
Peter Bodeval Søgaard Steen 282152035 
Katrine Rytter Jars 282152256 KP 
 

1 
 

 

  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Peter Bodeval Søgaard Steen 282152035 
Katrine Rytter Jars 282152256 KP 
 

2 
 

Indhold 
1 Indledning ................................................................................................................................................. 4 

1.2 Problemformulering .............................................................................................................................. 5 

1.3 Læsevejledning ...................................................................................................................................... 5 

2 Metode ..................................................................................................................................................... 5 

2.1 Kvalitativ forskningstilgang ................................................................................................................ 5 

2.2 Hermeneutik som videnskabsteoretisk referenceramme ................................................................. 6 

2.3 Undersøgelsens design ...................................................................................................................... 8 

2.4 Udvælgelse af data og informant ...................................................................................................... 8 

2.5 Det kvalitative interview .................................................................................................................... 9 

2.6 Transskribering .................................................................................................................................. 9 

3 Teori ........................................................................................................................................................ 10 

3.1 Teoretisk grundlag ........................................................................................................................... 10 

3.2 Biologiundervisning ......................................................................................................................... 10 

3.3 De timeløse fag ................................................................................................................................ 11 

3.4 Kønsidentitet ................................................................................................................................... 13 

3.5 Kropsidentitet .................................................................................................................................. 14 

3.6 Seksualitet ....................................................................................................................................... 15 

3.7 Det digitaliserede videnssamfund ................................................................................................... 16 

3.8 Hverdagsforestillinger ..................................................................................................................... 17 

3.9 Parallelindlæring .............................................................................................................................. 17 

3.10 Afvisning ........................................................................................................................................ 17 

4 Analyse.................................................................................................................................................... 18 

4.1.1 Får eleverne nok seksualundervisning?........................................................................................ 18 

4.1.2 Elevernes hverdagsforestillinger og kropsidentitet ..................................................................... 22 

Case ....................................................................................................................................................... 22 

4.1.3 Seksualitet .................................................................................................................................... 25 

4.1.4 Påvirkningen på elevernes kønsidentitet ..................................................................................... 26 

4.2.1 Analyse af BIOS (2004, Gyldendal) - Grundbog A ............................................................................. 27 

4.2.2 Valg af læremiddel og beskrivelse ................................................................................................ 27 

4.2.3 Valg af model ................................................................................................................................ 29 

4.2.4 Læremiddeltrekanten ................................................................................................................... 29 

4.2.5 Afgrænsning .................................................................................................................................. 30 

4.3 Analyse af BIOS ................................................................................................................................ 30 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Peter Bodeval Søgaard Steen 282152035 
Katrine Rytter Jars 282152256 KP 
 

3 
 

4.3.1 Dannelsessyn ................................................................................................................................ 30 

4.3.2 Læremiddelanalytiske grundspørgsmål ....................................................................................... 31 

i) ............................................................................................................................................................. 31 

ii) ............................................................................................................................................................ 32 

4.3.3 Opsamling ..................................................................................................................................... 33 

5 Hos hvem ligger ansvaret? ..................................................................................................................... 34 

6 Handleperspektiv .................................................................................................................................... 35 

6.1 Eksempler på nye aktiviteter i BIOS A ............................................................................................. 35 

6.2 Overvejelser ..................................................................................................................................... 35 

6.3 Hvordan ser en krop ud? ................................................................................................................. 36 

6.4 Hvordan ser vi egentlig ud mellem benene? ................................................................................... 38 

6.5 Generelle overvejelser ..................................................................................................................... 39 

7 Konklusion .............................................................................................................................................. 41 

8 Perspektivering ....................................................................................................................................... 42 

Litteraturliste ............................................................................................................................................. 43 

Bøger...................................................................................................................................................... 43 

Internetadresser .................................................................................................................................... 44 

Bilag ........................................................................................................................................................... 46 

 

  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Peter Bodeval Søgaard Steen 282152035 
Katrine Rytter Jars 282152256 KP 
 

4 
 

1 Indledning 
Som lærerstuderende der selv har været med til at skabe det moderne samfund som 

folkeskoleelever i dag lever i, ved vi hvor hurtigt udviklingen er gået. De sociale medier der i 

dag er de mest populære, er alle nogle der blev lanceret da vi selv gik i folkeskole og i gymnasiet. 

Dengang spillede de stort set ingen rolle. Vigtigheden af dem i dag blandt unge i folkeskolen er 

ikke til at tage fejl af, hvor mange lever deres liv gennem de sociale medier. I takt med at 

folkeskolen kontinuerligt implementerer IT og teknologi som en del af hverdagen og i 

undervisningen, har vi ikke kunne undgå at tænke over hvor meget de sociale medier påvirker 

eleverne i deres hverdag i et skolesammenhæng.   

 

De unge følger influencers og kendte der med filtre og redigeringsprogrammer er med til at skabe 

et forskruet syn på hvordan en gennemsnitlig menneskekrop skal se ud. Influencernes ligger 

billeder ud af deres perfekte modelkroppe og smukke ansigter, der ofte har fået hjælp af den ene 

eller anden skønhedsbehandling med fillers, botox eller andre indgreb. Alle billederne er taget 

fra perfekte vinkler og redigerede til at skjule deller, appelsinhud, akne og vise timeglasfigurer 

de ikke har. 

Folkeskoleelever med en telefon kan søge på nettet og ved et enkelt klik vil en verden af sex åbne 

sig, hvor der næsten ikke er grænser for hvad de kan finde. Seksualrådgivere oplever, at unge har 

en skæv opfattelse af sex, som kommer til udtryk ved, at de tror at det fx altid starter med et 

blowjob og har den tanke at analsex er noget alle har. Samtidig hører man i medierne, hvordan 

lægerne oplever, at flere unge kvinder er utilfredse med deres indre kønsorganer og vil have 

foretaget kosmetiske kirurgiske ændringer.  

I de forenklede fælles mål for biologifaget står der, at vi som lærere har ansvaret for at “Eleven 

har viden om menneskets udvikling og reproduktion fra undfangelse til død”. Dette bliver ofte 

præsenteret for eleverne som kroppens ydre og indre udvikling, i puberteten især, og 

reproduktion set fra anatomien og fysiologiens side.  

En hel ny verden bliver altså åbnet for eleverne i deres hverdag udenfor skolen, men hvordan er 

samspillet mellem denne ‘falske’ verden og den verden som vi biologilærere skal forholde os til 

og videreformidle? Vi vil med denne opgave bl.a. undersøge elevernes behov for støtte til 

forståelsen af disse to størrelser, og ud fra et biologifagligt perspektiv undersøge samspillet 

mellem disse og om man kan eller skal skille de to verdener fra hinanden.   
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Vi har derfor undret os over om det er nok i et så følsomt emne, som sex og kroppens udvikling 

er, kun at undervise eleverne i kolde facts i biologiundervisningen. Hvad betyder det når man 

ikke inkluderer den psykiske og følsomme dimension af emnet med øje for elevernes 

hverdagsforestillinger og med respekt for deres udvikling af kønsidentitet? 

 

1.2 Problemformulering  
Ovenstående henviser til følgende problemformulering: 

Hvilken betydning har arbejdet med reproduktion og kroppen i biologiundervisningen for 

elevens udvikling af kønsidentitet? 

1.3 Læsevejledning 
Opgaven belyser biologifagets faglige undervisning i reproduktion og kroppens udvikling i 

forhold til elevernes udvikling kønsidentitet. Derfor vil vi redegøre for hvordan kønsidentitet 

udvikles og hvilke faktorer der spiller ind. Redegørelsen leder videre til en lærermiddelsanalyse 

af BIOS A for at se hvordan biologiundervisningen vælger at tackle denne opgave. Derefter har 

vi udarbejdet et handleperspektiv bestående af redidaktisering af udvalgte elementer i BIOS A, 

på baggrund af teorien og vores indsamlede empiri. Endeligt kommer vi med nogle forslag, som 

vi mener ville kunne komme lærere til gode, samt perspektivering til hvordan den manglende 

kvalificeret seksualundervisning evt. kunne løses. Og en ny vinkel på de sociale mediers 

indvirken på de unges kønsidentitet. 

 

2 Metode 
Følgende afsnit har til hensigt at redegøre for vores tilgang til valg af emne samt på hvilke 

baggrunde vi har valgt at indsamle empiri til brug sammen med teorien.  

Til dette beskrives kort vores undersøgelsesmetode, videnskabsteoretiske referenceramme og til 

sidst undersøgelsens design.  

 

2.1 Kvalitativ forskningstilgang 

Vores valg af fokuspunkter og overemne har frem til vores endelige problemstilling gået i mange 

forskellige retninger og taget mange drejninger, som emnet har udfoldet sig foran os.  

Vi startede i vores praktik i marts med at foretage interviews af fire elever i udskolingen. Dette 

blev gjort med henblik på at få et billede af hvilke forforståelser og hverdagsforestillinger de 

havde fra medier og sociale medier, og om disse blev brugt i undervisningssammenhæng, enten 
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omkring mutationer eller seksualundervisningen i biologi. Vi fik afgrænset det til 

seksualundervisning, da vi selv vidste hvor meget sex og forvrængede billeder af kropsidealer 

fylder, og som de unge bombarderes med. Denne erfaring har vi bl.a. fra vores egen hverdag, fra 

Katrines job som lærervikar, hvor hun selv har oplevet at blive smidt ind i en undervisning i “Uge 

sex” samt overværet elevernes omklædningsrutiner i idrætsundervisningen. Dette understregede 

blot vigtigheden og desværre også manglen på kvalificeret undervisning for os. Da elevernes 

udtalelser fra praktikken skulle bruges som del af tilrettelæggelse af undervisningen, var det 

nødvendigt at se på de passende forenklede fælles mål for biologi under krop og sundhed, og 

hvad disse havde i relation til hvad vi synes seksualundervisning skulle stå for. I forlængelse 

heraf hørte vi om de timeløse fag og vi undersøgte hvad seksualundervisningen lovpligtigt skulle 

indeholde. Herunder hvem der rent praktisk stod for undervisningen ude på skolerne, hvorfor 

Sex & Samfund blev kontaktet om muligt interview. På Sex & Samfund og 

Undervisningsministeriets hjemmesider fandt vi undersøgelser der viste os, at der var mangel på 

seksualundervisning, og at det var få elever der bl.a. var tilfredse med deres kroppe.  

Vi fik et interview med en underviser fra Sex & Samfund, og gennem hende be- og afkræftet en 

masse af vores forforståelser. I og med Sex & Samfund er selvstændig fik vi også sat eksterne 

undervisningsmiljøer i forhold til folkeskolen. Vi fik herefter anskaffet teori om hvorfor bl.a. 

seksualitet og kropsidealer betyder så meget for unge i udskolingen. Vores konstant ændrede 

fordomme og forforståelser fik os altså til at ende et helt andet sted end først planlagt, nemlig 

unges oplevelse af at befinde sig i en vanskelig periode i deres seksuelle liv med uendeligt mange 

indtryk, og hvilken rolle skolen tager.  

Vores undersøgelsesmetode frem til målet har derfor været kvalitativ idet vi gennem hele 

processen har forholdt os åbne til det område som vi undersøgte (Mottelson, M., Muschinsky, 

L., 2017, s. 115). For at kunne nå frem vores mål var det altså nødvendigt at være åbne for nye 

perspektiver. 

 

2.2 Hermeneutik som videnskabsteoretisk referenceramme 

En af de kvalitative forskningstilgange er den hermeneutiske. I korte træk kan hermeneutikken 

beskrives som læren om at opnå forståelse af mennesket gennem fortolkning, og forskningens 

resultat skal ende ud i en ny forståelse af det fænomen der undersøges og ikke at producere en 

stålfast sandhed eller urokkelig forklaring på et givent problem (Mottelson, M., Muschinsky, L., 
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2017, s. 44). For at komme frem til den nye forståelse er man som forsker nødt til at spørge hvad 

fænomenet betyder i deltagernes livsverden.  

Hermeneutikken fortæller altså at man i udgangspunktet har empirisk materiale, eksempelvis i 

form af en observering eller erfaring. Dette forholder man sig relationelt til og gennem 

fortolkning tilegner sig ny viden. En observering kan fx fæste sig som en forforståelse hvor denne 

indgår i ens undersøgelse. På denne måde har ens forforståelse direkte indflydelse på hvordan 

man undersøger (Mottelson, M., Muschinsky, L., 2017, s. 48).  

 

Liv Egholm om hermeneutisk undersøgelsestilgang: “Strategien er at tage udgangspunkt i de 

fordomme og forforståelser, man allerede har i forhold til de fænomener, man studerer, for 

derved at kunne få adgang til en bedre og dybere fortolkning” (Egholm, 2014, s. 91). 

