning och reflekterar och utvecklar undervisning tillsammans. Detta, tillsammans 

med andra faktorer, såsom bra ledarskap i alla led och välfungerade digitala stöd spelar en 

stor roll för skolsystemens framgång. 

 

De två McKinsey-rapporterna har, enligt flera källor (Coffield, 2012., Malmberg, 2018a., 

Weyler, 2011) till stor del legat till grund för reformer och utveckling av skolan i flera olika 

länder världen över, även för oss i Sverige. Ett tydligt svenskt exempel är 

skolutvecklingsarbetet PRIO som är tagits fram av SKL (Sveriges kommuner och landsting) 

med hjälp av konsultfirman McKinsey & Company, som ligger bakom de båda studierna 

Barber & Mourshed, (2007) och Mourshed et al. (2010). PRIO handlar bland annat om att 

öka samarbete mellan lärare och att upprätta en organisation som styr resurserna dit de gör 

mest nytta (Malmberg, 2018b). 

 

Som motvikt till Barber & Mourshed (2007) och Mourshed, Chijioke & Barber (2010) menar 

Coffield (2012, s. 136–141) att det finns stora brister i metodiken som använts i studierna, att 

man varit alldeles för selektiv och valt att inte reflektera över sådant som mål och syfte för 
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undervisningsämnena eller hemmens inverkan på elevernas lärande, samt att deras slutsatser 

kring vilken typ ledarskap som krävs vida överskrider det som deras resultat visar på. 

Dessutom anser han att rapporten ger utrymme för beslutsfattare att undvika att ge mer 

resurser till skolor och hävda stöd i forskningen, även om det innebär en relativt snäv tolkning 

av all den tillgängliga forskningen.  

 

2.2 SNI – ett teoretiskt perspektiv 
Vad är, och hur kan man definiera, SNI? Ekborg et al. (2016, s. 9) menar att SNI-frågor 

”karaktäriseras av att de är autentiska, har sin bas i naturvetenskap, ofta rapporteras om i 

media, är värdeladdade, inrymmer intressekonflikter, involverar ofta lokal, regionala och 

globala aspekter och har inte några rätta svar”. En särskild SNI-fråga behöver dock inte 

nödvändigtvis figurera frekvent i medierna, eftersom mediernas fokus ofta skiftar med den 

offentliga debatten. Bara för att en speciell fråga inte är aktuell i nyheter eller i sociala medier 

vid en given punkt betyder inte det att den inte är en samhällsfråga med naturvetenskapligt 

innehåll. Man bör också tänka på att när sådana här frågor dyker upp i medierna så tenderar 

det naturvetenskapliga innehållet att inte synas eller höras i någon större utsträckning, utan 

det är ofta de etiska och känslomässiga aspekterna, och motsättningar dem emellan, som får 

störst utrymme. Även Bursjöö (2015) kommenterar att mediernas roll i definitionen för 

sådana frågor inte är svart eller vit.  

 

Ratcliffe & Graces (2003, s. 18) menar att SNI-frågor också handlar om att forma opinionen, 

om ställningstaganden både av individer och samhällen, att det inte råder konsensus i 

forskningen samt att kostnadsfrågan ofta kommer i konflikt med andra värden, exempelvis 

frågor om hållbar utveckling eller etiska aspekter. Ekborg et al. (2016) grundar sina tankar 

om SNI på Ratcliffe & Graces (2003).  

 

2.3 SNI i skolan 
Även om de flesta elever i den svenska skolan inte läser ett naturvetenskapligt program på 

gymnasiet eller går vidare med fortsatta naturvetenskapliga studier på högskolor eller 

universitet, så finns det i princip inget arbete där förståelse för och kunskaper om 

naturvetenskapen inte kommer till nytta (Sjøberg, 2000).  

 

SNI-frågor i skolan lyfts av Skolverket, bland annat genom Lärportalen där en av 

utbildningsmodulerna handlar om just hur man undervisar om samhällsfrågor med 

naturvetenskapligt innehåll (Skolverket, 2017). Förutom Skolverkets satsning på fortbildning 

inom ämnet så talar även större delen av syftesbeskrivningen för ämnet naturkunskap sitt 

tydliga språk:  
 

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i 

naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett 

naturvetenskapligt innehåll. Den ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur 

naturvetenskapliga kunskaper kan användas i såväl yrkesliv som vardagsnära 

situationer och för att göra personliga val och ställningstaganden. 

 

Utifrån aktuella frågeställningar och företeelser ska undervisningen ge eleverna 

möjlighet att… använda naturvetenskapliga kunskaper och arbetsmetoder. Det betyder 

att samtidigt som undervisningen ska behandla olika innehåll som till exempel miljö- 

och klimatfrågor, jordens resursfördelning, kretslopp, hälsa eller genmodifiering ska 

den också påvisa hur dessa frågor kan hanteras utifrån ett naturvetenskapligt 
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förhållningssätt. Genom att få diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning 

ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga 

kunskaper för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid. (Skolverket, 2011a). 

 

Att relatera till verkligheten i undervisningen är en tacksam metod för lärare att koppla ihop 

skolan med världen utanför (Ekborg et al., 2016, s. 17–18). Det kan vara allt från att låta 

elever i olika mediakurser få spela in radioprogram i riktiga studior eller att plocka in växter 

och småkryp till biologilektionerna där eleverna lär sig använda naturvetenskapliga metoder 

för att artbestämning. Verkligheten utanför kan användas för att entusiasmera och skapa 

intresse för ett klassiskt innehåll i undervisningen. Ekborg et al. (2016, s. 18) menar att genom 

att använda sig av SNI-frågor agerar man tvärtom. SNI handlar om att utveckla och använda 

kunskaper och färdigheter om naturvetenskap för att förstå och reflektera över ett aktuellt 

samhällsproblem, såväl lokalt som internationellt, som hörs tydligt i den aktuella 

samhällsdebatten eller når fram till eleverna på andra sätt. på det sättet tas resurserna som 

finns i klassrummet, elevernas kunskaper och förmågor, med ut i verkligheten.   

 

Vidare lyfter Ekborg et al. (2016, s. 19) att lärare ofta använder aktuella frågor i sitt 

undervisningsmaterial men att frågorna i regel kommer i form av konstruerade scenarier med 

valda inslag från verkligheten. Detta görs för att strukturera och få bättre kontroll över 

undervisningen, vilket passar bättre in i klassrummet. Det stora problemet med det är att 

komplexiteten och autenticiteten i frågorna försvinner. De menar att eleverna måste få möta 

frågorna så som de ser ut utanför skolan, i skolan, för att tillägna sig kunskaper om hur man 

som medborgare kan hantera dem.  

 

I en av delstudierna i Bursjöös (2014, s. 76) doktorsavhandling redogör hon delvis varför 

SNI-frågor spelar en viktig roll för elevers möjlighet att utveckla förmågor som behövs vid 

etiska överväganden, både i skolan och i deras fortsatta liv i samhället. I delstudien har 

grundskolelärare intervjuats men Bursjöö tar ett större grepp och menar att hennes 

resonemang även omfattar äldre årskurser. Att arbeta med etiska frågor och etiska 

överväganden, som är en stor del av SNI-frågor, tränar alltså elevers omdömesförmåga vid 

beslutsfattande. Precis det som flera rapporter från EU uttryckt saknas hos den yngre 

generationen EU-medborgare enligt Ekborg et al. (2016, s. 21).  

 

Förmågan att kunna se på en fråga ur olika synvinklar och perspektiv, och förstå dessa, ger 

eleverna verktyg för att i undervisningen kritiskt granska dem och genom det få inblick i den 

naturvetenskapliga bakgrunden och det historiska perspektivet som ligger bakom varje 

samtida dilemma enligt Bursjöö (2014, s.86–89). När dessa förmågor etablerat sig på ett bra 

sätt hos eleverna så finns goda förutsättningar för djupare diskussioner och samtal eleverna 

emellan i undervisningen. Lederman & Niess (1997, s. 58) påpekar särskilt hur viktigt och 

avgörande det är att elever i första hand tillgodogör sig gedigna faktakunskaper i samtliga 

ämnesområden för att alls kunna delta i samtal och diskussioner på ett meningsfullt sätt. De 

ifrågasätter nyttan för eleverna med att SNI-frågor skulle ta stor plats i undervisningen och 

menar att autenticiteten går förlorad i ytliga samtal.   

 

Det bredare synsättet med flera perspektiv och som strävar efter en demokratisk process där 

eleverna granskar fakta, diskuterar och tar ställning för eller emot olika lösningar är det som 

Öhman (2009, s. 5) kallar för ”den pluralistiska traditionen” som han menar fungerar som en 

mer pragmatisk metod till skillnad från rent faktabaserade och normerande förhållningssätt 

till undervisning. Exempelvis miljöfrågan, med tydlig bas i naturvetenskapen, ses som en 
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värdeladdad samhällsfråga fylld med intressekonflikter, istället för att bara handla om hur 

växthuseffekten och issmältning fungerar.  

 

Det pluralistiska förhållningssättet i klassrummet förbereder eleverna för samtal med svåra 

och viktiga frågor som bara blir mer angelägna i framtiden och skolan kan bli en avgörande 

plattform där våra stora samhällsutmaningar i vår gemensamma framtid debatteras och 

diskuteras enligt Öhman (2009, s. 5). Han lyfter en invändning mot den demokratiska 

processen som handlar om att behovet av omställning av samhällsprocesser och lösningar på 

olika svåra samhällsproblem är så pass trängande att det inte finns tid att diskutera och 

debattera om vad som bör göras utan att undervisningen helt enkelt ska förmedla ”rätt” 

kunskap och uppmana den unga generationen om vad som ska göras utan någon vidare 

diskussion. Öhman (2009, s. 7) möter det genom att ställa frågan ” vilka risker vi tar om vi 

inte gör det och vad som är mest hållbart på sikt?”. 

 

Sjøberg (2000, s. 161) formulerar fyra argument varför naturvetenskapen ska vara en del i 

barn och ungas utbildning. Först nämner han ekonomiargumentet: ”naturvetenskapliga 

ämnen som lönsam förberedelse för yrke och utbildning i ett högteknologiskt och 

vetenskapsbaserat samhälle.” Därefter nyttoargumentet: ”naturvetenskapliga ämnen för att 

praktiskt klara av att bemästra vardagslivet i ett modernt samhälle”.  Sedan 

demokratiargumentet: ”naturvetenskaplig kunskap är viktig för initierad åsiktsbildning och 

ansvarsfullt deltagande i demokratin.” Till sist beskriver han kulturargumentet: 

naturvetenskapen är en viktig del av människans kultur”. Samtliga argument motiverar 

egentligen var för sig den tydliga kopplingen mellan det naturvetenskapliga och det 

samhällsvetenskapliga i den verkliga världen, och backar upp användningen av SNI-frågor i 

skolan som ett sätt att stärka den unga generationens samhällsmedborgare.  

 

Bursjöö (2014, s. 89) framhåller att en av svårigheterna med att lyfta in SNI-frågor med tunga 

ämnen i skolan är att vissa synsätt och perspektiv inte alls går ihop och försvårar 

undervisningen. Perspektiven hon talar om är det antropocentriska och bio- respektive 

ekocentriskt perspektiv. Det förstnämnda bygger på att människan och hennes behov sätts i 

första rummet och är därmed överordnat de andra perspektiven. Den här motsättning blir 

särskilt tydlig när det kommer till frågor som djurförsök inom medicin eller exploatering av 

naturmiljöer för sådant som jordbruk och bosättningar. Hon kommer dock fram till slutsatsen 

att den svårigheten inte är en ursäkt för att inte lyfta in dessa intressekonflikter i 

undervisningen. Hon använder begreppet hållbar utveckling som exempel och skriver: 
 

Dessa dilemman belyser hur olika betraktelsesätt kan ställas mot varandra i en 

undervisningspraktik, något som även diskuterats av bland andra Sandell, Öhman och 

Östman (2005). Men till skillnad från vetenskapernas strävan att vara deskriptiva och 

objektiva så är etiska principer normativa, subjektiva och relativa (Rachels & Rachels, 

2008). Att synliggöra motsättningen mellan hur något är och hur något bör vara är 

enligt min mening därför ett viktigt utgångsläge för att förstå utmaningen att utbilda 

för hållbar utveckling eftersom det handlar om ett moraliskt imperativ (Bursjöö, 2014, 

s. 89).  

 

Vidare menar hon att lärare bör få tillgång till gedigen kompetensutveckling såväl i 

ämneskunskaper som i etiska perspektiv och förhållningssätt på undervisningsinnehållet.  

 

Bursjöös (2014, s. 88) intervjuer visar på att det kan finnas en uppfattning bland lärare att 

”läroplanens krav på allsidighet och saklighet likställs med att vara värdeneutral”. Hon menar 
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att en sådan här uppfattning av värdeneutralitet kan leda till att eleverna inte får möjlighet att 

utveckla sin förmåga i välgrundat beslutsfattande, en förmåga som bekant är väldigt viktig i 

deras roll som samhällsmedborgare (Ekborg et al, 2016, s. 21., SFS 2010:800). Bursjöö 

(2014, s. 88) påpekar dock allsidighet inte alls har att göra med värdeneutralitet utan att det 

snarare handlar om att lyfta upp en fråga i flera olika synvinklar och hon drar slutsatsen att 

en rent faktabaserad undervisningstradition saknar stöd både i skollagen och läroplanen. 

Läroplanen kräver att undervisningen ska innehålla etiska perspektiv (Skolverket, 2011b) 

och innehållet ska utgöras av både fakta och värden (SFS 2012:800).  