Rent illustrativt bliver det at undersøge hermeneutisk ofte vist som en spiral eller cirkel hvor man 

progressivt bevæger sig mellem del og helhed (Mottelson, M., Muschinsky, L., 2017, s. 48). Vi 

har altså i vores undersøgelse kontinuerligt indsamlet nye grene af information i form af empiri 

og fortolket på denne, for at komme nærmere forståelsen af helheden for det forhold der er 

mellem udskolingselever og seksualundervisning i form af bl.a. deres seksualitet og kønsidentitet 

i folkeskolen.  

Vi har valgt at tage udgangspunkt i en række teoretikere der hver har deres eget synspunkt på 

seksualitet, identitet etc. Til besvarelse af vores problem er det for os ikke vigtigt at finde flere 

teoretikere der har forskellige holdninger til én og samme ting for derefter at stille dem op mod 

hinanden, hvorfor vi i analysen vælger at benytte os af vores empiri som en enten be- eller 

afkræftelse af hvad teorien har fortalt os.          

Vores empiri til denne opgave er både i form af egne oplevelser, undersøgelser foretaget af Sex 

& Samfund samt Styrelsen for undervisning og kvalitet, telefoninterview med en underviser fra 

Sex & Samfund samt udtalelser fra en underviser i sundheds- og seksualundervisning og 

familiekundskab (fremover henvises som SSF) her på læreruddannelsen. Vi vil kort begrunde 

vores valg og tanker bag vores interview i næste afsnit. Desuden vil der være vedlagt 

interviewguide samt udvalgte steder i interviewet der er transskriberet i bilagene.  

 

Endeligt vil vi se på et udvalgt læremiddel i biologi til 8. klasse og hvordan det navigerer inden 

for seksualundervisningen. Med kritiske øjne vil vi bedømme læremidlet for derefter at komme 
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på konkrete tiltag og idéer til hvordan man kunne vælge at gribe seksualundervisning an som 

biologilærer og evt. ændringer til læremidlet.    

 

2.3 Undersøgelsens design 

Vores primære empiri til denne opgave trækkes fra Sex & Samfund og Styrelsen for undervisning 

og kvalitet og vores kvalitative interview. Dette afsnit vil også indeholde enkelte overvejelser 

omkring udvælgelse af vores informant.    

 

2.4 Udvælgelse af data og informant  

Indledningsvis skal overvejes hvilke data, kvantitative og/eller kvalitative, der er relevante og 

hvilke data der allerede er tilgængelige. På baggrund af dette skal man finde ud af hvilke data 

der så rent faktisk er nødvendigt at indsamle (Andersen, Ib, 2008, s. 36). Før interviewet med en 

underviser fra Sex & Samfund, havde vi overvejet interview med et par forskellige 

folkeskolelærere og sundhedsplejersker for at høre hvordan de gjorde, eller ikke gjorde, når det 

kom til seksualundervisning, og om det overhovedet var dem som var blevet pålagt ansvaret på 

den respektive skole. Vi fik et svar fra en sundhedsplejer fra en skolen på Frederiksberg, men 

hun var ikke blevet spurgt om at undervise i seksualitet.  

Flere undersøgelser viste os, at hvad enten lærerne som vi ville interviewe underviste i det eller 

ej, var resultatet at det generelt ikke var tilstrækkeligt, og eleverne kom ikke ud med den viden 

som de har ret til. Derfor valgte vi ikke at foretage interviews af almindelige lærere ude i skolen. 

Det var mere spændende for os at høre fra en ‘ægte’ fagperson og hvad hun i praksis møder af fx 

hverdagsforestillinger og bekymringer hos elever i udskolingen sat op mod hvad teorien siger. 

Udover dette havde vi naturligvis også overvejet at foretage interview af eleverne selv, præcis 

som vi gjorde helt i starten før vi fik fundet frem til vores endelige problemstilling. Men selv 

dengang talte vi om, at vi ikke følte vi kunne tillade os at spørge så personligt, fx omkring om de 

så porno eller om hvor meget drengene tænkte over størrelsen på deres penis. Så fordi vi ikke 

følte os egnede til at kunne spørge så direkte, og det var nødvendigt at der blev spurgt så direkte, 

valgte vi ikke at foretage nye elevinterviews. Vores informant fra Sex & Samfund kunne til 

gengæld oplyse os om disse informationer på baggrund af hendes oplevelser, erfaringer, direkte 

kontakt til eleverne osv., samt henvise til de grundige undersøgelser i form af kvantitative data 

lagt ud på deres hjemmeside (Andersen, Ib, 2008, s. 27).   
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2.5 Det kvalitative interview 

Interviewet var for os effektivt idet vi fik en fagpersons detaljerede holdninger og erfaringer. Det 

kvalitative interview karakteriseres ved at der fokuseres på færre informanter med den hensigt at 

komme i dybden med informantens oplevelser og her praksis der allerede har fundet sted. Denne 

type informantinterview er relevant da det som ønskes undersøgt, er af privat karakter og desuden 

ikke var muligt for os selv at observere jf. Sex og Samfunds politik. Det er derfor nødvendigt at 

finde en erstatningsobservatør (Andersen, Ib, 2008, s. 168). Informanten har ved denne type 

interview mulighed for at give sig god tid til at besvare de åbne spørgsmål med egne ord. Det 

kvalitative bærer desuden præg af, at de informationer der indsamles, er autentiske og 

sandfærdige. 

Til interviewet benyttede vi os af en interviewguide. Guidens karakter afspejles af strukturen af 

interviewet da der ligger en høj grad af fleksibilitet i interviewformen (Bjørndal, C., 2014, s. 

102). Dette skal forstås ved at intervieweren kan ændre rækkefølgen af spørgsmålene løbende 

som interviewet udvikler sig, og der vil som oftest komme en række opfølgnings- og 

tillægsspørgsmål (Bjørndal, C., 2014, s. 107). Fleksibilitet og tillægsspørgsmål er typisk en følge 

af, at intervieweren har givet respondenten mulighed for at for at bevæge sig væk fra det givne 

spørgsmål hvorfor man betegner det som semistruktureret, og interviewguiden hjælper i sådanne 

tilfælde med at fastholde fokus og sørger for man altid kan vende tilbage til emnet så det ønskede 

bliver besvaret. Uden en interviewguide ville vi ende i op i et samtaleinterview, der er markant 

mere ustruktureret interviewform (Bjørndal, C., 2014, s. 102). Man skal huske at, spørgsmålene 

i interviewguiden ikke nødvendigvis behøves at blive fulgt i rækkefølge, og spørgsmål som ikke 

står i guiden kan sagtens tilføjes for at få uddybet en pointe el.lign.  

 

Vi har altså brugt forskellige fremgangsmåder og metoder hvilket er nødvendigt for at kunne 

gennemføre en fyldestgørende undersøgelse (Andersen, Ib, 2008, s. 36) 

 

2.6 Transskribering 

Vores lydinterview er transskriberet nøjagtigt. Dog er der udeladt udsagnene ‘æh‘ ‘hmm’ og ‘øh’ 

da disse kan være forstyrrende i teksten når denne skal analyseres. Vi har vurderet, at 

informantens svar og holdninger ikke vil miste gennemslagskraft eller på anden måde vise et 

forvrænget billede selvom der ikke er blevet transskriberet fuldkomment. 

Det er ikke alt fra interviewet som der skal bruges, hvorfor vi har udvalgt enkelte dele og 

transskriberet disse som beskrevet.  
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Hvis konteksten er nødvendigt for det svar som informanten giver idet svaret ikke er i direkte 

relation til vores spørgsmål, vil der blive transskriberet både før og efter for at få skabt 

sammenhæng. Dette kunne fx være hvis informanten bevæger sig væk fra spørgsmålet.   

Hvis der i svaret skulle forekomme indskudte bemærkninger eller uhensigtsmæssige afvigelser 

af spørgsmålet vil disse sektioner blive erstattet med ‘(...)’, men vil på samme måde som ved 

udeladelsen af udsagnene ikke have negativ effekt på sammenhængen af citatet. Selve 

transskriberingen findes i bilag 5.  

 

3 Teori  

3.1 Teoretisk grundlag 

Dette afsnit vil kort nævne de primære teoretikere der trækkes på i opgaven samt i hvilket 

sammenhæng det bruges.  

Kirsten Paludans tanker om hverdagsforestillinger, afvisninger og parallelindlæring. 

Christian Graugaard og Katrine Zeuthens teori omhandlende seksualitet, samt fortolkning af 

Freuds tanke om infantil seksualitet. 

Anne Stokkebæk om kropsidentitet samt Lone Brønsted og Tekla Cangers definition på 

kønsidentitet.  

Disse teoretikere vil blive brugt til at analysere og begrunde vigtigheden af, at elevers udvikling 

af deres kropsidentitet skal understøttelses. 

Thomas Hansen Illum og Keld Skovmands model, ‘læremiddeltrekanten’, vil blive brugt til 

analysen af læremidlet hvor det er nødvendigt at gøre rede for Wolfgang Klafkis forskellige 

dannelsessyn.  

Endeligt benytter vi os af en række forskellige udtalelser af seksualrådgivere mm. taget fra 

avisartikler på nettet.  

 

3.2 Biologiundervisning  

Som biologilærer skal man undervise eleverne i biologiens verden, men inden for bestemte 

rammer der er sat af Christiansborg og undervisningsministeriet. For at sikre at alle 

folkeskoleelever lærer det samme, har man lavet folkeskolens formålsparagraf. 

Læringskonsulent i matematik Klaus Fink, der har været med til at udarbejde de nye Fælles Mål 

forklarer, at; “Fokus er på, hvad eleverne skal lære og ikke på, hvad lærerne skal undervise i.”  
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(Dét betyder nøgleordene i de nye Fælles Mål, 2014). 

I folkeskolens formålsparagraf for biologi står der bl.a. at;  

“Eleverne skal i biologi tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed, 

økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget med vægt på forståelse 

af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og vigtige anvendelser af 

biologi.” (Undervisningsministeriet, 2017). 

Det er altså vores job som biologilærere at undervise eleverne så de opnår viden om krop og 

sundhed. Men det er ikke nok med fagmålene. Derfor er der lavet færdigheds- og vidensmål der 

konkretiserer fagmålene. Målene er opsat i en tabel der fortæller os, at det der er grå/blå er opsat 

som bindende rammer i Fælles mål, hvor de grønne færdigheds- og vidensmål er vejledende 

(Undervisningsministeriet, 2017). I færdigheds- og vidensmål for krop og sundhed under 

modelleringskompetencen står der; “Eleven har viden om menneskets udvikling og reproduktion 

fra undfangelse til død.” (Undervisningsministeriet, 2017). Eleverne skal altså ifølge færdigheds- 

og vidensmål undervises, så de har viden om reproduktion samt hvordan mennesket udvikler sig 

fra når sædcellen møder ægget til den dag vi dør. Det bliver ikke konkretiseret yderligere hvad 

der præcis skal undervises i og på hvilke niveauer. Det er altså op til den enkelte lærer at vurdere, 

om de vil undervise overfladisk omkring kroppens udvikling, eller om de vil have andre 

perspektiver ind i undervisningen. Dette kunne fx være alle menneskekroppens forskelligheder 

og den psykiske dimension af emnet. Så længe eleverne er blevet undervist i emnet og har opnået 

tilstrækkelig faglig viden, lever læreren op til kravene for hvad eleverne skal lære.  

 

3.3 De timeløse fag 

Folkeskolelovens § 7, stk. 1. I undervisningen i grundskolen indgår følgende obligatoriske 

emner: 

1)      Færdselslære, 

2)      sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, 

3)      uddannelse og job (Undervisningsministeriet, 2017). 

Disse tre emner er sammen med alle de andre ’normale’ skemalagte fag med til at give vores 

elever kundskaber og færdigheder der bl.a. er med til at forberede dem til videre uddannelse samt 

deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i vores samfund (Undervisningsministeriet, 2017). 

Altså essentielle byggesten til at danne gode demokratiske medborgere. 
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Når man som lærerstuderende støder på de ovennævnte emner, er de ofte synonymt beskrevet 

som de ’timeløse fag’ og er blot en anden populær betegnelse. Selvom man måske godt ved at 

der tales om én og samme ting, mister disse hovedområder i vores alles ammens hverdag, voksen 

som barn, lidt deres slagkraft i en travl hverdag. Idet de går fra at være obligatoriske emner med 

egne færdigheds- og vidensmål helt på linje med hovedfag som dansk og matematik, til områder 

hvor der ikke er tildelt timer og skal integreres i de obligatoriske skemalagte, fag. Det er således 

klasselærerens opgave at koordinere arbejdet sammen med skolens øvrige lærere og 

ressourcepersoner (Bjerregaard, Jensen, Fraenkel & Albeck, 2007, s. 42). Der er desuden ikke 

tillagt et selvstændigt timetal til hver af de tre emner. Så hvor meget eller lidt tid der skal afsættes 

til fx seksualundervisning samt i hvilke(t) fag undervisningen i de timeløse fag skal foregå i, er 

en opgave der alene påhviler skolelederen.  

Selvom der som nævnt ikke er sat et fast timetal, er det ifølge Center for Sex & Sundhed langt 

fra nok at have seksualundervisning én gang i løbet af udskolingen. Det skal være noget der 

gentages hvert år, og skal ses som en proces der starter helt nede fra de helt tidlige klassetrin, 

hvorfor der ligeledes findes forenklede fælles mål helt nede i indskolingen. Der skal bygges på 

fra år til år og man skal sikre, at de får den rette undervisning der passer til deres alder- og 

udviklingstrin så deres viden udbygges efterhånden som deres realitets verden, viden og 

erfaringer bliver større, og deres forforståelser ændret (Bjerregaard, Jensen, Fraenkel & Albeck, 

2007, s. 42).  

Idet seksualundervisning er lovfæstet, kan man ikke andet end at tro på, folkeskolerne landet 

rundt klæder eleverne tilstrækkeligt på til at imødekomme og stå imod alle de udfordringer som 

bl.a. følelser og sex utvivlsomt vil komme til at bringe dem i løbet af hele deres liv. Dette skal 

altså ske gennem god seksualundervisning.  

Endeligt er det for os vigtigt at pointere folkeskolelovens § 7, stk. 2: 

”Undervisningen i uddannelse og job skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens 

Uddannelsesvejledning.” (Undervisningsministeriet, 2017). 

Udover at være et timeløst fag jf. § 7, stk. 1, 3, er det altså nødvendigt at samarbejde med eksterne 

samarbejdspartnere, her Ungdommens Uddannelsesvejledning, som led i undervisningen. Men 

det er kun ved uddannelse og job det er påkrævet og ikke i SSF. 
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3.4 Kønsidentitet  

Når vi snakker om unges udvikling og seksualitet er det umuligt ikke at komme omkring deres 

dannelsesprocess af deres identitet. Der findes forskellige måder at se identitet på. Man kan enten 

se det som noget vedvarende, dvs. når man først har skabt en identitet forbliver den samme. Den 

anden vinkel er at se identitet som noget der er i forandring i løbet af livet. Alt sammen afhængig 

af den konstellation man befinder sig i, altså hvilke muligheder man har for spejling i ens 

omgivelser så som nye miljøer (Brønsted & Canger, 2016, s. 67). I denne opgave vil vi have 

fokus på den sidstnævnte måde at se identitet på.  

Når vi taler om seksualitet, kropsidealer og unges syn på sig selv, menes der i virkeligheden 

identitet omkring kønnet. Dette kaldes kønsidentitet. Kønsidentitet opstår i det store hele, når 

mennesket ser en af samme køn, og begynder at spejle sig selv i personen.  Dermed identificerer 

personen sig selv med den enshed som gruppen med samme biologiske køn har. Problemet med 

det er, at køn indeholder mere end bare pige/dreng, og det er dermed svært at dele op i kun to 

kategorier (Brønsted & Canger, 2016, s. 67). Med vores syn på identitet, og dermed også 

kønsidentitet, er kønnet altså langt mere komplekst og noget som hele tiden ændrer sig alt 

afhængig af hvad den unge oplever, men er også afhængigt af tiden. Et eksempel på dette vil 

være at alle piger på et tidspunkt bliver til kvinder. Hvis vi som lærere er med til at tage styringen 

omkring unges udvikling af syn på kønnet, kan vi være med til at udfordre deres syn på de 

stereotype kønsforestillinger og dermed skabe et miljø hvor det er synligt og legitimt, at der er 

forskellige måder at gøre køn på (Brønsted & Canger, 2016, s. 70-71). Når vi skal hjælpe eleverne 

med at få et mere komplekst syn på køn, er det vigtigt vi har fokus på hvilket sprog vi bruger, da 

det er med til at konstruere kønsforståelser. Her kommer begrebet narrativitet i spil. Narrativitet 

betyder at fortælle. Dette er netop vigtigt i forståelsen af opbygning af kønsidentitet (Brønsted & 

Canger, 2016, s .72). Det er vigtigt fordi mennesket skaber fortællinger til at forstå sig selv, og 

til at se på hvordan andre forstår dem. Lone Brønsted og Tekla Canger bruger Ole Løw til at 

forklare dette, og siger;  

“Ole Løws definition af det narrative perspektivs betydning for menneskets 

identitetskonstruktioner handler således om relationen mellem de fortællinger, den enkelte 

fortæller, de fortællinger, der fortælles om den enkelte, og de kulturelle normer, som 

fortællingerne trækker på eller indeholder.” (Brønsted & Canger, 2016, s. 73).  

Der findes imidlertid forskellige former for narrativer. Personlige narrativer er fortællinger 

individet har fra egne erfaringer. Hvor kulturelle narrativer er de fælles fortællinger der definerer 

hvordan forståelsen omkring et samfund eller omverdenen skal se ud, for at for at blive accepteret 
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som noget rigtigt og vigtigt (Brønsted & Canger, 2016, s. 73).  De to definitioner er ud fra et 

teoretisk syn. I bund og grund er det umuligt at skelne mellem de to narrativer, idet mennesket 

altid vil danne personlige narrativer ud fra de kulturelle narrativer (Brønsted & Canger, 2016, s. 

73).  

 

3.5 Kropsidentitet  

Som biologilærer har man eleverne fra 7. - 9. klasse. Det vil sige, at det er lige i de år hvor de 

alle oplever at gå over- og være i puberteten. Med puberteten menes der den periode hvor 

eleverne oplever at deres kroppe forandres, både indvendigt og udvendigt. Deres kønsorganer 

udvikles, de oplever hormonale forandringer, øget kønsbehåring, pigerne får menstruation og 

bryster, drengene får dybere stemmer og får deres første sædudtømmelse. Alt dette sker for 

gennemsnittet af pigerne når de er mellem 12 og 15 år. For drengene mellem 13 til 16-årsalderen 

(Stokkebæk, 2007, s. 304-305). Cand.psych. Anne Stokkebæk pointerer; “De kropslige 

forandringer i puberteten er af stor psykologisk betydning for den unge. Menneskets oplevelse af 

sin krop, hvordan den fungerer, og hvordan den ser ud, er en grundlæggende del af personens 

identitet, dvs. selvopfattelse” (Stokkebæk, 2007, s. 305). Det fylder altså meget for de unge 

hvordan de ser ud og for hvordan de ser sig selv i deres identitet. De unge skal både vænne og 

forholde sig til deres nye ukendte krop, samtidig med at omverdenen også får et nyt syn. Dermed 

reagerer omverdenen anderledes på grund af det nu mere modne og voksne udseende. Når de 

unge oplever kropslige forandringer, kan det skabe konflikter inde i dem selv. Omverdenen kan 

komme til at stille krav til dem som de endnu ikke er klar til, selvom deres krop udstråler det 

modsatte. Men de unge er også opmærksomme på hvordan de ønsker deres kroppe skal se ud. 

Stokkebæk pointerer;  

“Mange unge har perioder, hvor de er meget kritiske og bekymrede over deres krop. 

Måske endnu mere i dag end tidligere, fordi kulturen og mediebilledet har snævre idealer for, 

hvordan unge piger og drenge samt mænd og kvinder skal se ud.“ (Stokkebæk, 2007, s. 306).  

De unge har meget tydelige kropsidealer, der både kan indebære udseende og krav til kroppens 

fysiske kunnen. Stokkebæk fortæller os, at grunden til at mennesket og den unges syn på deres 

krop er så betydningsfuldt bunder i, at mennesket er så tæt forbundet med sin krop. Stokkebæk 

forklarer, at; “Man er sin krop, og det kan være meget pinagtigt, når kroppen fremtoner eller 

fungerer meget anderledes og fremmed i forhold til ens billede af og forventninger til den.” 

(Stokkebæk, 2007, s. 306).   
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3.6 Seksualitet 

Sex og seksualitet er en stor del af mennesket. Det er måden vi reproducerer os på, skaber familie, 

oplever nærhed og noget der er med til at beskrive hvem vi er og hvad vi står for. Det seksuelle 

og ens seksualitet er noget alle mennesker er født med.  

Christian Graugaard definerer seksualitet således; “Seksualitet er et biologisk vilkår og en social 

konstruktion.” (Graugaard, 2018, s. 141). Seksualitet er altså mere end parforhold, samleje og 

fertilitet. Graugaard beskriver hvordan seksualitet udspringer fra kroppen og formes i mentale 

landskaber der foldes ud i sociale relationer og kulturelle rum (Graugaard, 2018, s. 141). Det 

seksuelle er altså en blanding mellem biologi, psykologi, socialitet og kultur, og derfor ikke kun 

noget der omhandler kønsorganers fysiologi.  

Det seksuelle kan udvikle sig hele livet. Det kan undersøges, opleves og tage nye former for hvert 

enkelt individ (Graugaard, 2018, s. 141). Seksualitet er altså et bredt og komplekst begreb der 

dækker over mange faktorer. I 2001 forsøgte en arbejdsgruppe at indfange ordets foranderlighed 

og kompleksitet. De fandt frem til denne definition;  

 

“Seksualitet er et centralt aspekt af den menneskelige eksistens gennem hele livet og omfatter 

fysisk køn, kønsidentiteter og -roller, seksuel orientering, erotik, nydelse, intimitet og 

forplantning. Seksualitet opleves og udtrykkes gennem tanker, fantasier, lyster, forestillinger, 

holdninger, værdier, adfærd, praktikker, roller og relationer. Selvom seksualitet kan omfatte alle 

disse dimensioner, er det ikke dem alle, der til enhver tid opleves og udtrykkes. Seksualitet er 

påvirket af samspillet mellem biologiske, psykologiske, sociale, økonomiske, politiske, kulturelle, 

etiske, juridiske, historiske, religiøse og spirituelle faktorer.” (Graugaard, 2018, s. 142).  

 

WHO’s meget omfattende definition af ordet påpeger indirekte hvor meget det ord betyder for 

det enkelte individ og deres liv. Seksualitet har altså ifølge WHO ingen alder og handler sjældent 

om reproduktion. I dag er det almindeligt accepteret at børn, unge og ældre har et levende og 

ikke-reproduktivt seksualliv (Graugaard, 2018, s. 142). Men hvad vil det sige at børn har et 

seksualliv? Her bliver begrebet infantil seksualitet relevant. Lægen og psykoanalytikeren 

Sigmund Freud skabte betegnelsen infantil seksualitet for børns seksualitet. Freud mener, at børn 

er født med sanselige lystfølelser der gør dem nysgerrige og legende og at de er rettede mod 

mange steder på kroppen (Zeuthen & Graugaard, 2018, s. 158).  
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Det er vigtigt at pointere, at børns seksualitet adskiller sig fra den voksnes kønslige seksualitet, 

men at den er grobunden og en væsentlig forudsætning for at etablere nye erotiske tankegange i 

puberteten. Christian Graugaard og Katrine Zeuthen beskriver;  

“I de tidlige teenageår begynder den unge at forstå det seksuelles betydning og plads 

i livet, og i takt med den bio-psyko-sociale modning udvikler der sig efterhånden en seksualitet, 

der er mere målrettet, og som tager afsæt i kønsorganernes muligheder og funktioner.” (Zeuthen 

& Graugaard, 2018, s. 158).  

Det er også i ungdomsårene unge opbygger komplekse følelsesmæssige relationer, og begynder 

at udforske den genitale seksualitet, har erotiske fantasier, eksperimenterer med onani, orgasmer, 

petting og senere hen samleje. Seksualitet er altså en kontinuerlig proces, der allerede starter i 

barndommen, og har en vigtig rolle i etableringen af en meningsfuld voksen seksualitet (Zeuthen 

& Graugaard, 2018, s. 158).  

 

3.7 Det digitaliserede videnssamfund  

Vi lever i en verden hvor alt snart er digitaliseret. De unge og teenagere har aldrig oplevet andet. 

De er født ind i det digitaliserede samfund samt dets ulemper og goder. De unge benytter sig 

flittigt af de sociale medier som Snapchat, Instagram og Facebook. Her oplever de andres 

perfekte liv, og gennem dette skaber deres eget glansbillede af deres tilværelse. De unge er så 

afhængige af de sociale medier, at 97 % af unge i alderen 15-18 siger, at de er online eller benytter 

sig af de sociale medier mindst én gang om ugen. Samtidig fortæller 4 ud af 10 7. klasses elever, 

at de sjældent eller aldrig har deres telefon uden for rækkevidde (Zeuthen & Graugaard,2018, s. 