 

2.4 Sex- och samlevnadsundervisning och SNI 
Precis som Bursjöö (2014) och Österlind (2006) lyfter hållbar utveckling och miljöfrågor 

som grund för olika perspektiv och dilemman så hyser sex-och samlevnadsundervisning i 

skolan flera viktiga ämnesområden som utgörs av SNI-frågor.   

 

Vi vet att frågor om sex och relationer efterfrågas av eleverna i den svenska skolan 

(Skolinspektionen, 2018, s. 6–7) och att arbeta med sådana frågor i undervisningen utifrån 

olika perspektiv kan lyfta in aktuella kunskaper och debatter i klassrummen och engagera 

eleverna. Bursjöö (2014, s. 86–89) påpekar att genom ämnesövergripande samarbete kan 

lärare ta hjälp av kollegors kompetens från andra ämnen för att utveckla elevernas förmåga 

att använda olika perspektiv, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga, för att förstå och 

konstruktivt kunna diskutera en specifik fråga eller dilemma inom temat sex och relationer.  

 

Skolinspektionens (2018, s. 6) granskning av sex- och samlevnadsundervisning visar att 

undervisningen ofta är ämnesintegrerad ute i skolorna och att frågor som rör ämnesområdet 

tas upp av flera olika lärare. Däremot saknas en samsyn om vem som har det övergripande 

ansvaret för sex- och samlevnadsundervisningen och det är sällan som ämnet kopplas till 

värdegrunden.  

 

Skolinspektionen (2018, s. 5–6) menar också att det finns ett mycket stort behov av 

kompetensutveckling av lärare inom just sex- och samlevandundervisning. Många av de 

intervjuade lärarna i granskningen uttrycker osäkerhet kring ämnesområdet och de påpekar 

att de saknar kunskaper i viktiga frågor som HBTQ, hedersrelaterade frågor och vet inte hur 

de ska hantera laddade diskussioner som kan strida mot värdegrunden. Vidare skriver 

Skolinspektionen (2018) att det finns stora brister i undervisningen om normer och HBTQ-

frågor. Själva lärandet kretsar främst kring vilka normer som finns och vilket uttryck de tar 

sig men att eleverna sällan ges möjlighet att själva reflektera och samtala om just normer. De 

skriver:  

 
Det som ofta saknas är möjligheter för elever att reflektera kring hur normer påverkar 

och i många fall begränsar människors handlingsutrymme när det gäller sexualitet, 

identitet och relationer. Undervisningen behöver genomgående ha ett medvetet 

perspektiv där elever tillsammans med lärare synliggör och ifrågasätter olika sex- och 

samlevnadsnormer (Skolinspektionen, 2018, s. 7). 
 

Skolinspektionens uppmaning, i utsnittet ovan, om att elever bör få reflektera över och 

ifrågasätta sex- och samlevnadsnormer stämmer väl med Öhmans (2009, s. 5) tankar om 

vikten av att eleverna tränas i och förbereds för att kunna delta i samtal och viktiga 

diskussioner om svåra frågor rörande vår samtid och framtid, samt Bursjöö (2014, s 86–89) 

som också menar att elever i skolan bör få möjlighet att utveckla förmågan att hantera etiska 

dilemman.  
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Skolinspektionens (2018, s. 7) granskning visar att endast en tredjedel av lärarna väljer att 

lyfta HBTQ-frågor i sin undervisning, och att de flesta skolor inte arbetar med främjande 

eller förebyggande åtgärder för HBTQ. I många fall är det istället externa föreläsare och 

studiebesöken på ungdomsmottagningar som står för den delen.  

 

2.5 Perspektiv i SNI 
Bursjöö (2014, s. 86–89) menar att elevers förmåga att använda naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga perspektiv för att förstå och kunna reflektera över svåra frågor och 

dilemman underlättas av ämnesövergripande samarbete mellan olika ämneslärare. Bursjöö 

fokuserar på etiska perspektiv så som vad som är rätt och fel, livsstilsval och normer i sina 

studier. Perspektiv från både samhällsvetenskapen och naturvetenskapen bör rimligen finnas 

i en SNI-fråga och bidra till diskursen, men beroende på vem som läser och letar perspektiv 

kommer utfallen skilja sig åt, även om läsning i sig handlar om tolkning och förväntas tolkas 

på olika sätt (Bazzul, 2014, s. 429). 

 

SNI-uppgifterna i undervisningsmaterialet i den här fallstudien handlar alla om samhällets 

påverkan på människans sexualitet och hälsa. I det här avsnittet lyfts några exempel på 

perspektiv som kan sägas rymmas inom det temat utifrån vad perspektiven innebär och hur 

de kan definieras.  

 

Normperspektivet kan definieras enligt:  

 
Ett normsystem anger det normala mönster som individers handlingar bör 

överensstämma med. Normer kan delas in i rättsliga, ekonomiska, moraliska, estetiska, 

tekniska etcetera De är i allmänhet intimt förbundna med sociala värden, och de utgör 

medel för att förverkliga tillstånd som värderas högt av den samhällsgrupp som bejakar 

dem. De formella lagarna uttrycker en del av samhällets normsystem, andra finns 

nedlagda i traditioner, seder och bruk (Nationalencyklopedin, u.å., normer).  

 

Enligt denna definition är normer starkt kopplade till samhället, och det tryck som sätts på 

individen att vara och bete sig på ett visst sätt som förväntas och efterfrågas. Eek-Karlsson 

(2012, s. 21) påpekar att personer som avviker från sociala normer i regel drabbas av någon 

form av sanktion som syftar till att upprätthålla den rådande normen. Dessa personer drabbas 

ofta väldigt hårt känslomässigt av dessa sanktioner, och de kan ofta påverkas av det större 

delen av livet. 

 

SNI-frågor har alltid en naturvetenskaplig grund (Ekborg et al. 2016, s. 9) och i ”människans 

sexualitet och hälsa” finns en tydlig koppling till människokroppens utseende, uppbyggnad 

och funktion, samt till psykisk och fysisk hälsa. 

 

Människans anatomi och morfologi handlar om:  

 
Anatomi är vetenskap som studerar människokroppens, djurens och växternas 

byggnad. Människokroppens anatomi brukar också kallas humananatomi. 

Den makroskopiska anatomin beskriver uppbyggnaden som den ses med blotta ögat, 

medan den mikroskopiska anatomin beskriver celler och vävnader som de ses i ett 

mikroskop (Nationalencyklopedin, u.å., anatomi).  
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Morfologi inom humanmedicinen, veterinärmedicinen och zoologin är läran om 

kroppens, organens, vävnadernas, cellernas m.m. strukturella uppbyggnad och form 

under normala och inte normala förhållanden. Inom zoologin gör man ibland åtskillnad 

mellan morfologi, som då avser de yttre strukturerna, och anatomi, som behandlar den 

inre byggnaden… Inom humanmedicinen används termen morfologi dessutom 

synonymt med benämningarna makroskopisk och mikroskopisk anatomi (histologi) 

(Nationalencyklopedin, u.å., morfologi). 

 

Anatomi och morfologiperspektivet förklarar och beskriver människans sexualitet i form av 

reproduktionsorganens utseende och form, vilka fysiska kön som finns hos människan, 

medan fysiologiperspektivet som följer tätt på anatomi och morfologiperspektivet, beskriver 

hur människans sexualitet fungerar fysiskt i människokroppen, med definitionen:  

 

Läran om hur levande organismer, deras organ och vävnader fungerar 

(Nationalencyklopedin, u.å. fysiologi). 

 

Jämställdhet och genusperspektivet är tätt kopplat till samhällets påverkan på människans 

sexualitet och hälsa. Ämnesområden som HBTQ, normer, könstillhörighet, samtycke och 

könsstympning är exempel på SNI-frågor som där perspektiven är väldigt tydliga. Hedlin 

(2012, s. 56) poängterar att kön och jämställdhet ska diskuteras i skolan och att det inte räcker 

med ytligt tyckande och enklare ”vardagstankar” utan hon argumenterar för att lyfta aktuella 

dilemman som kan hjälpa till att beröra och engagera eleverna. Definitioner för perspektiven 

kan beskrivas såhär: 

 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet (Nationalencyklopedin, 

u.å., jämställdhet). 

 

Genus är ett begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och 

teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer 

och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön 

(Nationalencyklopedin, u.å., genus).  

 

Det kulturgeografiska perspektivet fångar in temat på bra sätt eftersom det omfattar både 

människans rumsliga påverkan och ekologiska påverkan på hennes omgivning. Definitionen 

kan skrivas såhär:  

 

Kulturgeografi är en del av den vetenskapliga geografin som studerar 

utbredning av – och sambanden mellan – fenomen på jordytan som på ett eller 

annat sätt relateras till människan och hennes verksamheter 

(Nationalencyklopedin, u.å., kulturgeografi).  

 

Fysisk och psykisk hälsa, samt juridik är andra perspektiv som är tydliga i det överhängande 

temat.  

 

2.6 Diskursanalys – ett teoretiskt perspektiv 
Ett sätt att beskriva vad begreppet diskurs innebär är att det är ett systematiskt, bestämt sätt 

att tala och tänka om ett visst fenomen eller en viss process som existerar i vår omvärld 

(Bohlin, Malm, Saura & Erlandsson, 2014, s. 172). Fejes & Thornberg (2015) påpekar att 

begreppet diskurs definieras på olika sätt beroende på vem författaren är, men skriver att: 
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Den minsta gemensamma nämnaren hos diskursperspektiv är att diskurs innebär ett 

bestämt sätt att tala om saker på, samtidigt som 'talet' skapar relationer mellan olika 

objekt och subjekt – till exempel en relation mellan objektet skola och de subjekt som 

är kopplade till denna, såsom lärare och elever (Fejes & Thornberg, 2015, s. 96). 

 

Bryman (2018, s. 825) definierar diskursanalys som ”ett angreppssätt vid analysen av samtal 

och andra typer av diskurser som lägger tonvikten på hur olika typer av verkligheten skapas 

eller uppnås med hjälp av språket”.  

 

Fejes & Thornberg (2015, s. 93) lyfter olika traditioner och definitioner för att visa på den 

stora variationen av diskursanalys som samhällsvetenskaplig metod. De skriver om den 

franske filosofens Michel Foucault (f. 1926 - d. 1984) intresse för hur en diskus är uppbyggd 

och framförallt ”vad som inneslöts och uteslöts ur diskursen”. Bryman (2018, s. 651) menar 

att Michel Foucaults gärning inspirerat till det som kallas kritisk diskursanalys. Den kritiska 

diskursanalysen syftar till att betona den stora makt som språket har i sin roll som förmedlare 

av sanning och verklighetsbeskrivning. En kritisk diskusanalytiker är alltså intresserad av 

varför och vilka innebörder som lyfts fram i, exempelvis en text, och vilka andra som 

marginaliseras.  

 

Bazzul, (2014, s. 434) beskriver hur Foucaults synsätt på diskursanalys av 

undervisningsmaterial kan visa hur subjektivitet kan formas av diskursen som finns i 

naturvetenskapliga texter. I Bazzuls fallstudie utgörs undervisningsmaterialet av 

biologiböcker från skolor i Ontario, USA och subjektiviteten han skriver om kopplas till etik, 

kön, neokolonialism och neoliberalism.  Bazzul (2014, s. 422, 430) menar att subjektiviteten, 

eller de ensidiga budskapen, utgörs av grundläggande kännetecken som specifika perspektiv, 

uppfattningar, intressen och övertygelser som ryms inom ett enskilt ämnesområde. I vissa 

fall av diskursanalys söker man efter specifika kännetecken i diskursen och i andra fall tar 

man ett bredare grepp. Olika teman kan också framträda under analysens gång, vilket kräver 

ett flexibelt förhållningssätt av diskursanalytikern som också tillåts av metoden i sig. Även 

Fairclough (2003, s. 16) menar att textanalys ”bör ses som en öppen process som kan 

förstärkas genom dialog mellan discipliner och teorier, snarare än som kodning i termer av 

ett autonomt analytiskt ramverk eller grammatik”.  

 

Bazzul (2014, s. 434) skriver att forskning som analyserar utbildningsmaterial enligt 

Foucaults diskursanalys, eller kritisk diskursanalys enligt Bryman (2018, s. 651),”utforskar 

hur diskurser vägleder lärare och studenter till världen, till andra och sig själva, samt redogör 

för 'vem' som på ett legitimt sätt kan delta i praktiken inom vetenskaplig utbildning” (Bazzul, 

2014, s. 422).  

 

I Fejes & Thornberg (2015, s. 98) exempel på diskursanalys om vad som är normal sexualitet 

i sex- och samlevnadsundervisning i svenska biologiläroböcker, konstaterar de att rubriker 

eller en presentation av ett ämne som skrivs som frågor tyder på en öppenhet och större frihet 

för eleven att själv reflektera över innehållet, till skillnad från när ett ämnesinnehåll 

presenteras genom ett konstaterade och som en omedelbar sanning som inte kan ifrågasättas. 

Enligt Fejes & Thornberg (2015, s. 96) är det läraren som innehar den legitima makten att 

delta i praktiken för vetenskaplig utbildning och som står som förmedlare av ”sanningen” om 

vad som är rätt eller mindre rätt sexualitet, medan eleverna ännu saknar legitimitet att kunna 

tala ”sanning” i frågan.  
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Bazzul (2014, s. 431) utgår från SNI-frågor, eller andra etiska övningar, i biologiböcker, där 

eleverna uppmanas att reflektera och agera på ett etiskt dilemma. Resultatet i analysen 

antyder att för att reflektera och agera etiskt inom ramen för diskurserna i texterna så krävs 

det att eleverna överväger ett eller flera återkommande teman. Ett par av Bazzuls (2014, s. 

431, 434) slutsatser är att genom att synliggöra de perspektiv, uppfattningar, intressen och 

övertygelser som är dolda i diskurser så kan pedagoger förändra hur utbildningsstoff framförs 

i en text och därmed de subjektiva, ensidiga budskapen i textmaterial som används i 

undervisning. Först när lärare efterfrågar, eller reflekterar över, vilka etiska överväganden 

som är möjliga genom en viss diskurs i naturvetenskapligt utbildningsmaterial, så kan nya 

sätt för elever att resonera och agera över etiska dilemman uppstå.  

 

3 Metod och genomförande  
I det här avsnittet beskrivs ges en fallbeskrivning och en beskrivning av hur den kritiska 

diskursanalysen av undervisningsmaterialet genomförts samt hur den semistrukturerade 

intervjun med de två gymnasielärarna som utformat materialet gått till.  

 

3.1 Fallstudie 
Grunden för en fallstudie är enligt Bryman (2018, s. 96–97) en detaljerad och ingående 

undersökning av ett enda fall. Ett fall kan exempelvis vara en viss skola, en särskild 

organisation, en viss person eller en viss händelse. I en fallstudie är forskarens mål att 

ingående belysa just det speciella fallet som är fokuset i fallstudien. Därför anses 

fallstudiedesignen passa väl ihop med syftet för den här studien som handlar om att belysa 

ett specifikt samarbete och ett unik utformat undervisningsmaterial som sprungit ur det 

samarbetet.  

 

Fallet i den här studien baseras på lokalkännedom om två gymnasielärares 

ämnesövergripande samarbete på en skola i södra Svealand. Det här specifika samarbetet ses 

som en unik händelse som skett i en viss kontext. Fallet utgörs av lärarnas gemensamt 

utformade undervisningsmaterial som använts i en gymnasieklass, som går årskurs ett på 

samhällsprogrammet, i kurserna naturkunskap 1b och samhällskunskap 1b. Eftersom det är 

dessa två lärare som utformat och använt materialet, och eftersom det är lärarperspektivet 

som ska lyftas så är urvalet för intervjun i den här fallstudien givet på förhand. De både 

lärarna tillfrågades om deltagande och valde att ställa upp frivilligt. Båda lärarna har 

lärarlegitimation och lång erfarenhet av yrket. Den ena är behörig naturkunskapslärare och 

den andra är behörig samhällskunskapslärare.  

  

Undervisningsmaterialet består av nio SNI-uppgifter med tillhörande beskrivning (Bilaga 1, 

för att läsa beskrivningarna) som formulerats av de två lärarna. Det överhängande temat för 

materialet är samhällets påverkan på människans sexualitet och hälsa, och de enskilda 

ämnesområdenas titlar är följande:  

 

1. Omskärelse/Könsstympning 

2. Abortlagstiftning 

3. Myten om mödomshinnan 

4. Normer killar och tjejer 

5. Heteronormens påverkan på HBTQ-personers hälsa 

6. Me too är ett resultat av mannens genetik, eller? 

7. Samtycke 

8. Könstillhörighet 
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9. Preventivmedel 

 

3.2 Diskursanalys av materialet 
Diskursanalys är ett viktigt verktyg som bidrar nya insikter och kan förändra rådande 

uppfattning i våra vardags- och yrkesliv enligt Fejes och Thornberg (2015, s. 92). De menar 

att diskursanalys hjälper oss att förstå att språket har förmågan att forma världen och våra 

uppfattningar av den på olika sätt. Beroende på vad som sägs eller skrivs, hur det sägs eller 

skriv och i vilket sammanhang det sägs eller så skapas olika sanningar om hur något ligger 

till eller om vem som är ond eller god.  

 

I den här fallstudien görs en kritisk diskursanalys som syftar till att synliggöra diskursen som 

lärarna valt för SNI-uppgifterna i undervisningsmaterialet. Detta görs genom att söka fram 

det subjektiva som skapas av diskursen i texterna i form av samhällsvetenskapliga och 

naturvetenskapliga perspektiv, samt ett antal punkter som SNI-frågor karaktäriseras av, och 

därigenom resonera om vad diskursen innebär för den uppfattning som skapas hos läsaren av 

varje enskild SNI-uppgift i materialet. Enligt Bohlin, Malm, Saura & Erlandsson (2014, s. 

172) innebär begreppet diskurs ett systematiskt, bestämt sätt att tala och tänka om ett visst 

fenomen eller en viss process som existerar i vår omvärld. I den här fallstudien utgör SNI-

uppgifterna och deras beskrivningar själva fenomenet som diskursen handlar om. 

Frågeställningarna för studien (Hur har lärarna valt att beskriva de olika SNI-uppgifterna för 

eleverna? och Hur kan materialet karaktäriseras som SNI-frågor och vilka perspektiv kan 

rymmas inom de utvalda SNI-uppgifterna?) handlar med andra ord om hur subjektiviteten 

som skapas av diskurserna i beskrivningarna ser ut.  

 

Den första delen av fallstudien utgörs alltså av en kritisk diskursanalys av materialet och 

identifieraring av perspektiv som kan rymmas bland SNI-uppgifterna i materialet. Analysen 

av samtliga enskilda SNI-uppgifter som ingår i elevuppgiften syftar till att belysa kärnan i 

dem, hitta och resonera kring karaktärer som kan kopplas till definitionen för SNI-frågor, 

utifrån de beskrivningar av SNI-uppgifterna som de båda lärarna utformat och sedan 

presenterat för eleverna. Avsikten är att försöka visa vad lärarna, genom sina beskrivningar, 

anser vara viktigt och sant om en särskild SNI-uppgift.  

 

En del av analysen görs med utgångspunkt i Ekborg et als. (2016) karaktärisering av hur en 

SNI-fråga definieras. Detta görs genom ett antal gemensamma analysfrågor som ställs till 

varje enskild SNI-fråga som ingår i undervisningsmaterialet. Analysfrågorna ställs till SNI-

frågan och den tillhörande beskrivning som lärarna utformat i just det här materialet. På det 

sättet lyfts kärnan i var och en av frågorna i materialet fram på ett systematiskt och trovärdigt 

sätt.  

 

Det finns en mängd olika perspektiv att ta hänsyn till i undervisningsmaterialet, som 

exempelvis genus, juridik, fysiologi, psykisk hälsa och normer. Med titlar som innehåller ord 

som exempelvis Me too, killar och tjejer, HBTQ och könstillhörighet är genus- och 

jämställdhetsperspektivet självskrivet. Det juridiska perspektivet har stor betydelse för 

områden om exempelvis abortlagstiftning och samtycke. Man kan i förhand anta att 

naturvetenskapliga perspektiv genomsyrar samtliga titlar eftersom de kretsar kring 

människokroppens funktion och människans fysiska och psykiska hälsa, men det hänger på 

hur lärarna med sina texter beskriver de valda SNI-uppgifterna. 

 

Karaktärerna för en SNI-fråga, så som Ekborg (2016, s. 9) beskriver det, är autenticitet, bas 

i naturvetenskapen, värdeladdat, tydliga intressekonflikter, lokal, regionala och globala 
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aspekter och avsaknad av rätta svar. Utifrån dessa karaktärer och utifrån syftet att belysa och 

förtydliga vad de och de tillhörande beskrivningarna innebär har sju analysfrågor formulerats 

med inspiration från Fejes & Thornberg (2015, s. 96–98): 

 

1. Hur framställs det autentiska i frågan?  

2. Hur beskrivs intressekonflikten?  

3. Hur beskrivs de lokala, respektive globala aspekterna? 

4. Vilka naturvetenskapliga perspektiv ryms i frågan? 

5. Vilka samhällsvetenskapliga perspektiv ryms i frågan? 

6. Hur framställs dilemmat i frågan?  

7. Vad saknas i beskrivningen?  

 

Varje enskild SNI-uppgift i materialet analyseras utifrån samtliga analysfrågor.  

 

En slagning på ”autentisk” i NE ger följande historiska beskrivning av begreppet; det 

härstammar från grekiskans authentikos 'tillförlitlig; som stöder sig på bevisliga grunder' 

(Nationalencyklopedin, u.å., autentisk). Analysen tar fasta på den beskrivningen genom att 

se till statistik och forskning, samt huruvida lärarnas beskrivningar lindar in eller förenklar 

varje SNI-uppgift i analysen i förhållande till verkligheten, och om de uppfattas som äkta.  

 

Frågan om samhällsvetenskapliga perspektiv anses vara relevant och av intresse för den här 

fallstudien då det ämnesövergripande arbetet omfattar just ämnet samhällskunskap, såväl 

som naturkunskap.  

 

3.3 Semistrukturerad intervju 
Den andra delen av studien utgörs av en djupare intervju med de båda lärarna. En 

intervjuguide utformades som ett stöd, men däremot lämnas stort utrymme för nya 

infallsvinklar under själva samtalet. Därför väljs en semistrukturerad intervjuform för att få 

fram lärarperspektivet i fallet (Bryman, 2018, s. 560–564).  

 

En helt strukturerad, mer styrd intervju bygger på förutbestämda frågor i en särskild ordning, 

vilket kan ge fördelar som tydlighet, gör intervjun mer systematisk, blir lättare att upprepa 

och det blir lättare att förutsäga hur lång tid som intervjun kommer ta i anspråk (Bryman, 

2018, s.560–564). Eftersom syftet handlar om att få fram de båda lärarnas egna subjektiva 

upplevelser och erfarenheter av att arbeta med det här specifika undervisningsmaterialet, så 

är det väldigt svårt för mig att förutse vad de kommer berätta, och därmed är det väldigt svårt 

att utforma frågor som täcker upp för alla insikter som de båda lärarna sitter på. En 

semistrukturerad form av intervjun passar därför bättre.  

 

I det här fallet fanns inte möjligheten att göra en observation av när lärarna använde 

undervisningsmaterialet i klassrummet på grund av den tidsram som omger det här arbetet. 

Däremot eftersom studiens frågeställningar är inriktade på lärarnas upplevelser av 

undervisningsmaterialet, vilket kräver att de båda lärarna reflekterar bakåt om deras 

upplevelser från perioden då materialet användes. Intervjufrågor gör att man får fram 

speciella situationer och tidpunkter som har stor betydelse för lärarnas subjektiva 

upplevelser, som är mycket svåra att fånga upp av en extern observatör. Även Bryman (2018, 

s. 596) lyfter denna fördel med intervjuer framför observationer vid rekonstruktion av 

händelser.  
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Under planeringen av intervjun och utformningen av intervjuguiden togs inspiration från 

bland annat Kihlström (2007, s. 52–53) som tar upp vikten av att låta respondenten berätta 

om en upplevelse eller uppfattning istället för att svara på fråga efter fråga. På det sättet blir 

intervjun friare, respondenterna får mer utrymme att leverera sina insikter, ledande frågor blir 

lättare att undvika och den intervjuade parten lägger förhoppningsvis mindre energi på att 

försöka ge ”rätt svar”. Ett problem som kan uppstå är att respondenterna går ifrån ämnet när 

de ges stor frihet. Här är det viktigt att styra tillbaka samtalet i rätt spår när det behövs, utan 

att få det att framstå som att respondenten gjort något fel. Om en fråga behövde upprepas 

under intervjun förklarades det med att det behövde säkerställas att svaret kom med i 

inspelningen ordentligt eller en del av respondentens berättelse kan ha missuppfattats.  

 

Både Bryman (2018, s. 575–580) och Kihlström (2007, s. 51) tar upp vikten av valet av lokal 

och placering för intervjun. Det är viktig att ha tillgång i en lugn och avskild miljö där risken 

för avbrott på grund av yttre omständigheter är minimal. Intervjun i den här studien görs i en 

insynsskyddad bokad möteslokal i skolan som lärarna arbetar på. Lärarna satt bredvid 

varandra under intervjun och mobiltelefonen som används vid inspelningen läggs en liten bit 

ifrån oss och inte i lärarnas blickfång. Ljudkvalitén på inspelningen påverkas inte av det.  

 

3.3.1 Ljudinspelning och transkribering 
Intervjun spelas in med hjälp av en app (Diktafon röstinspelning © Dorada Software Ltd) på 

en mobiltelefon, en smartphone. Appen har använts vid ett tidigare tillfälle vid en intervju av 

en fokusgrupp med fyra elever, med samma mobiltelefon, vilket fungerade bra. Ljudkvalitén 

blir god, det går att spela in med bra räckvidd så att mobilen inte behöver ligga i någon av 

deltagarnas direkta blickfång, något som kan bli ett störningsmoment. Det går spola fram och 

tillbaka i ljudfilen som skapas och det är inga problem att transkribera det som sägs.  

 

I transkriberingen av intervjun fingeras namnen på de båda lärarna för att hålla dem anonyma. 

Läraren som i rapporten och transkriberingen kallas Emma är samhällskunskapslärare och 

läraren som kallas Martin är naturkunskapslärare. Citaten från intervjutranskriptet som läggs 

in i sammanställningen av intervjun i resultatet markeras med citationstecken och talaren 

anges direkt efter citatet med hakparenteser (Bryman, 2018, s. 581).  

 

3.3.2 Sammanställning av intervjun  
Den här studien är en deskriptiv fallstudie som inte gör några jämförelser eller letar efter 

korrelationer. Det som gör det svårt att använda sig av kategorier i det här fallet är att de två 

lärarna som intervjuas arbetat tillsammans länge, och de har utformat och använt 

undervisningsmaterialet ihop. De intervjuas också tillsammans vid samma tillfälle och deras 

upplevelser och tankar ligger väldigt nära varandras. Det finns alltså inte särskilt många 

skillnader eller någon större variation dem emellan, vilket ju är en viktig aspekt som man vill 

få fram med hjälp av kategorier i en intervjuanalys (Bryman, 2018).  