174). De unge har altså fået en helt anden mulighed for at komme meget tættere på en 

seksualiseret virkelighed, som de ældre generationer ikke fik. Dette gør også, at de unge allerede 

i de tidlige teenageår nu møder pornografisk materiale. Faktisk viser nordisk forskning, at 99 % 

af teenagedrenge og 86 % af teenagepiger mindst én gang har set pornografiske billeder (Zeuthen 

& Graugaard, 2018, s. 174). Selvom hovedparten af unge besidder evnen til at differentiere 

mellem fx pornografi og virkeligheden, så kan det stadig være svært at være ung i den perfekte 

digitaliserede verden. Mediebilledet sætter høje perfektionskrav og idealer. Idealer som de unge 

har svært ved at leve op til. Næsten en tredjedel af 7.klasseselever tænker ofte eller hele tiden på, 

om de vejer for meget eller for lidt (Zeuthen & Graugaard, 2018, s. 174-175).  
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3.8 Hverdagsforestillinger 

Som mennesker oplever vi hver dag ting, som vi ikke selv har forklaringer på. Men vi vil gerne 

have en forklaring, så derfor danner vi selv forestillinger der kan hjælpe os med at forklare det 

vi oplever. Det kan være alt lige fra hvad der sker med strømmen når den er inde i en pære, til 

hvordan vores kroppe burde se ud til hvordan planter spiser. Disse forestillinger kaldes også 

forforståelser. Men da mange elever har forforståelser der ikke stemmer overens med 

virkeligheden og den videnskabelige teoretiske forklaring, har man også valgt at kalde det for 

hverdagsforestillinger. Hverdagsforestillinger er altså forklaringer som hver enkelt elev skaber 

for at forklare ting i hverdagen (Paludan, 2000, s. 19). Hverdagsforestillinger lyder harmløse, 

men de kan være ekstremt svære at få bugt med som lærer. Undersøgelser viser, at skolerne har 

svært ved at udrydde elevernes hverdagsforestillinger og få dem erstattet med videnskabelige 

forklaringer. Dette betyder dog ikke, at vi ikke kan lære eleverne de videnskabelige forklaringer, 

men at eleverne vil være tilbøjelige til at benytte sig af deres hverdagsforestillinger hvis de ikke 

er i en skolemæssig sammenhæng (Paludan, 2000, s. 19). Dette leder os videre til begrebet 

parallelindlæring.  

 

3.9 Parallelindlæring 

Med parallelindlæring menes der, at eleverne har to afdelinger til viden oppe i hovedet. Den ene 

afdeling indeholder deres hverdagsforståelser som de bruger flittigt når de ikke er i 

skolesammenhænge. Den anden afdeling indeholder skoleviden, og den benytter de sig af i 

skolesammenhænge. Talrige undersøgelser understøtter dette (Paludan, 2000, s. 19). 

Undersøgelserne går ud på, at man har spurgt elever om emner man ved de har styr på rent fagligt. 

Men hvis man har spurgt eleverne om det samme, på en måde hvor eleverne ikke har associeret 

det med skole, har eleverne svaret ud fra deres hverdagsforestillinger og ikke ud fra deres faglige 

viden. Alt dette bekræfter, at når det handler om omverdenens videnskab, er eleverne ikke uden 

viden når vi i skolen skal undervise dem. Eleverne har allerede hovedet fyldt med idéer der 

overlever parallelt med den nye viden, og begreber de får med sig gennem deres skolegang 

(Paludan, 2000, s. 20). 

 

3.10 Afvisning 

Når vi snakker om hverdagsforestillinger og parallelindlæringer er det vigtigt også at nævne 

afvisninger. Når det der bliver lært i skolen, strider så meget imod elevernes 

hverdagsforestillinger, at ikke engang deres fantasi kan følge med, kan der forekomme en 
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afvisning. En afvisning indebærer, at eleven helt afviser skolens udgave af hverdagsforestillingen 

(Paludan, 2004, s. 75). 

 

4 Analyse  

4.1.1 Får eleverne nok seksualundervisning?  

Som vi læser og forstår formålsparagrafferne for biologifaget, er det ikke væsentligt at 

biologiundervisningen indebærer den psykiske dimension af reproduktion og kroppens 

udvikling. Med psykiske dimension mener vi alle de tanker, bekymringer, hverdagsforestillinger 

og krav fra samfundet, som unge mennesker kan have i forbindelse med emnerne. Hvorfor skulle 

biologiundervisningen også indeholde det, når vi i folkeskolen har de timeløse fag, som blandt 

andet dækker undervisning i SSF. Undervisningen i SSF skal blandt andet give viden inden for 

emnet seksualundervisning, og informere eleverne omkring den mere psykiske dimension af 

reproduktion, kroppens udvikling og dannelsen af egen og andres identitet. Men gør den så det, 

og bliver eleverne undervist i det? Som vi var inde på i afsnit 4.3 indebærer det, at et timeløst fag 

i folkeskolen ikke får afsat nogle konkrete timer af til faget. Det er skoleledelsens ansvar at sørge 

for at der bliver taget hånd om undervisningen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foretog i 

efteråret 2018 en evaluering af SSF der udkom i januar 2019 (Evaluering af SSF, 2018, s. 5). 

Undersøgelsen er foretaget på hhv. folkeskoler og frie grundskoler. Vi vil dog kun fokusere på 

resultatet fra folkeskolen i denne opgave. I beskrivelsen for begrundelsen af undersøgelsen står 

der bl.a. at;  

“Evalueringen har som sit overordnede formål at undersøge undervisning, 

praksisser og rammer for det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og 

familiekundskab i folkeskolen og på de frie grundskoler fra børnehaveklassen til 9. klasse med 

særligt fokus på, at eleverne tilegner sig den viden, samt de færdigheder og kompetencer, som 

fremgår af Fælles Mål for SSF.” (Evaluering af SSF, 2018, s. 5).  
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Undersøgelsen viser overordnet, at et alt for højt antal elever ikke føler, at de er blevet undervist 

i forskellige og væsentlige dele af seksualundervisningen.                            

(Tabel 7.8. Evaluering af SSF, 2018)  

 

Når man ser konkret på disse resultater for 7. klasse i tabel 7.8, er det tydeligt at se at der er en 

mangel på seksualundervisning. På de fleste spørgsmål svarer godt halvdelen af eleverne, at de 

har fået undervisning i alt fra køn, krop og seksualitet til de forskellige former for seksualitet. 

Disse spørgsmål skulle optimalt 100% af eleverne kunne svare ja til. Det interessante ved netop 

disse udvalgte spørgsmål er dog også, at det spørgsmål der scorer markant højest blandt eleverne 

med hele 84 %, er spørgsmålet; ”Lært om, hvad der sker med kroppen, når man kommer i 

puberteten?”. Netop dette emne berører biologiundervisningen, og man kunne være tilbøjelig til 

at tro, at eleverne har deres viden derfra. Når vi kommer op i 9. klasse, ser det ikke meget 

anderledes ud.  
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    (Tabel 7.10. Evaluering af SSF, 2018)  

 

Tabel 7.10 viser, en stigning på 19 %-point flere elever der nu føler, at de har haft om køn, krop 

og seksualitet. Kun 48 % mener, at de er blevet undervist i problemer unge kan opleve i forhold 

til samfundets opfattelser af seksualitet. Ikke mindst er det kun 39 % der mener at, de har lært at 

vurdere forskellige syn på køn, krop og seksualitet. 71 % mener dog, at de er blevet undervist i 

problemer unge kan opleve med samfundets opfattelser af kroppen. Dette kan være grundet i, at 

samfundet i denne tid generelt har stort fokus på de unges brug af sociale medier, med alt hvad 

det indebærer af kropsidealer, deling af letpåklædte billeder og hævnporno som bare få 

eksempler. Undersøgelsens resultater understreger tydeligt, at mange af eleverne mangler 

undervisning i den psykiske dimension af reproduktion samt kroppens udvikling spejlet i 

samfundets krav til idealer, hverdagsforståelser og seksualitet.  

Men er det overhovedet vigtigt at undervise de unge i netop disse områder af reproduktion og 

kroppens udvikling, når vi lever i en tid og i et samfund hvor de unge har rig mulighed for selv 

at søge alt den information som de har brug for? Dette rejser følgende spørgsmål: Har eleverne 
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et behov og interesse for at blive undervist i emnet?  Og er det overhovedet vigtigt at have så 

stort et fokus på seksualitet i folkeskolen, at vi som biologilærere må støtte op om SSF, for at 

sikre os det bliver gjort? Alt dette vil vi i det følgende afsnit analysere.  

 

For at blive klogere på seksualundervisning og elevernes hverdagsforståelser, har vi kontaktet 

Sex og Samfund. Når vi snakker om seksualundervisningens relevans og vigtighed, er det 

relevant at observere hvordan en undervisning i dette foregår. Dette var som nævnt ikke en 

mulighed, da seksualundervisning kan være et ømt emne at blive undervist i. Derfor har Sex og 

Samfund meget stramme krav for observation af deres undervisning. Anonym projektleder fra 

Sex og Samfund, uddyber i mail; 

“Der er ikke mulighed for at observere vores undervisning. Det skyldes, at et af vores 

grundprincipper i undervisningen er at sikre et trygt rum for at tale om køn, krop og seksualitet. 

Derfor er der ikke observatører med i undervisningen.“ (Personlig kommunikation, 6. maj, 

2019).  

Dette siger også noget om lærerens rolle i Sex & Samfunds undervisning. Læreren må altså heller 

ikke være en del af den eksterne undervisning. 

Camilla Sørensen har arbejdet som bl.a. underviser for Sex og Samfund i 4 år, og har derfor været 

helt tæt på eleverne og deres syn, bekymringer og hverdagsforståelser omkring emnet. Hvis vi 

som kommende biologilærere gerne vil opleve og gøre os erfaringer med elevernes 

hverdagsforestillinger, engagement og behov for seksualundervisning, bliver vi nødt til at snakke 

med en der allerede underviser i det og er fuld af erfaringer. Vi vil i det følgende gøre brug af 

Camillas oplevelser og erfaringer samt den tidligere omtalte case fra en undervisningssituation i 

idræt, til at analysere og belyse elevernes behov for seksualundervisning. Vi vil også gøre brug 

af andre fagpersoners udtalelser i interviews omhandlende samme emne.  

Til spørgsmålet om udefrakommende må observere siger Camilla Sørensen:  

 

“Nej, de er ikke med og det er den årsag vi vil egentligt gerne have et rum for 

eleverne de ikke føler at der er en lærer til stede som kender dem normal vis, og det er sådan set 

fordi at vi oplever hvis det er en lærer til stede, så er der måske nogle der vil putte sig eller ikke 

vil spørge på den måde som de ville gøre ellers.” (Personlig kommunikation, 11. maj, 2019).  
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Læreren har dog stadig en betydning for undervisningen, da hun skal forberede eleverne på 

undervisningen. Dette skal hun blandt andet gøre ved at facilitere, at eleverne forbereder 

anonyme spørgsmål, som Sex og samfund kan bruge når de kommer ud (Personlig 

kommunikation, 11. maj, 2019).  

 

4.1.2 Elevernes hverdagsforestillinger og kropsidentitet 

Case  

Under en vikartime på en folkeskole på indre Nørrebro skulle Katrine i forbindelse med 

idrætsundervisning overvære pigeomklædningen i en 8. klasse. Her oplevede hun, at op til flere 

af eleverne gemte sig bag deres håndklæder når de skulle tage tøjet af, og skifte til gymnastiktøj. 

Nogle holdt håndklæder op for hinanden, så de kunne skifte bag håndklædet. Andre skiftede tøj 

ude på toilettet, og kun få af pigerne skiftede tøj hvor man kunne se deres kroppe. Efter 

idrætstimen gentog omklædningsmetoderne sig. Til forskel fra før, skulle pigerne nu også i bad. 

Der var et overvejende flertal af pigerne der ikke gik i bad, mens de få piger der gjorde, nu igen 

skjulte deres krop med håndklæde, imens de tog tøjet af og beholdt det på hele vejen hen til badet.  

 

Når vi kigger på casen, er det tydeligt, at pigerne i den pågældende 8. klasse har en 

hverdagsforestilling til hvordan deres krop skal se ud. Dette tolker vi idet de har et behov for at 

gemme sig bag håndklæder og des lignende. Pigerne er begyndt at gå i puberteten, og deres 

kroppe har ændret sig og ser nu meget forskellige ud. Stokkebæks teori om kropsidentitet 

understreger fint hvordan pigerne i 8. klasse nu har fået en krop der fremtoner og fungerer 

anderledes, end de måske selv ønsker og er vant til, og at det har stor psykologisk betydning for 

dem. Dette kan bl.a. skyldes at de enten har eller ikke har udviklet sig så meget som de ønsker. 