 

Intervjun analyseras i sin helhet utifrån vad lärarna berättar om synen på sitt 

undervisningsmaterial, om ämnesövergripande arbete, om elevernas respons på materialet 

och det valda arbetssättet, samt om utformning och vidareutveckling av materialet och 

arbetssättet för framtiden. Syftet är att få fram data ur transkriptet som är relevant för studiens 

frågeställningar. Med hjälp av analysen görs en deskriptiv sammanställning och 

sammanfattning av intervjun i fritextform med luftiga stycken och direkta citat ur 

intervjutranskriptet som understödjer och ger trovärdighet till det sätt som intervjun tolkas 

och sammanställs på (Kihlström, 2007, s. 54). Sammanställningen skrivs i deskriptiv form 
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med underrubriker som delar in lärarnas svar i teman utifrån den information som 

framkommit under intervjun.  

 

Respondentvalidering (Bryman, 2018, s. 467) appliceras genom att 

resultatsammanfattningen av intervjusammanställningen skickas till de två intervjuade 

lärarna för en chans att läsa igenom och kommentera eventuella synpunkter på hur de tolkats 

och citerats.  

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 
De forskningsetiska övervägandena för den här studien baseras på Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Principerna är 

formuleras som fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). De två deltagande 

lärarna i studien har fått del av tydlig information om sitt deltagande, exempelvis om hur 

intervjumaterialet kommer att hanteras under undersökningen och efter, samt att de har rätt 

att närsomhelst avbryta sitt deltagande. Lärarnas namn har fingerats och deras arbetsplats 

beskrivs inte närmare i syfte att minska identifierbarheten. En anmälan om hantering av 

personuppgifter har skickats till Högskolans dataskyddsavdelning. 

 

4 Resultat 
Resultatet av min fallstudie utgörs av diskursanalysen av undervisningsmaterialet, där en 

tabell med SNI-uppgifterna och perspektiv ingår, samt en deskriptiv sammanställning av 

intervjutranskriptet, där det som framkommer i intervjun sorterats in under relevanta 

temarubriker.  

 

4.1 Undervisningsmaterialet 

4.1.1 Diskursanalysen 
Diskursanalysen av lärarnas SNI-uppgifter med tillhörande beskrivningar sammanställs och 

presenteras i form av en kort sammanfattning av svaren för varje analysfråga. Exempel från 

analysen läggs in i sammanfattningarna och utsnitt ur SNI-beskrivningarna.  

 

1. Hur framställs det autentiska i SNI-uppgiften?  

I stort sett är lärarnas val av SNI-uppgifter och deras beskrivningar av varje uppgift 

autentiska, i avseendet att de inte tvekat att ge eleverna svåra dilemman som finns inom 

ämnesområdena. Exempelvis SNI-uppgift 1. Omskärelse/könsstympning, är i sig tunga 

ämnen och det faktum att lärarna väljer att nämna båda begreppen i samma uppgift visar att 

de vill att eleverna ska ta chansen att reflektera även över omskärelse som ju faktiskt är helt 

lagligt, men förmodligen ganska stigmatiserat i sekulära samhällen som exempelvis Sverige. 

Det säger också något om lärarnas personliga ståndpunkter när de väljer att lyfta de båda 

företeelserna tillsammans utan att egentligen skilja dem åt i diskursen.  

 

I vissa fall har lärarna valt att måla upp korta scenarier eller ställa provocerade frågor som 

känns verkliga och är lätta att relatera till, vilket gör att SNI-uppgiften i fråga förefaller äkta 

och genuin. Några exempel på det är SNI-uppgifterna 4. Normer tjejer och killar, 5. 

Heteronormens påverkan på HBTQ-personers hälsa och 7. Samtycke:  

 

”Killar som får ligga mycket är players, tjejer som ligger mycket är slampor!?” 

(4. Normer tjejer och killar) 
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”Det antas att sonen eller dottern kommer växer upp och leva med motsatt kön 

och bilda familj och när någon frågar “Kalle, vad heter din sambo?” och Kalle 

svarar “Felix” är det i regel inte det svaret som förväntades.” (5. Heteronormens 

påverkan på HBTQ-personers hälsa) 

 

”I en kärleksrelation mellan två personer inleds ett samlag men ena personen 

tappar intresset, begår personen en våldtäkt då?” (7. Samtycke) 

 

Flera av beskrivningarna ger också faktakunskaper och länkar till mer information, vilket ger 

viss bakgrund till SNI-uppgifterna och ger eleverna stöd i arbetet med uppgifterna. Det känns 

extra relevant när beskrivningar är lite vaga och på sätt och vis verkar lite avlägsna. 

Exempelvis SNI-uppgiften 6. Me too är ett resultat av mannens genetik, eller?  

 

Det är relativt kontroversiellt att prata om skillnader mellan män och kvinnors beteenden, 

kopplat till genetik. Däremot är beskrivningen tydligt förankrad i verkligheten tack vare 

hänvisningar, i from av webblänkar till modern forskning. Lärarna bedöms heller inte ha 

lindat in eller förenklat frågan utan detta kan snarare vara en av den svåraste att ta sig an i 

hela undervisningsmaterialet. Därför anses SNI-uppgiften vara autentisk.  

 

2. Hur beskrivs intressekonflikten?  

Det varierar hur väl uttalade intressekonflikterna i SNI-uppgifter är i lärarnas beskrivningar. 

I några av texter är de väldigt tydliga, även om lärarna inte uttryckligen skriver att 

”intressekonflikten är denna…”, medan andra kräver att läsaren har en relativt välutvecklad 

förmåga att läsa mellan raderna och redan ha en viss kännedom om ämnet för den specifika 

SNI-uppgiften.  

 

I beskrivningen till SNI-uppgiften 2. Abortlagstiftning finns en tydlig intressekonflikt mellan 

kvinnors rätt att bestämma över sin kropp och ofödda barns rätt till eget liv: 

 

”Vi ser också stora framsteg inom neonatalvården (vård av för tidigt födda) och 

det tidigast födda barnet som överlevt föddes efter 21 veckor och 6 dagar. Finns 

det anledning att återuppta frågan om aborträtten och kanske framförallt 

diskutera gränsen för sen abort även här i Sverige?” (2. Abortlagstiftning) 

 

Medan SNI-uppgiften 6. Me too är ett resultat av mannens genetik, eller? är ett ämne där det 

finns en stark intressekonflikt, men som inte kommer fram särskilt tydligt i beskrivningen. I 

delfrågan nedan från texten kan man dock ana motsättningar och en intressekonflikt mellan 

samhällsvetenskapen och naturvetenskapens förespråkare, samt att ämnet är kontroversiellt.  

 

”Spelar det någon roll om mäns våld är genetiskt eller strukturellt för hur 

samhället ska fungera och vilka lagar vi ska ha?” (6. Me too är ett resultat av 

mannens genetik, eller?)  

 

3. Hur beskrivs de lokala, respektive globala aspekterna? 

Det är bara i de första tre SNI-uppgifterna som beskrivningar tar upp och kopplar ämnet till 

både lokala och globala aspekter. I den första SNI-uppgiften är dock kopplingen något oklar, 

men bedöms ändå vara tillräckligt tydligt för att hävda att kopplingen finns där i och med 

delfrågan:  
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”Var förekommer det (Läs: Omskärelse och könsstympning)?” (1. 

Omskärelse/könsstympning).  

 

I övriga ämnen tas inga globala aspekter upp och i de flesta fall specificeras inte heller det 

svenska perspektivet, med ett par undantag som exempelvis:   

 

”Vad är en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp och vad säger samtyckeslagen?” 

(7. Samtycke) 

 

Där begreppet ”samtyckeslagen” direkt kopplar frågan till Sverige, och det än mer tydliga 

exemplet:  

 

”I Sverige kan man juridiskt sett bara var hon eller han, stämmer det med 

verkligheten?” (8. Könstillhörighet) 

 

Analysen utgår däremot från att den lokala aspekten är underförstådd. Det är dock viktigt att 

påpeka att det, i samtliga ämnen som utgör SNI-uppgifterna i materialet, finns stora globala 

aspekter att ta hänsyn till men lärarna verkar ha valt att lämna det åt eleverna att lyfta själva 

om de vill.  

 

4. Vilka naturvetenskapliga perspektiv ryms i beskrivningen? 

För en sammanställning över vilka perspektiv som knutits till varje enskild SNI-uppgift, se 

tabell 1 i slutet av resultatavsnittet, sida 26. 

 

Överlag varierar det en del vilka perspektiv som ryms inom respektive SNI-uppgift, men 

flera av perspektiven återkommer i de olika SNI-uppgifterna. Vissa perspektiv nämns i 

texterna och är väldigt tydliga medan andra är mer underförstådda eller lyfts med andra ord.  

 

Ett tydligt exempel är 2. Abortlagstiftning, där lärarna tydligt uppmanar eleverna att ta med 

det fysiologiska perspektivet och att ta hänsyn till vad medicinska framsteg inneburit för 

ämnet:  

  

”Beskriv... fostrets utveckling kopplat till abortgränser och abortmetoder,” och 

” ”Vi ser också stora framsteg inom neonatalvården… och det tidigast födda 

barnet som överlevt föddes efter 21 veckor och 6 dagar. Finns det anledning att 

återuppta frågan om aborträtten och kanske framförallt diskutera gränsen för 

sen abort även här i Sverige?” (2. Abortlagstiftning) 

 

I SNI-uppgiften 8. Könstillhörighet står följande: 

 

”I Sverige kan man juridiskt sett bara var hon eller han, stämmer det med 

verkligheten?” och ”Vad i kroppen avgör vilket kön man tillhör och…” 

(8.Könstillhörighet) 

 

Tidigt i beskrivningen ställer lärarna frågan om vilka kön som finns i verkligheten, det som 

ligger närmast till hands är ju vilka biologiska kön som kan finnas. Då krävs en förståelse för 

könsorganens morfologi och anatomi. I samma utsnitt ligger också det psykologiska könet 

som aspekt, alltså det neurologiska perspektivet, även om det inte är lika tydligt. Länken som 

avslutar beskrivningen kopplar dock till det perspektivet.  
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5. Vilka samhällsvetenskapliga perspektiv ryms i beskrivningen? 

För en sammanställning över vilka perspektiv som knutits till varje enskild SNI-uppgift, se 

tabell 1 i slutet av resultatavsnittet, sida 26. 

 

Precis som med de naturvetenskapliga perspektiven så varierar det vilka 

samhällsvetenskapliga perspektiv som ryms inom respektive beskrivning, men flera av 

perspektiven är återkommande. Vissa perspektiv nämns i texterna eller titlarna och är väldigt 

tydliga medan andra är mer underförstådda eller lyfts med andra ord.  

 

” Vad har myten om mödomshinnan betytt för kvinnors frihet i och utanför 

Sverige?” (3. Myten om mödomshinnan)  

 

I utsnittet ovan finns en tydlig uppmaning till eleverna att söka sig både inom och utanför 

Sveriges gränser, och därmed ha ett kulturgeografiskt perspektiv med sig i arbetet med ämnet.  

 

Det juridiska perspektivet förekommer redan i titlarna till SNI-perspektiven 2. 

Abortlagstiftning och 7. Samtycke, men är även tydligt i några av de andra texterna.  

 

I uppmaningen om att göra en utblick i världen i SNI-uppgiften 9. Preventivmedel, så ser 

syns kopplingen mellan ökad användning av preventivmedel i utvecklingsländer och 

ekonomisk tillväxt, bättre folkhälsa, jämställdhet och utveckling. Däremot väljs dessa 

perspektiv bort då de inte känns tillräckligt tydliga i den beskrivning som eleverna får av 

lärarna här:  

 

”Det finns flest för tjejer men vems är ansvaret? Är avhållsamhet en bra metod? 

Vilka blir biverkningar av att använda eller inte använda preventivmedel? 

Historiskt perspektiv i Sverige. Utblick i världen, hur ser det ut?” (9. 

Preventivmedel) 

 

Deras beskrivning har ett annat huvudfokus och bedöms vara oklart huruvida gymnasieelever 

kommer se dessa perspektiv lika tydligt.  

 

6. Hur framställs dilemmat i beskrivningen?  

Det enklaste sättet att sammanfatta lärarnas framställning av dilemmana i SNI-uppgifterna är 

genom att de ställer frågor till läsaren. På det sättet vill de förmodligen starta en tankeprocess 

hos eleverna och även ge dem något att utgå ifrån och börja diskutera kring.  

 

Här beskriv två dilemman i samma uppgift:  

 

”Den största lögnen inom människans sexualitet kan vara ren och skär sanning 

för många människor. Hur kan det vara så?” och ” Är det något vi behöver 

diskutera idag? Alla har väl koll på hur det egentligen ligger till, eller?” (3. 

Myten om mödomshinnan)  

 

Dilemmat som framförs är det att vissa tror på, samt drar slutsatser och gör livsval utifrån 

något som inte existerar. Det andra dilemmat handlar om huruvida man behöver prata om 

ämnet eller inte. Det faktum att lärarnas ens ställer frågan, och på det sättet som den 
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formuleras i beskrivningen indikerar vad lärarnas ståndpunkt är kring, huruvida man behöver 

prata om det eller inte.  

 

Ett exempel på ett väldigt svårt och komplext dilemma finns i SNI-uppgiften om Me too: 

 

”Svenska forskare har börjat titta på skillnaden mellan kvinnor och mäns 

hjärnor och det verkar finnas. Spelar det någon roll om mäns våld är genetiskt 

eller strukturellt för hur samhället ska fungera och vilka lagar vi ska ha? Kan 

våldspyramiden vara en del av förklaringen till det vi har sett i Me too?” (6. Me 

too är ett resultat av mannens genetik, eller?) 

 

En rimlig tolkning är att dilemmat som beskrivs i texten ovan grundar sig i de kontroversiella 

nya rönen om att mäns våld och aggressivitet skulle vara genetiskt och biologiskt grundad, 

vilket rört upp starka känslor. Lärarnas avsikt verkar vara att få eleverna att reflektera över 

just det genom att ställa frågan: 

 

”Svenska forskare har börjat titta på skillnaden mellan kvinnor och mäns 

hjärnor och det verkar finnas. Spelar det någon roll om mäns våld är genetiskt 

eller strukturellt för hur samhället ska fungera och vilka lagar vi ska ha?” (6. 

Me too är ett resultat av mannens genetik, eller?) 

 

Det sätt som frågan är formulerad på ger en känsla av att lärarna försöker få eleverna att 

reflektera över hur man ska kunna få fram lösningar på en befintlig motsättning. Deras avsikt 

verkar vara att få eleverna att resonera kring om man behöver känna till bakomliggande 

orsaker för att kunna formulera framgångsrika lösningar. Å andra sidan avslutas 

beskrivningen med ytterligare en fråga som är ett dilemma i sig själv:  

 

”Kan våldspyramiden vara en del av förklaringen till det vi har sett i Me too?” 

(6. Me too är ett resultat av mannens genetik, eller?) 

 

I slutet av beskrivningen väljer alltså lärarna att lyfta våldspyramiden. En modell som 

förenklat förklarar och beskriver hur sexuellt våld skapas i samhället. Genom att lyfta det 

begreppet i beskrivningen styrs elevernas fokus ganska effektivt och med tanke på just tipset 

om våldspyramiden och de bifogade länkarna i texten så verkar det som att deras avsikt är att 

visa på en nytta av att förstå orsakssambanden mellan biologin och mäns våld mot kvinnor.  

 

7. Vad saknas i beskrivningen?  

Huruvida det finns en röd tråd eller inte genom respektive beskrivning varierar. Det finns 

några SNI-uppgifter där texterna är väl sammanhållna och tydliga vilket gör det svårt att se 

vad som saknas. Exempelvis i dessa:  

 

”Hetero till motsatsen bevisats. Det antas att sonen eller dottern kommer växer 

upp och leva med motsatt kön och bilda familj och när någon frågar “Kalle, vad 

heter din sambo?” och Kalle svarar “Felix” är det i regel inte det svaret som 

förväntades. Det måste inte handla om att människor är intoleranta utan av 

vana. Hur påverkar våra föreställningar om sexuell läggning människans hälsa? 

Börja med att definiera HBTQ och gå sen vidare med heteronormens 

konsekvenser för personer som faller utanför den normen.” (5. Heteronormens 

påverkan på HBTQ-personers hälsa) 
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”I en kärleksrelation mellan två personer inleds ett samlag men ena personen 

tappar intresset, begår personen en våldtäkt då? Vad är en våldtäkt eller ett 

sexuellt övergrepp och vad säger samtyckeslagen? Hur kommuniceras 

samtycke? 

Förklara vad som sker i kroppen när man vill ha sex. Hur kan kroppen reagera 

i samband med övergrepp?” (7. Samtycke) 

 

Andra beskrivningar är något snäva, spretiga eller så pass kortfattade att mycket lämnas åt 

eleverna att själva upptäcka om ämnet. Exempelvis: 

 

”Det finns flest för tjejer men vems är ansvaret? Är avhållsamhet en bra metod? 

Vilka blir biverkningar av att använda eller inte använda preventivmedel? 

Historiskt perspektiv i Sverige. Utblick i världen, hur ser det ut?” (9. 

Preventivmedel) 

 

Dilemmat i SNI-uppgiften som den beskrivs här ovan är relativt snäv och relativt inaktuell. 

Ett exempel på en del som är saknas eller är otydlig i beskrivningen är huruvida efterfrågan 

efter preventivmedel för just män. Ett annat intressant och autentiskt dilemma på samma tema 

skulle kunna vara ”varför finns inte preventivmedel med samma risknivå för biverkningar 

som redan finns för kvinnor, enbart för män på marknaden?” Det skulle kunna följas av en 

beskrivning med kopplingar till läkemedelsutveckling, ekonomi och män-och kvinnosynen 

inom medicinsk forskning som skulle vara intressant.  

 

Beskrivningen av SNI-uppgiften 3. Myten om mödomshinnan, visar tydligt lärarnas 

ståndpunkt i intressekonflikten: 

 

”Den största lögnen inom människans sexualitet kan vara ren och skär sanning 

för många människor. Hur kan det vara så?” (3. Myten om mödomshinnan) 

 

Formuleringen ger inget utrymme för eleverna att komma med en avvikande åsikt. Det som 

kan saknas är en förklaring för varför det är en myt. Alltså, vad i ämnet som inte är sant. Trots 

att huvudfokus i SNI-uppgiften handlar om en falsk föreställning om det kvinnliga 

könsorganet så finns inget tydligt uttalat i beskrivningen som kopplar till naturvetenskapliga 

perspektiv, som fysisk hälsa eller fysiologi. Det faktum att begreppet ”mödomshinnan” tas 

upp i titeln gör dock att anatomiperspektivet ryms i ämnet, men det är mest fokus på 

samhällsvetenskapliga perspektiv i texten. 

 

4.1.2 Resultatsammanfattning  
Här sammanfattas de viktigaste delarna av resultatet från diskursanalysen och studiens 

frågeställningar rörande undervisningsmaterialet besvaras under respektive fråga.  

 

4.1.2.1 Hur har lärarna valt att beskriva de olika SNI-uppgifterna för eleverna? 

En viktig punkt är att lärarna inte tvekat att ge eleverna svåra dilemman inom 

ämnesområdena. I sin helhet innehåller beskrivningarna frågor som inbjuder till ett 

resonerade förhållningssätt från eleverna, men samtidigt kan tvärsäkra konstateranden och 

uppmaningar till eleverna också förekomma i texterna. Det senare sättet att presentera en 

SNI-uppgift på ger lärarna möjlighet att sätta elever som behöver extra vägledning och 
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struktur till hjälp, på just en sådan uppgift. Analysen antyder alltså att svårighetsgraden för 

eleverna att ta sig an de olika SNI-uppgifterna varierar något. 

 

Analysen visar att i vissa fall har lärarna valt att måla upp korta scenarier eller ställa 

provocerade frågor som känns verkliga, är engagerande och lätta att relatera till, vilket gör 

att SNI-uppgiften i fråga förefaller äkta och genuin.  

 

Något som kan vara problematiskt med hur lärarna valt att beskriva SNI-uppgifterna är att 

det saknas en tydlighet. Flera av texterna ställer relativt höga krav på eleverna att kunna tolka 

och läsa mellan raderna på ett väldigt moget sätt. Å andra sidan blir eleverna utmanade och 

de får chansen att visa vad de går för vilket kan tänkas engagera och stärka dem i sin 

arbetsprocess. 

 

4.1.2.2 Hur kan materialet karaktäriseras som SNI-frågor och vilka perspektiv kan rymmas 

inom de utvalda SNI-uppgifterna?  

Materialet kan karaktäriseras som SNI-frågor genom sin autenticitet och genuina ton i 

beskrivningarna som ger bilden av att lärarna valt att inte ”linda in” eller förenkla de 

dilemman och intressekonflikter som de väljer att lyfta i diskursen.  

 

Materialet karaktäriseras också genom de värdeladdade intressekonflikter och dilemman som 

framträder ur diskursen i texterna. Exakt vad som utgör en intressekonflikt eller ett dilemma 

är inte formulerat med ord i varje beskrivning, men som helhet genomsyras materialet av 

dessa karaktärsdrag. Det är också tydligt att det saknas rätta svar eller lösningar, även om 

vissa hårda fakta kopplat till ämnesområdet framkommer i diskursen i några av SNI-

uppgifterna. I analysen tolkas dock dessa fakta som ett stöd och ökad möjlighet för eleverna 

att resonera och reflektera om ämnet på ett framgångsrikt sätt.  

 

Lokala, regionala och globala aspekter anses förekomma i varje SNI-uppgift, även om det 

saknas direkta uppmaningar i de flesta av texterna att som elev förhålla sig till samtliga tre 

aspekter när de arbetar med uppgifterna.  

 

Analysen visar att undervisningsmaterialet i sin helhet kan säga utgöras av nio SNI-frågor på 

temat samhällets påverkan på människans sexualitet och hälsa. 

 

Det gemensamma temat för SNI-uppgifterna; samhällets påverkan på människans sexualitet 

och hälsa, har uppenbarligen bidragit att samma perspektiv ryms under flera olika uppgifter. 

Det var dock förväntat från början och kan ses som en bekräftelse på att materialet hör ihop 

som en helhet på att bra sätt.  

 
Tabell 1. Översikt över perspektiven som ryms i SNI-uppgifterna enligt diskursanalysresultatet.  

SNI-uppgift Naturvetenskapliga 

perspektiv  

Samhällsvetenskapliga 

perspektiv 

1. Omskärelse/Könsstympning Morfologi & anatomi 

Fysiologi 

Folkhälsa 

Juridik 

Kulturgeografi 

Jämställdhet & genus 

2. Abortlagstiftning Psykisk hälsa 

Medicinska framsteg 

Fysiologi 

Juridik 

Kulturgeografi 

Jämställdhet 

3. Myten om mödomshinnan Psykisk hälsa 

Fysiologi 

Kulturgeografi 

Jämställdhet 
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Religion 

4. Normer killar och tjejer Morfologi & anatomi Jämställdhet & genus 

Normer 

5. Heteronormens påverkan på 

HBTQ-personers hälsa 

Psykisk & fysisk hälsa 

 

Jämställdhet & genus 

Normer 

6. Me too är ett resultat av 

mannens genetik, eller? 

Neurologi 

Genetik 

Jämställdhet 

Juridik 

7. Samtycke 

 

Morfologi & anatomi 

Fysiologi 

Juridik 

Jämställdhet 

8. Könstillhörighet Morfologi & anatomi 

Fysiologi 

Psykisk hälsa 

Juridik 

Jämställdhet & genus 

9. Preventivmedel Morfologi & anatomi 

Fysiologi 

Jämställdhet & genus 

 

4.2 Intervjun 
Det som framkommit under intervjun har sammanställts deskriptivt och sorterats in under 

temarubriker som tydliggör vad det handlar om. Det som står under varje temarubrik kan 

komma från flera olika tidpunkter i intervjun, men handlar om samma sak. Alla citat är tagna 

direkt från intervjutranskriptet. Intervjun pågick i totalt 42 minuter. Temarubrikerna är:  

 Varför just samhällets påverkan på människans sexualitet och hälsa? 

 Perspektiv i SNI-uppgifterna 

 Ämnesövergripande arbete i skolan 

 Arbetar kollegorna ämnesövergripande? 

 Arbetssätt och respons från eleverna 

 Vidareutveckling av materialet och arbetssätten 

 

4.2.1 Intervjusammanställning 

4.2.1.1 Varför just samhällets påverkan på människans sexualitet och relationer? 

Lärarna berättar att en lärarstudent som gjorde sin VFU i på gymnasieskolan i 

samhällskunskap ställde frågor om hur man arbetade med sex och relationer i 

samhällskunskapen och då väcktes idén. Ämnet sex och relationer ”…ligger som ett givet 

moment i kursplanen för naturkunskapen [Martin]” och ska även ingå i samhällskunskapen 

enligt de övergripande målen styrdokumenten. Lärarna beskriver att de arbetet 

ämnesövergripande tillsammans tidigare, då med miljöfrågor som övergripande tema.  

 

4.2.1.2 Perspektiv i SNI-uppgifterna 

Lärarna fick frågan vilka perspektiv de kunde se i SNI-uppgifterna som de formulerat.  

 
I samhällsvetenskapen handlar det ju om hur vi är som individer i grupp, och vad som 

påverkar oss och hur vi påverkar andra, där kan man ju få in vilka perspektiv som helst, tex 

genus, det passar bra in och är verkligen centralt för oss människor, sexualitet, vilka vi är 

och hur vi definierar oss själva och hur andra definierar oss osv, det ingår i 

samhällskunskap, det är vi som är samhällskunskap [Emma].  

 
I naturkunskapen står det tydligt att det är individens hälsa och folkhälsan kopplat till livsstil 

och det står tydligt att vår sexualitet så det blir ju kroppens uppbyggnad, funktion och varför 

den fungerar som det gör så längt vi vet, sen när det kommer till psyket så är det ju mycket 

som inte är helt klarlagt hur det fungerar, vad är kulturellt och vad är evolutionärt, biologiskt 

som gör att vi reagerar eller mår som vi gör när vi är med om någonting [Martin]. 
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Andra perspektiv som lärarna lyfter i intervjun är normer och juridik.  

 
…och så finns det ett samhällsvetenskapligt perspektiv med lagen och vem ska lagen 

skydda? eller gå emot? och vad är syftet? för lagen är ju ingen naturlag utan en 

samhällskonstruktion [Martin].  

 

Även det kulturella och etniska perspektivet finns med i materialet enligt lärarna. De menar 

att ”det är givet i myten om mödomshinnan [Emma]”, samt i SNI-uppgifterna om omskärelse 

och könstillhörighet. Martin säger att han hade önskat att det evolutionära perspektivet fått 

större utrymme. Flera perspektiv berikar eleverna enligt lärarna. 

 

4.2.1.3 Ämnesövergripande arbete i skolan 

Att utforma något nytt tar alltid extra tid, och att starta ett nytt samarbete med en annan person 

spär på det hela ”och man måste hitta varann [Martin]”. Däremot när man sedan använt 

materialet ett par gångar så når man ett upplägg och koncept som man trivs med och som inte 

behöver planeras om.  