Det har stor betydning for pigerne hvordan deres kroppe ser ud, fordi det er en grundlæggende 

del af deres selvopfattelse og identitet, og man kan altså antage at dette netop er grunden til at så 

mange af pigerne dækker sig til.  

Når pigerne dækker sig til og ikke vil vise deres kroppe, kan det også skyldes deres 

hverdagsforestillinger til deres kroppe. Stokkebæk pointerer at de blandt andet kan komme fra 

omverdenens syn på kroppen og mediebilledet. Sex & Samfund har lavet en undersøgelse der 

netop undersøger unges syn på deres krop i 7. til 9. klassetrin. I undersøgelsen bliver unge spurgt 

hvor tilfredse de er med deres krop. Her svarer kun 17 % af pigerne at de er meget tilfredse med 

deres krop og drengene 37,6% (Unges syn på krop og kropsidealer, 2017). Til hvor de unge 

mener de får deres syn på deres krop fra, svarer 81,8 % ‘mig selv’ og 36,3 % svarer ‘deres venner’ 
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(Unges syn på krop og kropsidealer, 2017). Denne undersøgelse bakker altså op om Stokkebæks 

teori om unges meget tydelige og betydningsfulde syn på kropsidealer. De unge har så høje krav 

til deres egen krop og dens kunnen, at de ender med selv at være deres egen største fjende i 

kampen om at elske sin egen krop. Dette afspejler sig også i at de unge svarer, at det der har 

næststørst betydning for deres syn på kroppen, er deres venner. Hvis deres venner går rundt og 

snakker om deres hverdagsforestillinger og krav til deres kroppe, kan man formode, at det kan 

præge de unge i samme retning.  

De hverdagsforestillinger Camilla Sørensen møder i folkeskolen er meget forskellige. Her 

fortæller hun hvordan noget af det eleverne spørger mest om i den obligatoriske ‘træk et 

spørgsmål op af hatten’-øvelse er, om de er normale. Camilla fortæller;  

 

“( …)Det er også rigtig meget omkring krop og (...)  ja, hvordan man ser ud og hvordan det skal 

være for at være rigtigt og for at være normalt …” samt “(…) altså hvis man skal sige noget 

generelt så er omdrejningspunktet tit at jeg normalt (...) børn og unge har bare brug for at vide 

om de passer nogenlunde ind i en eller anden form for normal, og det er det vi gør rigtigt meget 

ud af at sige, at der ikke er noget som sådan der hedder normal. Altså hvad der er normalt for 

én person er måske ikke normalt for en anden person, og ja så kan vi sige noget om hvad er en 

gennemsnitlig piks størrelse fx hvis det er det (...) det er et spørgsmål der bliver stillet tit (...) 

jamen så kan vi sige noget om det, men så kan vi så også sige at det er lige så almindeligt at have 

en penis der er større eller mindre (...) så meget at få afmystificeret.” (Personlig kommunikation, 

11. maj, 2019). 

De unges spørgsmål understreger for os, at de har mange tanker om deres kroppe, og om hvordan 

de skal se ud for at passe ind i den rigtige boks. Det bekræfter os i, at de unges kroppe har stor 

betydning for dem, fordi vi som mennesker har en stor tilknytning til egen krop jf. Stokkebæk. 

 

Graugaard fortæller, hvordan unge mennesker mener, de godt kan skelne mellem mediernes 

kropsidealer.  Sex & Samfunds undersøgelser støtter op om netop dette. Her siger kun 25,9 % at 

det er fra de sociale medier og 13 % at det er fra film og tv, at de får deres syn på deres krop 

(Unges syn på krop og kropsidealer, 2017). Grunden til at de unge svarer, at det ikke er sociale 

medier, film og tv der præger deres syn på deres kroppe, kan have at gøre med Kirsten Paludans 

begreb om parallelindlæring blev beskrevet tidligere. De unge har højst sandsynligt forbundet 

spørgeskemaundersøgelsen med noget skolefagligt, og dermed brugt deres ‘skoleviden’, og 
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derfor ikke deres hverdagsforestillinger til at svare på spørgsmålene. Dette har altså gjort, at de 

unge har tænkt mere teoretisk, og har svaret det ‘læreren’ gerne vil høre, som i denne her 

sammenhæng er repræsenteret ved Sex & Samfund. Men selvom mange unge ikke mener de 

lader sig påvirke, har de alligevel svært ved ikke at have dannet sig nogle hverdagsforestillinger 

om kropsidealer. Dette kommer til syne når Camilla Sørensen er ude og undervise i en bestemt 

aktivitet. Aktiviteten går ud på at der bliver vist billeder af nøgne naturlige kroppe, med alt hvad 

det indebærer af kropsbehåring og kropsfolder. De unge skal her øve sig i at sige positive ting 

om det de ser. Om elevernes reaktion på øvelsen forklarer Camilla Sørensen; 

 “(...) det giver også en udfordring nogle gange, men der bliver grint enormt meget, 

altså det er en meget naturlig reaktion fordi det er noget mange børn ikke er vant til at se, altså 

dels kropsbehåring og se hvordan naturlige kroppe bare ser ud og er smukke (...)” (Personlig 

kommunikation, 11. maj, 2019). 

 

og  

“(...) det er en enorm god øvelse som regel til at sætte fokus på de positive ting - fordi 

der er bare tit en indstilling til at sætte fokus på de negative ting (...) det er mange af deres 

naturlige reaktioner (...) de har afsky med meget kropsbehåring eller det var da nogle 

hængepatter eller hvad de kan finde på at sige.” (Personlig kommunikation, 11. maj, 2019).  

 

Elevernes reaktioner på de forskellige billeder viser tydeligt, at de har en hverdagsforestilling til 

kroppens udseende. Eleverne påpeger specifikke ting, som fx bryster der hænger og 

kropsbehåring som noget negativt, på trods af det er sådan den naturlige krop ser ud.  

 

Jeppe Hald, der arbejder for Sex & Samfunds online brevkasse, har givet et interview til Jyllands-

Posten omhandlende de unges spørgsmål til Sex & Samfund. Her siger han, hvordan de unges 

spørgsmål som sådan stadig er de samme som for 10 år siden, men at fokus har ændret sig. De 

unge har fx altid spurgt ind til deres krops udvikling, men nu har de specielt meget fokus på, om 

der er noget der skal laves om på dem, så de ligner de kroppe de ser i porno og på modelbilleder 

(Nettet har ændret de unges syn på kroppen. Nu tror de, at alle har analsex, 2019). De unges 

hverdagsforestillinger og personlige narrativer, omkring deres billede af deres kønsidentitet, er 

altså meget præget af de kulturelle narrativer.  Men det er ikke kun kropsidealer der fylder meget 

for de unge. Som tidligere beskrevet af Graugaard mente Freud, at mennesket er født med en 
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seksualitet hvor man som barn er det en infantil seksualitet. I teenageårene udvikles den 

seksualitet, som danner rammen for ens meningsfulde seksualitet som voksen. Denne seksuelle 

udvikling vil vi i det følgende analysere betydningen af for unge mennesker.  

 

4.1.3 Seksualitet 

Under vores interview med Camilla Sørensen kom vi ind på de unges respons på undervisningen;  

“Det er meget forskelligt. De fleste er meget rigtigt glade for det fordi det bare er 

noget der fylder i deres hverdag hele tiden på den ene eller anden måde om det nu er at man er 

ved at gå i puberteten at ens krop bare ser forskellig ud fra dag til dag der går (...) Eller det 

handler om at man er mega forelsket i en eller anden så er det det der bliver taget op (...) altså 

ikke at det er dem der bestemmer at det lige er det der bliver taget op (...) Sex og hvad er det for 

en størrelse og sådan det er bare mega spændende for rigtigt mange, så de fleste synes at det er 

vildt fedt at komme ud til os (...) selvom der er stor forskel på klasserne og hvor aktive de er, 

jamen så det bare at lytte og være med kan vi også mærke er fedt for mange. Så det er sjældent 

(...) jeg har i løbet af de fem år jeg har undervist kun smidt to elever ud i min undervisning.“ 

(Personlig kommunikation, 11. maj, 2019). 

 

Ligesom WHO’s definition af seksualitet, er de unges tanker og bekymringer altså bredt ud over 

mange forskellige emner, som alle har det tilfælles, at de bunder i deres seksualitet. Den 

seksualitet som de er i gang med at finde frem til hvad indebærer, jf. Graugaard. Det er ud fra 

Camillas oplevelser tydeligt at dømme, at de unge har en reel interesse i at blive klogere på deres 

seksualitet, da hun oplever bred interesse idet det fylder meget for dem i deres hverdag. Dette 

understreger Graugaards teori omhandlende at seksualitet er en blanding mellem biologi, kultur, 

psykologi, og socialitet. Det biologiske ser vi i de unges interesse for sex og hvad det indebærer 

rent fysisk. Det psykologiske i de unges bekymringer om de er ‘normale’. Det sociale i de unges 

følelser for hinanden. Fx når de snakker om kærester. Og det kulturelle når de unge danner sig 

hverdagsforestillinger fra det digitale videnssamfund vi lever i.  

Disse hverdagsforestillinger omkring sex oplever seksualrådgiver Helge Myrup ofte. Myrup 

fortæller til Berlingske Tidende, at han oplever unge der i dag har en forståelse af, at et samleje 

altid starter med et blowjob, samt at analsex er almindeligt (Porno påvirker vores syn på sex, 

2014). Dette kunne tyde på, at de unge med hverdagsforestillinger som Myrup oplever, enten 

mangler undervisning i ‘normal’ samleje, eller at de måske har gjort det som Paludan kalder for 
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afvisning. De unge kan have fået biologi- eller seksualundervisning i skolen, hvor de har fået 

forklaret hvordan et samleje foregår, men grundet deres viden fra porno, har de selv valgt at 

afvise det de er blevet undervist i, fordi de stolede mere på deres egen hverdagsforestilling og 

ikke skolens formidling.  

 

Vi har nu analyseret de unges syn på deres krop, hvor de får den fra og hvorfor det betyder meget 

for dem. Vi har også rundet deres behov for seksualundervisning i forhold til deres 

hverdagsforestillinger. De unges seksualitet, betydningen af den og om de har en reel interesse 

og nysgerrighed for at blive undervist i faget er også blevet rørt. Endeligt har vi analyseret unges 

kropsidentitet og seksualitet, men hvilken virkning og betydning har alt dette så for de unges 

opbygning af deres kønsidentitet?   

 

4.1.4 Påvirkningen på elevernes kønsidentitet  

Som beskrevet tidligere forstår vi Brønsted og Cangers definition på kønsidentitet, som noget 

der kan ændre sig løbende gennem hele livet, alt afhængig af hvilke påvirkninger der kommer 

udefra i form af kulturelle narrativer. De kulturelle narrativer er faktorer der spiller ind på de 

personlige narrativer. Vi har i vores analyse erfaret os, at unge spejler sig meget i deres venner, 

og at de mere eller mindre ubevidst også kommer til at spejle sig i de sociale medier og det de 

ser på film. Dette ser vi i denne sammenhæng som de kulturelle narrativer.  De unge danner altså 

en kønsidentitet hvor deres personlige narrativ bygges op af hverdagsforestillinger, der er langt 

fra hvordan den virkelige verden ser ud.  

Som Brønsted og Canger påpeger, kan dette medføre, at de unge får et meget snævert syn på 

hvordan man kan være sit køn, og har en meget stereotyp forståelse af det. Dette ses fx når vi 

oplever hvordan de unge reagerer på Sex & Samfunds øvelse med de naturlige nøgne kroppe. 

Samfundet og kulturen har lært de unge, at kvinder og mænd ser ud på en bestemt måde, og den 

fortælling har de unge brugt til at skabe deres egen fortælling om hvordan de skal se sig selv, og 

hvordan de skal ses af andre.  

Vi har tidligere ud fra Sex og samfunds spørgeskemaundersøgelse kunne konkludere, at mange 

unge netop mangler undervisning i disse problemstillinger. Brønsted og Canger påpeger, hvordan 

vi som undervisere kan være med til at udfordre de unges syn på kønsforestillingerne, og derfor 

være med til at skabe et miljø hvor der er et bredere og mere accepteret syn på forskellige måder 

at gøre køn på.  
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Camilla Sørensen fortæller hvordan man som underviser skal være opmærksom på hvilke ord og 

vendinger man bruger med fokus på, hvis man ikke er uddannet til at undervise i 

seksualundervisning; 

“Det kan gøres på så mange forkerte måder, forstå mig ret. Selvfølgelig kan man 

ikke, men hvor det måske ihvertfald er nogle ting der bliver sagt som kan være lidt uheldige fra 

lærerens perspektiv (…)” (Personlig kommunikation, 11. maj, 2019). 