 

Lärarna vill att eleverna ska kunna se att allt hör ihop, ”att det händer saker i samhället och 

att det har naturvetenskaplig grund och att man kan ta ställning utifrån vetenskapen [Martin]”. 

Eleverna får chans att ha ett större fokus och fördjupa sig i ett ämnesområde, eftersom de i 

vanliga fall är väldigt splittrade mellan många olika kurser. Dessutom tycker de två lärarna 

att det är väldigt kul att få jobba ihop och samarbeta. De menar också att man lär sig väldigt 

mycket av varandra. Som ämneslärare har man bra koll på sitt ämne men kan kanske väldigt 

lite om andra.  

 

Genom åren har man haft stora ämnesövergripande arbeten på skolan och vid ett tillfälle för 

många år sedan hade man fem ämnen som gick ihop, vilket blev väldigt svårt för eleverna. 

Eftersom varje ämne har sina betygskriterier så ”blev det nästan omöjligt [Emma]” att få in 

alla dessa och få ett bra betyg på ett och samma skolarbete. Lärarnas erfarenhet har visat att 

två ämnen, eller tre om ett av dem är ett språkämne, är lagom och fungerar bra. Arbetssättet 

med att jobba med samma fokus på både kursernas lektioner, som de lät eleverna göra i våras 

när de arbetade med undervisningsmaterialet, har också visat sig fungera bra. 

 

Lärarna uttrycker att man också kan samarbeta och jobba ämnesövergripande genom att 

jobba med samma ämne i två kurser under en viss tid. Som lärare pratar man ihop sig och vet 

om vad som tas upp i båda kurserna och anpassar undervisningen efter det ”så att vi kastar 

upp bollar åt varandra och att eleverna då får en känsla av att oj vad det här passar ihop 

[Martin]”. Då kopplas ämnena ihop och de menar att man kan gå på djupet och titta på ett 

ämnesområde ur flera olika perspektiv. ”…man behöver inte göra någon snabbvariant av 

något [Martin]”. Det arbetssättet borde förekomma mycket oftare i skolan enligt de 

intervjuade lärarna.  

 

Lärarna påpekar att det blivit svårare att arbeta ämnesövergripande i skolan sedan GY 11. 

Gymnasiet har sedan dess blivit mer kurs- och individanpassat och det är mycket svårare att 

hitta gemensamma teman som passar när eleverna läser olika kurser och har olika inriktningar 

i en och samma klass. Tidsbrist är också en viktig faktor som försvårar ämnesövergripande 

arbete på skolan.  
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4.2.1.4 Arbetar kollegorna ämnesövergripande? 

”Det är olika, och väldigt individberoende [Emma]”. Lärarna i intervjun uppger att de alltid 

ställt upp när en kollega föreslagit samarbete och de har även initierat ett antal 

ämnesövergripande projekt själva. De misstänker att det finns; 
 

vissa lärare som inte tycker att det är något givande och att det är besvärligt, att det tar 

tid och att man måste hålla på och sagga med någon annan [Emma]. Och man måste 

blottlägga sig lite också med vad man kan och inte kan [Martin].  

 

4.2.1.5 Arbetssätt och respons från eleverna 

Eleverna jobbade i grupper, utgick från deras tilldelade SNI-uppgift med tillhörande 

beskrivning, med olika infallsvinklar, och redovisade sedan muntligt inför klassen. Sedan 

skrev varje grupp en sammanfattning tillsammans och därefter skrev varje elev en enskild 

reflektion, baserad på alla gruppers sammanfattningar, som lämnades in för bedömning och 

betygssättning.  

 

Enligt lärarna tyckte eleverna att temat, samhällets påverkan på människans sexualitet och 

hälsa, var väldigt viktigt och att sex och relationer är något man borde prata mycket mer om. 

Däremot var de inte nöjda med redovisningsformerna som lärarna valt för arbetet och att de 

inte själva fick välja vilket ämnesområde de skulle jobba med. Initialt tyckte vissa elever att 

det var väldigt pinsamma och tunga ämnen, och det var svårt för dem i början; 

 
Vissa av killarna tyckte att det var förskräckligt. Exempelvis omskärelse och 

könsstympning var väldigt jobbigt [Emma].  

 

En fördel med att dela ut SNI-uppgifterna enligt lärarna var att de kunde tilldela enklare och 

mer konkreta SNI-uppgifter till elever som behöver extra stöd. Medan ”…dom som kan 

greppa större helheter försökte vi ge lite svårare moment [Martin]”. Några SNI-uppgifter som 

lärarna betraktar som svårare är ”me too tex… och även normer och könstillhörighet 

[Emma]”.  

 

Lärarna berättar att de stöttade eleverna under arbetets gång men upplägget de valt gjorde att 

eleverna blev lite lämnade åt sig själva och väldigt beroende av vilken grupp de tillhörde och 

vad de hittade när de sökte information om ämnet. Emma upplevde att det var mest faktainput 

som lärarna stöttade upp med;  

 
…titta på texten och föreslå ”såhär skulle man kunna skriva”, det var ju inte så att man 

egentligen satte sig ner och diskuterade värdefrågor med gruppen ”jaha vad intressant 

att ni kom fram till det här, vad tänker ni om det?” eller jag gjorde inte så i alla fall 

[Emma].  

 

Martin däremot säger i intervjun att man kunde uppfatta djupare samtal eleverna emellan i 

vissa grupper;  

 
det var nån grupp som i själva redovisningen blev lite plattare, men i samtal med dem, 

när de reflekterade själva över vad de hade hittat… Där det visade sig att de hade en 

hel del tankar utifrån samtal som vi hade och man märkte att dom hade reflekterat en 

hel del kring det då och tyckt till själva utifrån det dom hade hittat, men då är det just 

den gruppen för just där blev det så [Martin].  

 

I andra grupper var lärarna tvungna att pusha mer för att eleverna skulle komma någon vart.  
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”Sammanfattningarna blev lite sisådär [Martin]”, och när reflektionerna skulle skrivas var 

det precis i slutet av terminen och ”alla var väldigt trötta, även kanske vi, om vi ska erkänna 

det [Emma]”. Timingen blev inte särskilt bra anser lärarna. Några av grupperna gjorde dock 

väldigt bra ifrån sig till slut. 

 

4.2.1.6 Vidareutveckling av materialet och arbetssätten 

Lärarna beskriver i intervjun att de är nöjda med själva undervisningsmaterialet men att det 

mycket viktiga ämnesområdet pornografi ska tas med i fortsättningen. Arbetssättet som de 

valde vill de däremot ändra på. Framförallt så vill de få in mer samtal, diskussioner och 

värderingsövningar i undervisningen av temat. De vill också bygga upp det bättre med en bra 

kunskapsgrund genom genomgångar och lektioner innan eleverna får börja jobba med, och 

samtala om det. ”…bygga upp det bättre med mer grunder… …så att de har med sig det in i 

arbetsområdet, så de kommer in i ett moment som jämbördiga [Martin]”.  

 

Lärarna lyfter flera gånger i intervjun att de vill ha diskussioner och samtal eleverna emellan 

under ordnade former alltså att lärarna närvarar och stöttar upp i samtalen. Vissa av SNI-

uppgifterna kan diskuteras, andra kan ingå i lärarledda genomgångar eller 

värderingsövningar.  

 
…mycket av det vi har pratat om är ju att vi vill att eleverna ska ha möjlighet att diskutera… 

…de här viktigt ämnena, men att diskutera under ordnade former [Emma].  

 

4.2.2 Resultatsammanfattning 
Här sammanfattas de viktigaste delarna av resultatet från intervjusammanställningen och 

studiens frågeställningar, rörande lärarperspektivet, besvaras under respektive fråga.  

 

4.2.2.1 Hur beskriver lärarna sin undervisning med, samt elevernas respons på, 

materialet?  

Lärarna berättar i intervjun att eleverna jobbade i grupper, utgick från deras tilldelade SNI-

uppgift med tillhörande beskrivning, och redovisade sedan muntligt inför klassen. Därefter 

skrev varje grupp en sammanfattning tillsammans och till sist skrev varje elev en enskild 

reflektion, baserad på alla gruppers sammanfattningar, som lämnades in för bedömning och 

betygssättning. 

 

Enligt lärarna gynnar ämnesövergripande samarbete, och sådant här undervisningsmaterial, 

eleverna eftersom de får se att allt hör ihop, de får ett större fokus och kan fördjupa sig i ett 

ämnesområde, när de i vanliga fall är väldigt splittrade mellan många olika kurser. Att arbeta 

med många olika perspektiv berikar eleverna enligt lärarna, men max tre skolämnen fungerar 

bra att integrera på det här sättet.  

 

En fördel som lärarna såg med att dela ut SNI-uppgifterna var att de kunde tilldela enklare 

och mer konkreta SNI-uppgifter till elever som behöver extra stöd. Medan svårare 

ämnesområden kunde ges till elevgrupper med högre kapacitet.   

 

Enligt lärarna tyckte flera elever att ämnena var väldigt pinsamma och jobbiga i början, men 

som helhet uttrycker eleverna att det överhängande temat är väldigt viktigt och att sex och 

relationer är något man borde prata mycket mer om i skolan. Däremot var de, till en början, 

inte nöjda med att de inte fick välja själva vilket ämnesområde de skulle jobba med.  
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4.2.2.2 Hur upplevde lärarna utformningen av materialet, sina undervisningsmetoder och 

vilken utvecklingspotential ser lärarna i detta?  

Lärarna säger i intervjun att utformningen av det egna undervisningsmaterialet tog mest tid i 

uppstartsprocessen och att dessutom samarbeta med en kollega alltid tar extra tid eftersom 

man måste hitta varandra. Idén till det överhängande temat väcktes då en lärarstudent ställde 

frågor om sex- och samlevnadsundervisning i samhällskunskapen. Lärarna hade tidigare 

samarbetat ämnesövergripande med miljöfrågor. De uttrycker att det är roligt att samarbeta 

och positivt att man lär sig mycket av varandra, om varandra och om varandras 

undervisningsämne. I intervjun säger de att vissa lärare kanske känner att man blottlägger sig 

med vad man kan och inte när man samarbetar med en kollega, vilket kan försvåra för 

ämnesövergripande initiativ i ett lärarkollegium.  

 

Lärarna berättar att de upplevde att sättet de valde att undervisa på gjorde att eleverna blev 

lite lämnade åt sig själva och väldigt beroende av vilken grupp de tillhörde och vad de hittade 

när de sökte information om ämnet. Arbetssättet upplevdes av lärarna som väldigt elevaktivt, 

däremot stöttade lärarna eleverna under arbetets gång, framförallt med faktainput och i vissa 

fall kunde djupare samtal föras med elever. 

 

Tidsbristen i slutet på arbetets gång gjorde att redovisningsformerna lärarna valt gav något 

svajiga resultat, vilket de har i åtanke inför framtiden. De är nöjda med samtliga SNI-

uppgifter och tänker använda dem i fortsättningen, men de vill lägga till pornografi som 

ämnesområde och ha mer lärarledda genomgångar om ämnena, värderingsövningar och 

framförallt mer samtal, diskussioner och större möjligheter till reflektion eleverna emellan. 

Önskan om mer samtal, diskussioner och reflektion, samt bättre förberedande lektioner i den 

framtida undervisningen av materialet framhölls tydligt av lärarna under intervjun.  

 

5 Diskussion  
5.1 Metoddiskussion 
Som fallstudie syftar inte det här arbetet till att generalisera kring huruvida exakt det här 

lärarsamarbetet och undervisningsmaterialet skulle lämpa sig i en annan kontext. Målet med 

att belysa det här unika fallet var att göra en ingående analys av hur undervisningsmaterialet 

ser ut, vad det förmedlar och hur lärarnas egen subjektiva syn på det ter sig. Den del av 

analysen som handlar om vilka perspektiv som ryms i diskurserna i texterna kan tänkas likna 

tvärsnittsdesign där man samlar in data från mer än ett fall (Bryman, 2018, s. 87). Varje SNI-

uppgift i materialet skulle då ses som ett enskilt fall. Emellertid så är inte syftet att jämföra 

SNI-uppgifterna mot varandra utan analysen utgår från undervisningsmaterialet som en 

helhet.  

 

Precis som i andra fallstudier där man i huvudsak använder sig av kvalitativa metoder är den 

externa validiteten, generaliserbarheten i studien, väldigt låg eftersom det rör det sig om en 

unik händelse (Bryman, 2018, s. 98), i det här fallet ett unikt ämnesövergripande samarbete 

mellan två lärarkollegor på en specifik skola som efter eget huvud, egna erfarenheter och 

egen kunskap utvecklat ett unikt undervisningsmaterial. Det här är dock väntat och helt i linje 

med det som påpekas redan i inledningen av den här rapporten, att målet med studien inte är 

att generalisera kring hur det här fallet skulle gå att överföra till, eller te sig i, en helt annan 

kontext, utan det handlar endast om att ingående belysa ett exempel på hur två lärare valt att 

arbeta tillsammans. Däremot kan man reflektera mer nyanserat över studiens tillförlitlighet 
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och äkthet. Bryman (2018, s. 467) lyfter dessa kriterier som ett alternativt sätt att bedöma 

kvalitativa studier. 