 

Annette Hildebrand Jensen, underviser i SSF på KP fortæller os i forlængelse af det forrige 

ligeledes; “Men jeg mener allermest at det skal være didaktikere der underviser i 

undervisningsdagene som skal have en særlig uddannelse i det her. Og de nyuddannede altså 

have det i deres uddannelse”. (Personlig kommunikation, 1. juni, 2019).  

 

Dette understøtter Brønsted og Cangers holdning, at man som lærer skal have fokus på sproget 

når man underviser, fordi det kan være med til at konstruere kønsforståelser. Man skal altså som 

lærer have fokus på sprog, hvilket gælder om man er uddannet eller uuddannet hvortil Annette 

understreger, at hun ser det som en nødvendighed, at det folk med didaktisk viden der skal tage 

sig af opgaven.     

Vi kan altså konkludere, at vi som undervisere i biologi kan have indflydelse på elevernes 

kønsidentitet, så vi får dem til at reflektere og udfordre deres hverdagsforståelser. Derfor vil vi 

nu analysere et læremiddel fra biologi, for at undersøge hvordan det kan understøtte elevernes 

dannelse af kønsidentitet, og om vi skal evt. selv skal tilføje nogle øvelser.  

 

4.2.1 Analyse af BIOS (2004, Gyldendal) - Grundbog A 
Dette afsnit har ikke til formål at foretage en komplet læremiddelanalyse, men derimod for at se 

hvordan seksualundervisning som emne kommer til udtryk i et almindeligt læremiddel i biologi 

for en udskolingsklasse. Det skal ses i relation til hvordan det takler fokuspunkterne fra analysen 

omhandlende elevernes hverdagsforestillinger om kroppens udseende, deres interesse og 

manglende viden inden for sex i deres udvikling af kønsidentitet.  

 

4.2.2 Valg af læremiddel og beskrivelse  

På de skoler vi bl.a. har været ude i praktik, har undervisningsmaterialet været et traditionelt 

lærebogssystem, og valget er truffet på baggrund heraf. Overvejelsen omkring de positive og 
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negative aspekter der findes ved fx en online læringsportal kontra grundbog har derfor ikke spillet 

en afgørende rolle for os i denne sammenhæng. 

 

Lærebogssystemet består af en grundbog, lærervejledning samt en kopimappe med øvelser, tests 

etc. der passer til hvert kapitel i grundbogen.  

Lærervejledningen i dette bogsystem ser vi som en metatekst med en række didaktiske 

overvejelser om selve læremidlet. Lærervejledningen indeholder bl.a. forskellige 

planlægningsredskaber, teori på lærerfagligt niveau, idéer til hvor og hvordan de forskellige 

kopiark skal implementeres i undervisningen og ikke mindst fokus på formål, fælles mål og de 

nu noget forældede CKF og slutmål. Til hvert kapitel er der henvist til to noget monomodale 

kopiark omhandlende evaluering af forløbet. Disse er ikke emnerelateret og kan således bruges 

til ethvert emne i grundbogen. Den samme type af kopiark er gældende for opstarten af et forløb. 

Ifølge lærervejledningen er BIOS A primært rettet til 7. klasse, hvor BIOS B og BIOS C er til 8. 

og 9. klassetrin hhv. Men grundbøgerne kan snildt bruges på tværs af klassetrin alt efter hvilket 

emne der arbejdes med, og med øje for hvis der er tværfagligt arbejde ind over. 

En af de ting som vi var nysgerrige på var, om seksualundervisning var præsenteret, i hvilken 

form og om det var rettet mod de forenklede fælles mål eller tog højde for det i analysen 

diskuterede perspektiver. 

 

I BIOS A fandt vi et afsnit med titlen “Sex og samliv” på siderne 108-126 med den tilhørende 

beskrivelse; “Fra dreng til mand og fra pige til kvinde sker der masse ændringer i kroppen. Nye 

spørgsmål melder sig omkring køn og seksualitet”. Det kan tolkes, at forfatterne af denne bog 

selv har følt at seksualundervisningen hører biologifaget til - eller de under alle omstændigheder 

med dette afsnit har valgt at påtage sig ansvaret. Og ud fra beskrivelsen synes BIOS A alt andet 

lige at bevæge sig udover de forenklede fælles mål. Fra tidligere i opgaven blev det nævnt, at der 

seksualundervisning var noget der skulle bygges på fra år til år, så der burde ideelt set være 

relevant stof præsenteret i alle grundbøgerne. I og med de mener grundbøgerne kan bruges på 

alle klassetrin kunne man forestille sig, at man i hele udskolingen vendte tilbage til grundbog A 

hvis man fortsatte kun med dette læremiddel.    
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4.2.3 Valg af model 

Vi har til analyse af læremidlet valgt at tage udgangspunkt i ‘Læremiddeltrekanten’ (Illum 

Hansen, T., Skovmand, K., 2011) der er en model til analyse af didaktiske læremidler udarbejdet 

af Thomas Hansen Illum og Keld Skovmand i deres bog Fælles mål og midler. 

 

4.2.4 Læremiddeltrekanten   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Illum Hansen, T., Skovmand, K., 2011, s. 60) 

 

Centreret i modellen findes læremidlets retningsgivende mål. Disse giver udtryk for læremidlets 

generelle dannelsessyn. Dette vil vi vende tilbage til senere. 

Trekantens hjørner er begreber der alle kendetegner den tegnfunktion der kommer til udtryk. Et 

eksempel på dette ville være multimodaliteten som kendetegn for en symbolsk tegnfunktion.   

Den store cirkel i midten beskriver Hansen og Skovmand som flader og består af tre didaktiske 

grundperspektiver hvis funktion er at binde hjørnerne sammen. Pilene i den ydre cirkel angiver, 

at der er tale om en drejemodel. Dette begrunder de med, at fx differentiering ikke nødvendigvis 

kun kan bruges til at analysere relationen mellem ‘Aktivitet’ og ‘Indhold’, men kan altså “drejes” 

så det samme perspektiv bruges til analyse af en ny kombination af begreber (Illum Hansen, T., 

Skovmand, K., 2011, s. 61). Kombinatorisk kan modellen oversættes til en kombimatrix og altså 

bruges til analyse af ni forskellige forhold/relationer. Hver kombination af hhv. hjørne og flade 

har skaberne valgt at uddybe med et tilhørende læremiddelanalytisk grundspørgsmål (Illum 

Hansen, T., Skovmand, K., 2011, s. 62). 
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4.2.5 Afgrænsning  

Som nævnt tidligere vil vi kun foretage en begrænset analyse. Vi fokuserer udelukkende på 

siderne 108-125 i grundbogen og ser også på lærervejledningen samt kopimappe. Afgrænsningen 

er sat ud fra den empiri vi har foretaget samt konkluderet på, og set ud fra Læremiddeltrekanten 

vil dette betyde analyse af enkelte læremiddelanalytiske grundspørgsmål. Disse vil være 

kombinationen af i) ‘Tilgængelighed’ og ’Aktivitet’ og ii) ‘Progression’ og ‘Indhold’.  

Illum Hansen og Skovmand uddyber disse til: 

i) “Er aktiviteterne engagerende og meningsfulde, fx ved at knytte an til elevernes hverdag og 

interesser?”   

ii) “Rummer indholdet en udvikling fra nære, konkrete problemstillinger i elevernes hverdag til 

en mere abstrakt behandling af indhold?” (Illum Hansen, T., Skovmand, K., 2011, s. 62). 

Endeligt vil vi også kun berøre læremidlets dannelsessyn. Teorier brugt til dette forholdsvis korte 

afsnit vil blive skrevet ind og henvist til i selve analysen for at skabe sammenhæng. 

 

4.3 Analyse af BIOS  

4.3.1 Dannelsessyn 

Læremiddeltrekantens midte var ‘mål’ og modellen er centreret om læremidlets generelle fagsyn 

og dannelsessyn, hvorfor det er nødvendigt at berøre dette.  

Til dette vælger vi at se på Wolfgang Klafkis begreber omhandlende dannelse, nemlig formal 

dannelse, material dannelse og den kategoriale dannelse. Klafki ser det formale og materiale 

dannelsessyn som to forskellige dannelsestilgange som begge indeholder vigtige elementer, men 

på samme tid kan opfattes som modsætninger. På baggrund af modsætningerne udarbejder han 

sin egen kritisk og konstruktive dannelsesteori, den kategoriale dannelse (Lind, U., 2015, s. 32). 

Den formale dannelse har sit fokus på, at eleven skal ‘lære at lære’ samt udviklingen af deres 

evner og færdigheder (Illum Hansen, T., Skovmand, K., 2011, s. 265). Med andre ord 

tilrettelægger og iscenesætter læreren grundlaget for viden hvor eleven tilegner sig den på deres 

personlige måder.  

Den materiale dannelse kan groft ridses op som at eleverne skal ‘lære så meget som muligt’, hvor 

skolen naturligvis spiller central rolle (Lind, U., 2015, s. 33). Dette syn kommer af holdningen, 

at alt hvad der er sket i historien og kulturen etc. der har vist sig at have haft blivende betydning 

har en dannelsesværdi, og derfor skal tilegnes. Man kan sige at læreren, og det denne skal 

formidle, i dette tilfælde mere eller mindre er bundet til hvad historien har dikteret direkte til 
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eleven. Der er altså fokus på indholdet og formidlingen af kundskaber frem for eleverne og de 

problemer, de er optagede af (Illum Hansen, T., Skovmand, K., 2011, s. 266).  

Endeligt ses den kategoriale dannelse bl.a. som et subjekt i et socialt sammenhæng. Altså en 

socialkonstruktivistisk tanke hvor personlige erfaringer, lærer-elev dialog og vekslen i metoder 

er centrale hvor ‘eleverne skal lære gennem eksempler’ (Lind, U., 2015, s. 33). Vi går altså fra 

en elevcentreret formal dannelse mod midten, den kategoriale dannelse. Og modsat bevæger vi 

os fra en videnscentreret material dannelse ligeledes mod midten.        

At dømme ud fra lærervejledningen, kopiarkene og grundbogen bevæger vi os fra den materiale 

dannelse over til det kategoriale dannelsessyn. Grundbogen indeholder generelt rigtigt mange 

begreber vist som begrebsbokse og des lignende, og kopiarkene tilhørende emnet er også 

ekstremt begrebsorienteret. Der er ikke meget overladt til fantasien, og man sidder med en 

fornemmelse af, at hovedformålet er, at eleverne skal lære de grundlæggende kundskaber som 

også er noget fra det materiale dannelsessyn. Læremidlet er fra 2004 hvor fx IT etc. ikke var lige 

så tilgængeligt som det er for unge i dag. Dette betyder jf. analysen at eksponeringen af kropssyn 

og idealer gennem sociale medier ikke var så tydeligt som det er i dag, hvilket også understreges 

af Camilla Sørensen ved spørgsmålet om hvor kropssyn og idealer kommer fra: “Ja, sociale 

medier, influencers, film, Skam og hvad de nu ser.“ (personlig kommunikation, 11. maj, 2019). 

Til trods for dette synes kapitlet stadig ret outdated, og lever mest af alt op til målene for 

biologifaget, og ikke det timeløse fag.       

 

4.3.2 Læremiddelanalytiske grundspørgsmål 

Vi vil her forsøge at besvare de to grundspørgsmål nævnt i afsnit 5.2.5 som læremiddelstrekanten 

rejste. Kopiarkene knyttet til kapitlet er vedlagt som bilag. 

 

i) “Er aktiviteterne engagerende og meningsfulde, fx ved at knytte an til elevernes hverdag og 

interesser?” 

 

Dette spørgsmål henviser udelukkende til kopihæftet og de aktiviteter der er tilknyttet. 

Kopiarkene 135-142 er alle opgaver der i udgangspunktet er præsenteret som individuelle 

opgaver. Der lægges ikke op til gruppeopgaver eller anden for klassediskussion, og opgaverne 

bærer enormt meget præg af begrebskendskab og begrebsafklaring, der som tidligere nævnt var 

gennemgående i hele bogen. Der er ingen øvelser der prøver på at få afklaret bare nogle af de 
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mange interesser eller hverdagsforestillinger som eleverne har som Paludan nævner. Camilla 

Sørensen svarer bl.a. også til spørgsmålet om der opleves at eleverne har hverdagsforestillinger 

om kropsidealer og sex som ikke stemmer overens med virkeligheden;  

“Ja det oplever jeg meget, altså vi har en øvelse med nogle billeder af nogen 

naturlige kroppe (...)” og “de har afsky med meget kropsbehåring eller det var da nogle 

hængepatter eller hvad de kan finde på at sige.” (Personlig kommunikation, 11.maj, 2019). 