 

En viktig poäng att ta med sig när man genomför en diskursanalys är det faktum att man som 

författare och forskare omedvetet påverkar resultatet genom att bidra till diskursen när text 

skapas. Det går inte att komma ifrån är en del av diskursanalysen. Tolkningarna som gjorts 

har blivit färgade av min bakgrund, verklighetsuppfattning och mina värderingar, vilket 

förmodligen skiljer sig en del i omfattning beroende på analysfrågan. Det är högst troligt att 

analysfrågorna ”Vilka naturvetenskapliga perspektiv ryms i frågan?”, ”Vilka 

samhällsvetenskapliga perspektiv ryms i frågan?” och ”Vad saknas i beskrivningarna?” 

påverkats av mig genom att vissa perspektiv och aspekter lämnats utanför analysen på grund 

av de inte funnits i min tankevärld eller valts bort under tiden för analysen. Exempelvis har 

etik inte tagits upp som ett eget samhällsvetenskapligt perspektiv då det anses vara 

underförstått för samtliga SNI-uppgifter i undervisningsmaterialet, medan en annan 

diskursanalytiker kanske skulle resonerat annorlunda. Den här ofrånkomliga påverkan som 

författare och forskare har på analysen bekräftas bland annat av Bazzul (2014), Fejes & 

Thornberg (2015) och Bryman (2018).  

 

Öppenheten och flexibilitet i diskursanalysprocessen som Bazzul (2014) och Fairclough 

(2003) skriver om påverkar rimligen också utfallet och resultatet av analysen, eftersom man 

som diskursanalytiker i stunden fattar många små både medvetna och omedvetna beslut i 

analysen. Precis som Fairclough (2003) påpekar så ligger det dock i metodens natur och är 

en del av syftet med att använda metoden.  

 

Genom diskursanalysens synliggörande av de perspektiv, uppfattningar, intressen och 

övertygelser som är dolda i diskurserna i SNI-uppgifternas beskrivningar (Bazzul, 2014, s. 

434) så är det rimligt att påstå att analysen av undervisningsmaterialet bidragit med en viss 

pedagogisk autenticitet till studien genom att läsaren av den här rapporten får en mer 

ingående bild av vad undervisningsmaterialet innebär. 

 

Intervjuer i fallstudier är sällan strukturerade och hårt styrda, eftersom mer ostrukturerade 

intervjuer anses fungera bättre när man vill åt en mer detaljerad bild av någons uppfattning 

(Bryman, 2018, s. 97), i det här fallet de båda lärarnas syn på sitt arbete. Intervjuguiden gav 

det stöd och den struktur som behövdes för att leda intervjun, medan öppenheten och 

utrymmet som ges i den friare formen av intervju som Kihlström (2015) förespråkar gav 

förutsättningarna för att få ut så mycket information som möjligt av de intervjuade lärarna.  

 

Valet att intervjua de båda lärarna tillsammans har också bidragit till att få ut maximalt med 

information. Lärarna gavs också en möjlighet till reflektion över deras eget arbete och jag ser 

det som att de delvis kunde utnyttja intervjutiden till samtal och diskussion om samarbetets 

fortsättning tack vare intervjufrågornas karaktär. En form av det som Bryman (2018, s. 470) 

beskriver som katalytisk eller taktisk autenticitet. Den tydliga nackdelen med en sådan här 

gruppintervju är dock respondenternas påverkan på varandra och det osynliga maktspel som 

finns i alla relationer.  

 

Respondentvalidering användes genom att de deltagande lärarna fått en chans att granska 

sammanfattningen av intervjusammanställningen. Syftet med det är att bekräfta tolkningen 

av intervjun och ge säkerhet i resultatdiskussionen, och det bör också bidra till studiens 

trovärdighet.  
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5.2 Resultatdiskussion 
Både intervjun och diskursanalysen visar att SNI-uppgifterna är olika utmanande. De olika 

svårighetsgraderna bland SNI-uppgifterna ger lärarna en möjlighet att individualisera 

skolarbetet och matcha olika ämnen och texter till olika elever eller elevgrupper, beroende 

på hur man väljer att arbeta med materialet. Även lärarna lyfter den fördelen i intervjun. En 

slutsats att dra av det är att det underlättar att få undervisningen på en bra nivå för alla elever, 

vilket bidrar till att minska risken för ytliga samtal och att autenticiteten i ämnet skulle gå 

förlorad såsom Lederman & Niess (1997, s. 58) varnar för. 

 

Det sätt som perspektiven och de subjektiva budskapen, det vill säga de grundläggande 

kännetecken som specifika perspektiv, uppfattningar, intressen och övertygelser som ryms 

inom ett enskilt ämnesområde (Bazzul, 2014, s. 422), framkommer i diskursen ger en 

öppenhet och inbjuder till ett resonerande förhållningssätt från eleverna. Fejes & Thornberg 

(2015, s. 98) poängterar att när en rubrik eller en presentation av ett ämnesområde skrivs som 

frågor öppnar det för reflektion. Genom ändringar i texterna kan dock budskapet justeras och 

andra delar av intressekonflikter och dilemman kan belysas beroende på vad lärarens syfte 

med undervisningen är. Att minska antalet frågor och öka antalet konstateranden i 

beskrivningarna kan flytta fokus och helheten blir mer faktafokuserad och innehållet av 

utbildningsstoff kan öka. Problemet med det kan dock vara att de svåra ämnesområdena 

riskeras att förenklas och autenticiteten i SNI-frågor urholkas. Den stora vinsten med SNI-

frågor är just de etiska dilemmana och dess starka koppling till vår samtid och verkligheten 

utanför skolan.  

 

Identifieringen av perspektiven i varje SNI-uppgift säger något om hur ämnesövergripande 

det överhängande temat är och stöttar upp i bedömningen att SNI-uppgifterna kan klassas 

som reella SNI-frågor. Bazzul (2014, s. 427) påpekar dock att budskapet som skapas av 

diskursen i en text inte verkar i ett vakuum. Vi bombarderas med diskurser från olika medium 

och sättet att se på en fråga eller ett dilemma färgas av all tillgänglig påverkan. Lärarna påstår 

exempelvis i intervjun att ett etniskt perspektiv är givet i SNI-uppgiften om myten om 

mödomshinnan, och även om det kan te sig rimligt så framkommer inte det etniska 

perspektivet tillräckligt tydligt i deras beskrivning som hör till uppgiften. Lärarnas 

uppfattning att det etniska perspektivet ryms i SNI-uppgiften kan vara ett resultat av andra 

diskurser som omgett och omger lärarna både i deras yrkes och vardagsliv. Även om 

perspektivet kan sägas rymmas i uppgiften så är det inte givet att den uppfattningen utvecklas 

hos eleverna av diskursen i lärarnas text.  

 

I intervjun med de båda lärarna framkommer det att tidsbrist ses som ett tydligt hinder för 

ämnesövergripande samarbete vilket även Bursjöö (2015, s.28) såg som en viktig faktor i sin 

studie. Både lärarna i den här studien och i Bursjöös (2015) påpekar dock att det framförallt 

är uppstartfasen som kräver mer tid. Man måste hitta varandra och skapa ett förtroende och 

förhållningssätt gentemot sin kollega innan man kan få till ett effektivt och fruktsamt 

samarbete. Det här är såklart inte unikt för läraryrket utan det är snarare ett resultat av hur vi 

fungerar i relation till andra människor, vare sig det gäller yrkeslivet eller i vardagen.   

 

Mycket forskning pekar på de goda möjligheterna för att utveckla elevers förmåga till samtal, 

etiskt beslutsfattande och reflektion när man använder SNI-frågor i skolan (Skolinspektionen, 

2018, s. 6–7., Öhmans, 2009, s. 5., Bursjöös, 2014, s. 76., Ekborg et al., 2016). Även 

styrdokumenten och Skolverkets fortbildningsprogram uppmanar till att SNI-frågor lyfts in i 

undervisningen (Skolverket, 2017., Skolverket, 2011a). Med det som bakgrund och det 

faktum att diskursanalysen av undervisningsmaterialet visar att materialet utgörs av genuina 
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SNI-uppgifter är det inte särskilt förvånande att när lärarna berättar om den 

utvecklingspotential som de ser i sitt undervisningsmaterial och hur man kan arbeta med det, 

så är just samtal, värderingsövningar och reflektion eleverna emellan det som den absolut 

viktigaste delen att få in i sin framtida undervisning av materialet. Lärarnas reflektion över 

utvecklingspotentialen av deras arbete visar på den starka koppling SNI-frågor i skolan har 

till elevers förmåga att utveckla dessa förmågor. 

 

Lärarna beskriver att de ser stora vinster för eleverna när de ges tid för reflektion och input 

från varandra. Det räcker inte att passivt ta in vad andra tycker och tänker eller att få fakta 

förmedlad av sin lärare. Eleverna behöver få möjlighet att själva uttrycka tankar och pröva 

sina förmågor att argumentera och möta andras åsikter och det kan bidra till större 

engagemang för ämnesinnehållet hos eleverna.  

 

Enligt lärarna påpekar deras elever att det inte pratas tillräckligt mycket sex och relationer i 

skolan, trots att det anses vara väldigt viktigt. Det här bekräftas av bland andra Hedlin (2012, 

s. 56), Eek-Karlsson (2012, s. 21) och (Skolinspektionen, 2018, s. 6–7). Det här fallet kan 

fungera som inspiration eller stöd för lärare som vill utveckla sin undervisning om sex- och 

samlevnad eller värdegrunden i skolan.  

 

Det är tydligt att de två intervjuade lärarna trivs att arbeta ämnesövergripande och samarbeta 

med varandra. De ser stora vinster med det både för sig själva och för eleverna vilket kan 

knytas till Nilssons (2005, s. 207–210) påpekande att arbetssättet är eftersträvansvärt. 

Lärarna menar att arbetet blir roligare och att de lär sig mycket om varandras ämnen och de 

får nya insikter om olika frågor, ett citat lyder: ”Jag kan ju mina bitar men inget om ett annat 

ämne och det är jättekul att få in någon annans tankar och perspektiv [Martin]”. Detta rimmar 

väl med forskning från bland andra Skolinspektionen (2010, s. 10), Bursjöö (2015, s. 30), 

Barber & Mourshed (2007) och Mourshed, Chijioke & Barber (2010). Å andra sidan påpekar 

de två lärarna att ämnesövergripande initiativ inte är en självklarhet för alla gymnasielärare. 

De tror att vissa lärarkollegor känner att man måste blottlägga sig med vilka ämneskunskaper 

man har och inte har i ett nära samarbete med en annan kollega och att det kan verka 

avskräckande. Även i Bursjöös (2015, s 27) intervjuer framkommer det att det finns en tydlig 

splittring inom lärarkollegiet när det kommer till att vilja arbeta ämnesövergripande, och 

förmodligen är det så att osäkerhet, prestige och en rädsla för att tappa ansiktet inför en 

kollega kan vara en avgörande faktor.  

 

I intervjun påstår lärarna att eleverna blir mindre splittrade mellan många olika kurser och 

får bättre förståelse för att allt hänger ihop i verkligheten trots skolvärldens, ofta skarpa, 

uppdelning av ämnen. Det här resultatet stämmer väl med Bursjöös (2015, 24–25) 

intervjustudie där lärare beskriver att eleverna får ett större sammanhang och att det 

motverkar känslan av att allt är uppdelat efter ämne när man arbetar ämnesövergripande. 

Bursjöö påpekar också lärares positiva syn över vilken påverkan ämnesövergripande 

samarbete kan ha på elevers välmående i skolan. Minskad splittring och större förståelse för 

att allt hänger ihop kan möjligen bidra till minskad stress och oro för elever.   

 

6 Slutsatser 
SNI-uppgifterna som lärarna valt och sättet de valt att beskriva dem har i det här fallet 

resulterat i en samling av SNI-frågor med temat samhällets påverkan på människans 

sexualitet och hälsa, som mycket väl ryms under sex- och samlevnadsundervisningen, 

värdegrundstemaarbete eller under den alternativa benämningen sex och relationer i skolans 
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undervisning. Undervisningsmaterialet karaktäriseras som SNI-frågor genom den blandning 

av samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga perspektiv som ryms i beskrivningarna, 

genom autenticiteten i SNI-uppgifterna som skapas av diskurserna, de tydliga 

intressekonflikterna och dilemmana, samt de lokala och globala aspekterna som ligger i de 

valda ämnesområdenas natur. Precis som i Bazzuls (2014) studie synliggör diskursanalysen 

materialets budskap och kännetecken.   

 

Beskrivningarna som lärarna valt till respektive SNI-uppgift karaktäriseras av autenticitet, 

naturvetenskaplig grund, intressekonflikter och svåra dilemman, vilket är viktigt när sådana 

här frågor presenteras för den yngre generationen (Ekborg et al., 2016). Det gör ingen nytta 

att elever diskuterar och debatterar tillrättalagda frågor och scenarier som inte stämmer med 

verkligheten. SNI-frågor måste vara genuina och presenteras i sin helhet och inte förenklas 

för att passa in i ett klassrum.  

 

Enligt de både lärarna i den här studien visar det sig att ämnesövergripande samarbete i 

skolan kan vara väldigt framgångsrikt både när det gäller lärarnas arbetsprocess, och 

utveckling i sin profession, samt att det gynnar eleverna. Ämnesövergripande samarbete kan, 

enligt lärarna i den här fallstudien, i rätt kontext ge eleverna bättre helhetssyn och underlätta 

deras fokus genom bredare ämnesområden i deras skolarbete, vilket stämmer bra med 

tidigare forskning från Bursjöö (2015).  

 

Lärarnas redogörelse för hur de tänker utveckla undervisningen med materialet visar på den 

starka koppling SNI-frågor i skolan har till elevers möjligheter att utveckla sina förmågor att 

samtala och reflektera över stora frågor. Detta bekräftas av Ekborg et al. (2016) som menar 

att SNI-frågor i skolan är en bra strategi för att tränas sådana förmågor, och även Sjøberg 

(2000), Eriksson & Rundgren (2012) och Ratcliffe & Grace (2003) argumenterar för SNI I 

skolan. 