Ses der bort fra seksualundervisning kan øvelser med begrebsafklaringer sagtens forsvares idet 

begreber, og korrekt brug heraf, er så vigtigt især i naturfag. Men i det her tilfælde er aktiviteterne 

mest af alt lavet til at få dækket begreber der knytter sig til de daværende forenklede fælles mål, 

hvilket passer med det dannelsessyn beskrevet tidligere. 

Aktiviteterne er desuden uden farver og ikke særligt multimodale. De er til gengæld nemme at 

forstå og gå til, men ikke engagerende eller meningsfulde hvis der ses på hvad der rør sig inde i 

hovederne på unge mennesker i puberteten. 

 

To af øvelserne handler fx om at forbinde streger/pile mellem et sort/hvidt billede af mandens og 

kvindens kønsorganer. Disse findes i bilag 8 og 9. En tredje omhandlede menstruation hvor der 

tages udgangspunkt i en blank kalender vises i bilag 10. Opgaven går ud på, at der skal krydses 

af hvornår menstruation, graviditet samt ægløsning næste gang finder sted. Det materiale 

dannelsessyn ses i form af grundlæggende kendskaber som Unni Lind tolkede i Klafkis 

dannelsessyn.    

Problemet med de første to øvelser er for det første, at udover billedet er i sort/hvid er det ikke et 

naturligt billede som eleverne ser på. Desuden er det afbildet som et tværsnit. Dette betyder at 

der fx ikke er nogen form for kønsbehåring, og i opgaven med kvindens kønsorganer tolker vi, 

at det for nogle elever ville være svært at se hvad tegningen overhovedet forestiller. De 

hverdagsforestillinger som bl.a. Paludan nævner der er med til at skabe idealbilleder ifølge 

Stokkebæk bliver der altså ikke taget højde for eller udfordret. Fokus på forskelligheden af mænd 

og kvinders kønsorganer bliver heller ikke mødt, hvilket også gør sig gældende i næste afsnit.  

 

ii) “Rummer indholdet en udvikling fra nære, konkrete problemstillinger i elevernes hverdag til 

en mere abstrakt behandling af indhold?” 
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Dette spørgsmål indeholder to vinker. For det første om indholdet, som er grundbogen i dette 

tilfælde, udspringer af elevernes hverdag og de problemer, fx af seksuel karakter de støder på, 

interesser og hverdagsforestillinger. Og for det andet om indholdet kan perspektiveres. Det 

konkrete indhold vi har valgt at kigge på, er en tabel på s. 110 som viser en piger og drenges 

udvikling i puberteten i forhold til deres alder Denne tabel er vist i bilag 6. Der fokuseres på ydre 

kropsdele, bryst, penis og testikler samt kønsbehåring. Tabellen kunne sagtens have været mere 

grundig og understøttet i form af flere naturlige billeder, ikke tegninger, af unge i puberteten. 

Sammen med dette kunne der knyttes markant mere tekst til, end den halvanden linje om 

kønsbehåring der er. Det at se forskellig ud kommer ikke til udtryk og er så vigtigt i forhold til 

elevernes dannelse af krops- og kønsidentitet som Brønsted og Canger samt Stokkebæk 

argumenterer for. Igen kan referencen til kønsbehåring bruges, idet det var et ofte stillet 

spørgsmål i den anonyme spørgerunde, og det at se forskellig ud er normalt. Grundbogens tekst 

tolker vi som at være lukket forstået på den måde, at den ikke indbyder til videre diskussion om 

fx hvor kønsbehåring forekommer eller hvad nu hvis man ikke fået det endnu.  

 

Ved modellen ved kvindens ydre kønsorganer som ses i bilag 7 kunne der også være lagt op til, 

at der findes lige så mange forskellige eksempler som der er kvinder på jorden. Et begreb som 

homoseksualitet bliver dækket ved begrebsafklaring med en tilhørende tekst på fem linjer. Det 

samme i lærervejledningen. Noget så centralt i vores hverdag med mange 

perspektiveringsmuligheder bliver altså ikke udnyttet fuldt ud.  

 

4.3.3 Opsamling  

Bios er etlæremiddel hvis dannelsessyn læner sig mere op af det videnscentrerede end det 

elevcentrerede. Dette kommer til udtryk i grundbogens tekst og i kopiarkene der hører til. 

Lærervejledningen giver en god lærerfaglig teoretisk ballast som sikkert er nødvendig og god i 

læremidlets andre emner, men det falder altså igennem til emnet vi fokuserer på. De 

hverdagsforestillinger som eleverne går rundt med får ikke lov til at blive udfoldet eller udfordret. 

Selvom dannelsessynes bevæger sig over mod den kategoriale er det sociale aspekt til dels 

mangelfuldt i kapitlet. Noget som er vigtigt i sådan et svært emne som dette. 

Noget af det som læremidlet gør godt er, at der i lærervejledningen pointeres at emnet er 

vanskeligt og udfordrende at undervise i. De foreslår at hvis man ikke føler sig sikker eller 

engageret nok, er det en god idé at lade en som har prøvet det før tage sig af det.   
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Undervisningen afhænger enormt meget af den person der vælger at tage sig af undervisningen. 

Vilje, interesse og engagement spiller en stor rolle. Dette vil der blive refereret til i senere afsnit. 

 

5 Hos hvem ligger ansvaret? 
“Det står skidt til med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i 

den danske folkeskole, viser en ny undersøgelse. Ministeriet indkaldte til dialogmøde, hvor 

konklusionen blandt andet var, at faget mangler at nogen tager ansvar for det” - Stine Grynberg 

(Seksualundervisning: Alles ansvar er ingens ansvar, 2019). 

 

Det er ikke fordi seksualundervisning er nyt i folkeskolen. Landets skoler har været lovmæssigt 

forpligtet til at undervise deres elever siden 1970. Dog har ‘faget’ haft forskellige navne gennem 

tiden, men ligesom det i dag er timeløse fag, var det det også dengang i start 70’erne noget som 

læreren skulle finde plads til i egen undervisning. Dengang var pornoen fx netop blevet frigivet 

og nye præventionsformer lanceret, så indholdet og formålet af undervisningen har naturligvis 

ændret sig (45 år med sex på skoleskemaet, 2015).    

Man kan stille sig undrende over hvorfor man efter ca. 50 års erfaring stadig ikke har formået at 

knække koden, og være i stand til at formidle et i skolen obligatorisk emne videre til eleverne i 

en sådan grad, at det findes tilfredsstillende. Både for eleverne, men også for skolen idet der ikke 

leves op til kravene. Undersøgelser viser fx at antallet af smittede med klamydia i 2014 var det 

højeste antal registreret nogensinde, så en så ‘banal’ ting som kønssygdomme er stadig noget der 

ikke bliver informeret nok om.  

Det er selvsagt svært at pege på det fag der gennem tiden primært har løftet byrden når det 

kommer til seksualundervisning, og hvad det så end indebærer, i folkeskolen. Sort på hvidt kan 

man med rette pege på biologi da biologifagets forenklede fælles mål bedst stemmer overens 

med de mål der er opstillet for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. De fleste 

vil nok også kunne nikke genkendende til, at den seksualundervisning som de modtog i 

folkeskolen, skete som en naturlig del af biologiundervisningen. Om ikke andet for hele vores 

generation.  

Lige så uretfærdigt det er, at det er blevet folkeskolens opgave at lære ungdommen noget så 

indviklet som sex, følelser, identitet osv. uden egentlige skemalagte timer, lige så uretfærdigt kan 

man sige det er, at det er blevet biologifaget der ender som endelig formidler, hvilket også lidt 
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kom til udtryk i læremiddelanalysen. Så hvor skal ansvaret retfærdigt ligge? At 

seksualundervisning skal ske i folkeskolen, kan vi ikke lave om på. Men som kommende 

biologilærere bærer vi lige så meget ansvar som alle andre undervisere på institutionen, men efter 

alt at dømme, er det et ansvar der i højere grad bliver pålagt end taget. Så nu hvor historien siger, 

at det logisk eller ej hører biologifaget til, har vi undret os over hvorfor er det så bare ikke os der 

tager ansvaret? Derfor har vi tænkt os i vores handleperspektiv at vise hvordan vi som 

biologilærer kan understøtte elevernes brug for seksualundervisning og dermed tage noget af 

ansvaret.  

 

6 Handleperspektiv  
Vi vil i dette afsnit forsøge at give et forsigtigt bud på hvordan man som lærer i biologi kan flette 

seksualundervisningen ind i de skemalagte biologitimer. Vi vil til dels tage udgangspunkt i det 

lærebogsmateriale der blev analyseret i afsnit 5.2.1 og på baggrund af det, redidaktisere noget af 

indholdet så det vil passe ind til elevernes behov ud fra den viden vi gennem opgaven har tilegnet 

os. Desuden vil vi også komme med en idé til en ny aktivitet som støtte til undervisningen samt 

generelle tiltag og opmærksomhedspunkter som er nyttigt at vide som ung lærer.  

Aktiviteten er i opgaven ikke præsenteret som fuldendt produkt som man kan implementere 

direkte i undervisningen, men som udkast eller skitse med didaktisk og teoretisk begrundede 

overvejelser tilknyttet til læreren. Med andre ord skal handleperspektivet opfattes som tilføjelser 

til lærervejledningen og evt. også ‘kopimappen/aktivitetshæftet’ hvor det passer. 

 

6.1 Eksempler på nye aktiviteter i BIOS A 

6.2 Overvejelser 

På baggrund af læremiddelsanalysen har vi tilføjet gruppearbejde som en essentiel del i vores 

øvelser da vi bevæger os mod Klafkis kategoriale dannelsessyn. Aktiviteterne indeholder en 

derfor en hel del gruppearbejde eller to-og-to øvelser hvor eleverne får mulighed for at sætte egne 

ord på det de ser og føler. Meget af det bliver bragt op i plenum, så læreren skal selvfølgelig være 

klar over ordvalg og hvilken indflydelse det har jf. bl.a. Brønsted og Canger.  

Aktiviteten ‘Hvordan ser vi egentlig ud mellem benene?’ kombinerer både biologifaglig viden 

som senere hen går over til at vise at vi alle er forskellige som jo er vigtigt element. Set med 

Klafki briller går vi altså fra den videnscentrerede del hen mod midten.  
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Spørgsmålene i opgaven kan også laves sammen med eleverne så de oplever medbestemmelse 

og ejerskab over øvelsen.  

    

6.3 Hvordan ser en krop ud?  

Eleverne bliver på sociale medier udsat for enorme mængder af billeder der er opstillede, korrekt 

vinklede, redigerede osv. af hverdagssituationer, hvor influencers viser deres perfekte smukke 

kroppe. Vi har i analysen kunne konkluderes at dette og deres venner er med til at eleverne danner 

sig hverdagsforestillinger af hvordan kropsidealet for dem ser ud, og at det har en negativ effekt 

på deres kønsidentitet. Vi mener derfor at det er relevant at lave en øvelse med eleverne der får 

dem til at reflektere over den naturlige krop kontra den redigerede krop, samt at få eleverne til at 

sætte ord på deres tanker og stille sig kritisk overfor billeder på sociale medier. Øvelsen kan ikke 

kobles til BIOS A’s eksisterende øvelser i det analyserede afsnit, men skal derimod ses som en 

ekstra tilføjelse. Aktivitet ses på næste side. 
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Start på timen:  

Eleverne skal to og to snakke om nedenstående spørgsmål. Mellem hvert spørgsmål 

gennemgås elevernes tanker og svar i plenum i en dialog mellem lærer og elev samt elev 

og elev. Læreren skriver vigtige pointer på tavlen løbende.  

 

“Hvad synes i er den perfekte krop?”  

“Hvordan er den naturlige krop?”  

“Hvilke kroppe ser i på sociale medier/tv/film? “  

“Hvilke kroppe ser I på stranden?” 

 

Læreren skal nu facilitere en diskussion blandt eleverne ud fra følgende aktivitet:  

Vis eleverne et billede af en model/instagram krop og en naturlig krop.  

• Hvilken af de her kroppe ser i mest på sociale medier? hvilken ser i mest på 

stranden?  

• Hvorfor tror i at kroppene ser ud som de gør?  

• Hvilken billede tænker I giver det bedste billede af en gennemsnitlig naturlig krop?   

 

Læreren viser nu eleverne 10 billeder af forskellige kroppe.  

• Hvad har de her 10 kroppe til fælles? Snak i plenum 

 

  

Snak i plenum om hvad redigering og filtre betyder, hvordan kan det forvrænge billedet? 