 

Målet med den här studien var att bidra till mer kunskap och insikt om ämnesövergripande 

samarbete och SNI i skolan, och inspirera till mer ämnesövergripande samarbeten mellan 

lärare från olika ämnesområden och mer möjligheter för elever att utveckla sina förmågor till 

samtal, etiskt beslutsfattande och reflektion. Resultatdiskussionen och bilagan med 

undervisningsmaterialet kan fungera som inspiration och stöd till lärare som vill prova att 

arbeta på likande sätt.  

 

  



 

35 

 

7 Referenser 
 

Barber, M., & Mourshed, M. (2007). How the world’s best-performing school systems 

come out on top, McKinsey & Company. 

 

Bazzul, J. (2014). Critical discourse analysis and science education texts: employing 

foucauldian notions of discourse and subjectivity. Review of Education, Pedagogy, 

and Cultural Studies, 36:5, 422-437. 

 

Bohlin, M., Malm M., Saura, D., & Erlandsson, S. (2014). Riskdiskurser i kvällspressen. I 

E. Sorbring, Å. Andersson & M. Molin, (Red.) (2014). Att förstå ungdomars 

identitetsskapande: en inspirations- och metodbok (s. 166–187). (1. uppl.) 

Stockholm: Liber. 

 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (3. uppl.). Stockholm: Liber. 

 

Bursjöö, I. (2015). Att skapa sammanhang: lärare i naturvetenskapliga ämnen, 

ämnesövergripande samarbete och etiska perspektiv i undervisningen. NorDiNa, 

Vol 11, nr 1, s. 19–34.  

 

Bursjöö, I. (2014). Utbildning för hållbar utveckling från en lärarhorisont. Sammanhang, 

kompetenser och samarbete. Doktorsavhandling. Göteborg: Institutionen för fysik, 

Göteborgs universitet.  

 

Coffield, F. (2012). Why the McKinsey Reports Will Not Improve School Systems. Journal 

of Education Policy, 27(1), 131–149. 

 

Ekk-Karlsson, L. (2012). Förgivettagganden och utmaningar. I E. Elmeroth 

(Red.), Normkritiska perspektiv: i skolans likabehandlingsarbete (s. 11–26). (1. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Ekborg, M., Ideland, M., Lindahl, B., Malmberg, C., Ottander, C., & Rosberg, M. 

(2016). Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet. (2. uppl.) Malmö: 

Gleerup. 

 

Eriksson, M. & Rundgren, C. (2012). Vargfrågan - Gymnasieelevers argumentation kring 

ett sociovetenskapligt dilemma. NorDiNa. 8:1, 43–58.  

 

Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. New 

York, NY: Routledge. 

 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2015). Handbok i Kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 

 

Gore, C., & Gore, E. (1999). Knowledge management: The way forward. Total Quality 

Management, Vol. 10: 4–5, 554–560. 

 

Gustavsson, B. (2002). Vad är kunskap? - en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. 

Stockholm: Fritzes. 

 



 

36 

 

Haldin-Herrgård, T. (2005). Hur höra tyst kunskap? utveckling av en metod för studier av 

tyst kunnande. Doktorsavhandling. Helsingfors: Svenska Handelshögskolan.  

 

Hedlin, M. (2012). Anna Anka i skolan: Att utforska könsdebatter. I E. Elmeroth 

(Red.), Normkritiska perspektiv: i skolans likabehandlingsarbete (s. 45–58). (1. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Kihlström, S. (2007). Intervju som redskap. I J. Dimenäs (Red.), Lära till lärare. Att 

utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (s. 

47–57). Stockholm: Liber.  

 

Lederman, N. G., & Niess, M. (1997). Integrated, interdisciplinary, or thematic 

instruction? Is this a question or is it questionable semantics? School Science and 

Mathematics, 97(2), 57–58. 

 

Malmberg, M. (2018a). Vilka faktorer är avgörande för att ett skolsystem ska lyckas? 

Pedagog Malmö. Hämtad 2019-11-24, från: 

https://pedagog.malmo.se/2018/10/30/vilka-faktorer-ar-avgorande-for-att-ett-

skolsystem-ska-lyckas/ 

 

Malmberg, M. (2018b). PRIO – vägen till en lärande organisation. Pedagog Malmö. 

Hämtad 2019-11-24, från: https://pedagog.malmo.se/2018/10/22/prio-vagen-till-

en-larande-organisation/ 

 

Mourshed, M., Chijioke, C., & Barber, M. (2010). How the world´s most improved school 

systems keep getting better. McKinsey & Company. 

 

Nationalencyklopedin. Autentisk. Hämtad 2019-12-13, från: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/autentisk 

 

Nationalencyklopedin. Norm. Hämtad 2019-12-30, från: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/norm 

 

Nationalencyklopedin. Anatomi. Hämtad 2019-12-30, från: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/anatomi 

 

Nationalencyklopedin. Morfologi. Hämtad 2019-12-30, från: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/morfologi 

 

Nationalencyklopedin. Fysiologi. Hämtad 2019-12-30, från: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fysiologi 

 

Nationalencyklopedin. Jämställdhet. Hämtad 2019-12-30, från: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j%C3%A4mst%C3%A

4lldhet 

 

Nationalencyklopedin. Kulturgeografi. Hämtad 2019-12-31, från: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kulturgeografi 

 



 

37 

 

Nilsson, A. (2005). Sexualitet och samlevnad – ämnesövergripande!? I Myndigheten för 

skolutveckling. (2005). Hela livet. 50 år med sex-och samlevnadsundervisning (s. 

207–215). Stockholm: Axelsson och Häggström.  

 

Ratcliffe, M., & Grace, M. (2003). Science education for citizenship; Teaching socio-

scientific issues. Maidenhead: Open University Press. 

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Sjøberg, S. (2000). Naturvetenskap som allmänbildning: en kritisk ämnesdidaktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Skolinspektionen. (2010). Framgång i undervisning. En sammanställning av 

forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Dnr 

2010:1284. Hämtad 2019-12-10, från: 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/08-om-oss/sammanfattning-

forskningsoversikten.pdf 

 

Skolinspektionen. (2018). Sex- och samlevnadsundervisning. Dnr 400–2016:11 445. Hämtad 

2019-12-10, från: 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporte

r/kvalitetsgranskningar/2018/sex-och-samlevnad/sex-och-

samlevnadsundervisning-rapport-feb-2018.pdf 

 

Skolverket. (2017). Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. Lärportalen. Hämtad 

2019-11-05, från: https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-

natur/Gymnasieskola/504-SNI 

 

Skolverket. (2011a). Kursplan för naturkunskap. Hämtad 2019-11-21, från: 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-

amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2

Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DNAK%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee4

4715d35a5cdfa92a3#anchor2 

 

Skolverket (2011b). Läroplan för gymnasieskolan. Stockholm: Fritzes. 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

Weyler, K. (2011). Ny rapport av McKinsey: Undervisningen är avgörande. Skolledaren. 

Nr 1/11. Hämtad 2019-11-24, från: 

https://www.skolledarna.se/Skolledaren/Artikelarkiv/2011/Ny-rapport-av-

McKinsey/ 

 

Öhman, Johan. (2009). Att utbilda för hållbar utveckling – ett pluralistiskt perspektiv. 

Manuskript. Hämtad 2019-12-17, från: http://oru.diva-

portal.org/smash/get/diva2:309995/FULLTEXT02.pdf  

 



 

38 

 

Österlind, K. (2006). Begreppsbildning i ämnesövergripande och undersökande arbetssätt. 

Studier av elevers arbete med miljöfrågor. Doktorsavhandling i pedagogik. 

Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.  

 



 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1 – Undervisningsmaterialet  

 

Samhällets påverkan på människans sexualitet och hälsa 
 

Ni ska ta er an en viktig samhällsfråga och det naturvetenskapliga perspektivet är 

kopplingen till individens hälsa och folkhälsan. Här ingår kroppens byggnad och funktion. 

Det samhällsvetenskapliga är också kopplingen mellan individ och samhälle och hur vi 

påverkas av samhället och i vår tur påverkar samhället.  

 

1. Omskärelse/könsstympning.  
Könsstympning har historiskt sett varit ett sätt att förtrycka kvinnors sexualitet. Men är det 

här verkligen ett problem idag? Vad innebär könsstympning rent fysiskt? Skillnader mellan 

könen? Var förekommer det? Hur påverkar det liv och hälsa, livskvalitet. 

 

2. Abortlagstiftning. 
Är en kvinnans rätt att bestämma och ha kontroll över sin egen kropp en självklarhet? 

Globalt sett har vi de senaste åren sett en annan utveckling. I flera länder är frågan högst 

aktuell och det finns exempel på där aborträtten försvagats kraftigt och ifrågasätts helt. Vi 

ser också stora framsteg inom neonatalvården (vård av för tidigt födda) och det tidigast 

födda barnet som överlevt föddes efter 21 veckor och 6 dagar. Finns det anledning att 

återuppta frågan om aborträtten och kanske framförallt diskutera gränsen för sen abort även 

här i Sverige? 

 

Resonera kring rätten till fri abort och kvinnans rättigheter till sin kropp och sitt liv. Jämför 

med Polen och Irland.  

Beskriv lagstiftningen, fostrets utveckling kopplat till abortgränser och abortmetoder, 

vetenskapliga framsteg i neonatalvård.  

 

3. Myten om mödomshinnan. 
Den största lögnen inom människans sexualitet kan vara ren och skär sanning för många 

människor. Hur kan det vara så? Den upplyfta Jungfru Maria kan sägas vara den viktigaste 

symbolen för kvinnoidealet inom kristendomen, oskuld och mamma på samma gång. Vad 

har myten om mödomshinnan betytt för kvinnors frihet i och utanför Sverige? Är det något 

vi behöver diskutera idag? Alla har väl koll på hur det egentligen ligger till, eller?   

 

4. Normer killar och tjejer. 

Killar som får ligga mycket är players, tjejer som ligger mycket är slampor!? 

 

Hur ser förväntningarna ut på killar och tjejer när det gäller till exempel sexuella relationer, 

kompisrelationer, utseende, skolprestationer, bemötande och intressen? 

 

5. Heteronormens påverkan på HBTQ-personers hälsa.  
Hetero till motsatsen bevisats. Det antas att sonen eller dottern kommer växer upp och leva 

med motsatt kön och bilda familj och när någon frågar “Kalle, vad heter din sambo?” och 

Kalle svarar “Felix” är det i regel inte det svaret som förväntades. Det måste inte handla om 

att människor är intoleranta utan av vana. Hur påverkar våra föreställningar om sexuell 

läggning människans hälsa? 



 

 

 

Börja med att definiera HBTQ och gå sen vidare med heteronormens konsekvenser för 

personer som faller utanför den normen. 

 

6. Me too är ett resultat av mannens genetik, eller?  

Svenska forskare har börjat titta på skillnaden mellan kvinnor och mäns hjärnor och det 

verkar finnas. Spelar det någon roll om mäns våld är genetiskt eller strukturellt för hur 

samhället ska fungera och vilka lagar vi ska ha? Kan våldspyramiden vara en del av 

förklaringen till det vi har sett i Me too? 

 

https://ki.se/forskning/neurobiologiska-skillnader-mellan-konen 

https://kvartal.se/artiklar/att-forhindra-mans-vald-kraver-kunskap-om-biologi/ 

 

7. Samtycke. 
I en kärleksrelation mellan två personer inleds ett samlag men ena personen tappar 

intresset, begår personen en våldtäkt då? Vad är en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp och 

vad säger samtyckeslagen? Hur kommuniceras samtycke? 

 

Förklara vad som sker i kroppen när man vill ha sex. Hur kan kroppen reagera i samband 

med övergrepp?  

 

8. Könstillhörighet   

I Sverige kan man juridiskt sett bara var hon eller han, stämmer det med verkligheten? Vad 

i kroppen avgör vilket kön man tillhör och vad kan det innebära för individens hälsa?  

 

https://ki.se/forskning/neurobiologiska-skillnader-mellan-konen 

 

9. Preventivmedel. 

Det finns flest för tjejer men vems är ansvaret? Är avhållsamhet en bra metod? Vilka blir 

biverkningar av att använda eller inte använda preventivmedel? Historiskt perspektiv i 

Sverige. Utblick i världen, hur ser det ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide  
 

Intervjufrågor 
 

Mjukstart: 

Vad har ni ätit för lunch idag? 

Vad heter ni och vilka ämnen är ni lärare i? 

Hur länge har ni arbetat som lärare? 

 

Berätta om utformningen av uppgiftens innehåll   

(Fokus på: 

Var kom idén ifrån? 

Vad var ert mål med uppgiften? Kan ni utveckla? 

Hur lång tid uppskattar ni att ni lade ner i utformningen av uppgiften? Hur gick det till?) 

 

Berätta om responsen från eleverna 

(Fokus på: 

Vad tyckte eleverna? Varför var uppgiften bra/dåligt enligt dem? 

Hur presterade de? 

Hur förväntades eleverna arbeta? Hur resonerade ni vid gruppindelningen? 

Viktigt att styra upp? Varför? 

Heterogena/homogena grupper? 

Spelade kön in vid gruppindelningen? 

Elevers ambitionsnivå vid gruppindelningen? 

Beroende av ämne/SNI-fråga?) 

 

 

Berätta hur elevuppgiften fungerade 

(Fokus på: 

Hur introducerades uppgiften?  

Hur gick handledningen till? 

Hur funkade arbetet som bedömningsunderlag?  

Ingick både eleverna arbetsinsats/process och deras slutprodukt? Individuellt eller i grupp, 

hur resonerade ni? 

Vilken utvecklingspotential ser ni? Hur kommer det sig? Vad har ni redan förändrat? 

Varför? 

Kommer ni använda arbetet igen? 

Hur kopplas perspektiven till SNI-frågorna?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