Vis eksempler på billeder før og efter de er redigerede. Snak om hvad der ellers kan 

manipulere på billeder, fx. vinkler, farver osv.  

 

Elevaktivitet:  

Eleverne skal nu i par redigere et billede af en krop, så de visuelt kan se hvor meget man 

kan manipulere og forvrænge en krop og et udseende med filtre og reduceringer. 

Evt. et billede af elevernes eget ansigt. Så bliver det mere realistisk.  
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6.4 Hvordan ser vi egentlig ud mellem benene?  

Denne opgave skal ses som supplement til figuren på s. 114 hvor det kvindelige kønsorgan er 

afbilledet.  

Eleverne har et urealistisk syn på hvordan menneskets kønsorganer ser ud, når det i og efter 

puberteten er udviklet. Dette kan være et emne der kan være svært at tale om eller at dele med 

modsatte køn, derfor deles eleverne op i piger og drenge hver for sig, men de vil modtage samme 

undervisning. Det er vigtigt her at tage en snak med eleverne inden aktiviteten starter for at sætte 

rammerne for timen. Dette er ikke en aktivitet hvor der skal grines og jokes, men en der er ment 

som faglig oplysende snak. Aktiviteten har fokus på at få eleverne til at reflektere og 

kommunikere åbent om deres tanker samt at udfordre deres hverdagsforestillinger. Opgaven er 

et supplement til BIOS tekst om det mand- og kvindelige kønsorgan. Aktivitet ses på næste side. 
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Timen starter med at læreren brainstormer hvilket ord eleverne gerne vil have at der i 

timen skal bruges når der snakkes om de mand- og kvindelige kønsorganer.  

Eleverne får lov at komme med deres navne for kønsorganerne og der bliver ved 

afstemning valgt hvilket der bliver det endelige til brug i resten af undervisningen.  

 

Herefter skal eleverne i par kigge på en anatomisk tegning af en kvindes kønsorgan, og 

reflektere over hvad de ser.  

Læreren gennemgår elevernes tanker i plenum.  

• Hvorfor tror I kvindens kønsorgan ser ud som det gør?  

  

Læreren udfører i plenum en anatomisk gennemgang af kvindens ydre kønsorgan med 

fokus på funktion, udseende og karakteristika.  

• Eleverne har her mulighed for at spørge ind til det der undrer dem.  

• Læreren sætter her også fokus på behåring 

 

Elevaktivitet:  

Eleverne får nu til opgave at gå ind på kussomaten.dk. Eleverne skal i par kigge på 

billederne af de forskellige kvinders kønsorganer og sammen finde frem til 5 ting de alle 

har til fælles og 5 ting der gør dem forskellige.  

 

Læreren gennemgår elevernes svar i plenum, hvor der er mulighed for at diskutere 

elevernes refleksioner og tanker.  
 

 

Denne aktivitet skal ligeledes udføres med det mandlige kønsorgan i fokus. Her vil samme 

spørgsmål benyttes, men kussomaten.dk vil blive erstattet af billeder af mandlige kønsorganer.  

I begge ovenstående opgaver, kan man risikere at eleverne optager den nye viden som 

parallelindlæring, og derfor stadig holder sig til deres hverdagsforestillinger når de ikke længere 

er i undervisningen.  

 

6.5 Generelle overvejelser 

I afsnit 5.2.9 fremhævede vi, at det som lærervejledningen gjorde godt, var at pointere, at 

undervisningen skulle uddelegeres såfremt man ikke følte sig klar til at løfte opgaven. Annette 
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Hildebrand Jensen nævner i interviewet; “Jeg forestiller mig at Det er på hver skole er en eller 

to SSF-koordinatorer som ved lidt mere end deres kolleger“ (Personlig kommunikation, 1. juni, 

2019). Dette kan selvfølgelig også være lærere eller sundhedsplejersker. Det vigtige er, at 

opgaven bliver passeret videre i systemet hvis man ikke selv føler sig klar.  

Noget af det som vi lærte ved interviewet med Camilla Sørensen var, at hun oplevede at alderen 

spillede en stor rolle i måden man kunne møde ungdommen på.  De yngre lærere kan relatere til 

eleverne på et andet niveau bl.a. via et formodet større kendskab til fx de sociale medier. Denne 

fordel synes vi er ærgerlig ikke at udnytte, og når en nyuddannet ung lærer kommer ud i 

skolesystemet, har han/hun altså derfor fra start en stor fordel. Ifølge Annette Hildebrand Jensen 

er det primært dansk, idræt, samfundsfag, historie og naturligvis biologi som SSF umiddelbart 

passer bedst til. Lærere uddannet i disse linjefag kunne derfor overveje at koordinere med 

hinanden og den, eller de, koordinatorer der er valgt. Endeligt siger både Camilla Sørensen og 

Annette Hildebrand Jensen, at samarbejde med eksterne samarbejdspartnere er en positiv ting; 

“Ja jeg synes at vi kan nogle forskellige ting (...) igen tilbage til rollerne. Det er jo 

helt klart Sex & Samfunds mål at alle lærere skal have obligatorisk kursus i seksualundervisning 

på læreruddannelsen (...) vi har en anderledes relation end lærerne (...) at der også bliver ved 

med at være en mulighed med de her supplerende tilbud.” (personlig kommunikation 11. maj, 

2019)  

og  

“Med hensyn til eksterne samarbejdspartnere, så er det da også en god ide man kunne også 

arbejde med nogle stormende og den lokale sundhedsplejerske. Sex og samfund er også et godt 

bud.” (personlig kommunikation 11. maj, 2019). 

Men lægger vægt på, at dem som vælges som eksterne samarbejdspartnere skal have en didaktisk 

forståelse som det tidligere blev citeret.  
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7 Konklusion  
Vi har i denne opgave ville undersøge hvilken betydning det har for elevernes udvikling af 

kønsidentitet, at der i biologiundervisningen bliver arbejdet med kroppens udvikling og 

reproduktion. Vi kan konkludere, at det ca. er lidt over halvdelen af eleverne i folkeskolen der 

bliver undervist i dette, og at der dermed er grobund for at biologiundervisningen støtter op om 

elevernes læring inden for området. Gennem interview med Camilla Sørensen fandt vi ud af, at 

eleverne i udskolingen går rundt med en masse tanker om bl.a. kropsidealer og sex. Kirsten 

Paludan kalder dette for hverdagsforestillinger, og vi fandt ud af hvor betydningsfuldt det for 

eleverne er at blive undervist i den psykiske dimension af reproduktion og kroppens udvikling, 

med henblik på deres udvikling af kønsidentitet.  

Vi kan konkludere, at det er af stor psykologisk betydning for eleverne, at de føler sig tilpasse 

med deres nyudviklede kroppe, dette så vi både i vores case, i Camilla Sørensens udtalelser og 

Stokkebæks teori vedrørende kropsidentitet.  

Vi har fundet frem til, at unge har en seksualitet, og at begrebet seksualitet er mere komplekst 

end blot samleje. De unges seksualitet kommer blandt andet til udtryk gennem tanker om 

kærlighed og interesse for deres udviklede kroppe. Dette har Camilla Sørensens erfaringer med 

eleverne understøttet, og vi har via dette også kunne analysere og konkludere, at det fylder meget 

hos eleverne.  

Vi kan ved hjælp af alt det ovenstående, samt Bjørnsted og Cangers teori om kønsidentitet 

konkludere, at undervisning i reproduktion og kroppens udvikling i biologi, kan få en stor 

betydning for elevernes kønsidentitet. Vi kan med undervisning i dette hjælpe eleverne med at 

skabe en mere synlig og legitim forståelse af det at gøre køn. Dette kan vi gøre ved ikke kun at 

have fokus på det anatomiske og fysiologiske i emnet. Fokus skal også være på elevernes 

hverdagsforestillinger samt udfordre dem og få eleverne til at reflektere. Dette ville kunne hjælpe 

eleverne til at danne personlige narrativer der er tro mod det teoretiske og virkelighedsnære syn 

på kropsidealer, køn og seksualitet og dermed have indflydelse på udviklingen af deres 

kønsidentitet.  

I vores analyse at BIOS A, kan vi konkludere at læremidlet, at på trods af sit afsnit omhandlende 

seksualundervisning ikke understøtter elevernes behov for undervisning i deres 

hverdagsforestillinger omhandlende sex og kropsidealer, men at vi med vores nye viden har 

konstrueret øvelser der understøtter indholdet i afsnittet, så elevernes skal reflektere og deres 

hverdagsforestillinger dermed bliver udfordret.  
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Læremidlers dannelsessyn spiller også en afgørende rolle for hvordan stoffet og de tilhørende 

opgaver/øvelser bliver præsenteret. Det afhænger naturligvis af emne og hensigt, men ved 

seksualundervisning lukker det videnscentrerede dannelsessyn altså døren for elevernes 

mulighed for at udforske og tilegne sig den viden de i virkeligheden har brug for.   

 

Vores virke som lærere i naturfag er, at vi på vores egen måde skal gøre naturfagene spændende 

så de får lyst til at lære mere, under de fagfaglige rammer sat af ministeriet. Vi har fundet ud af, 

at kønsidentitet og dannelsen heraf, ikke er noget materielt vi kan hive ned over hovederne på 

eleverne. Mødet på midten mellem disse to dannelsessyn beskrev altså Klafki som den 

kategoriale dannelse og vi kan konkludere, at hvad angår seksualundervisningen i biologifaget, 

har vi fundet ud af, at det er vigtigt at vi kan skelne mellem dannelsessyn og vide at de ikke kan 

stå alene. 

 

8 Perspektivering  
Vi har indtil videre set på problemstillingen fra lærernes og skolens synspunkt, og hvordan man 

kan og skal være opmærksom når man underviser. Man sidder tilbage med den tanke, at man i 

høj grad skal handle aktivt når man påtager sig ansvaret; Hvordan får jeg det flettet ind i mit fag? 

Hvad er vigtigt? Hvad skal jeg være særlig opmærksom på? 

Et svar på dette kunne være at man fra højere instanser skulle tænke mere præventivt. Annette 

Hildebrand Jensen fremhæver, at SSF på den ene eller anden måde skal gøres obligatorisk i 

læreruddannelsen, så lærere der kommer ud i det mindste, har en grundviden samt besidder 

didaktisk kendskab. En anden løsning kunne være, at de timeløse fag på den ene eller anden måde 

blev revurderet for at tvinge opmærksomheden hen på dem. De kunne få samme status som de 

almindelige skemafag i skolen nu, som eventuelt ville smitte af på læreruddannelsen. 

 

Vi har samtidigt i opgaven også haft stort fokus på de sociale medier og deres påvirkning på 

elevernes dannelse af kønsidentitet. Heldigvis findes der også influencers der gør op med den 

forvrængede perfekte virkelighed, og vi har været i kontakt med en af dem som hedder Caroline 

Thorsfelt. Hun sætter fokus på den naturlige krop og fortæller os at unge kontakter hende og 

giver udtryk for hvordan hun har hjulpet dem til ikke at føle sig alene. Denne vinkel er interessant 

da det pludselig her er de sociale medier der har støttet de unge i at få et bredere syn på det at 

gøre køn, og dermed deres udvikling af deres kønsidentitet. 
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Bilag 
1 Interviewguide: Sex & Samfund 

Sex og samfund -  

Ansat 2015. Camilla studentermedhjælper i starten.  Fast underviser siden af. 

Fuldtid i ét år. Resten ‘studiejob’.  

 

 

• Synes du det er folkeskolens pligt at undervise i kropsidealer og seksualundervisning?  

 

• Hvilken fag i skolen synes du skal varetage seksualundervisning? Vi Hvorfor/hvorfor ikke?  

 

• I de fælles mål for biologi nævnes der “kun”, at eleven skal have viden om reproduktion. 

Synes du at seksualundervisning skal bevæge sig udover dette emne, og har i overhovedet de 

fælles mål i tankerne når der undervises?  

 

• Vi ved at det er et lukket rum når der undervises. Men er klasse- eller faglæreren med?  

 

• Hvilke fordele og ulemper synes du der er ved klassens egen faglærer(e) selv varetager 

undervisningen? 

 

• Hvad er jeres hovedfokus når i underviser? og hvorfor?  

 

• Hvis i underviser i forskellige temaer, hvilket er så det mest populære?  

 

• Oplever du eleverne har hverdagsforestillinger om kropsidealer og sex som ikke stemmer 

overens med virkeligheden? og hvilke er hyppigst? 

 

• Hvad oplever du at eleverne reaktion er på i kommer ud? er det ellevilde og deltagende 

eller tilbageholdende?  

 

• Hvor meget samarbejde er der med den skole som I underviser på - altså udover de 

anonyme spørgsmål? Er de med i planlægningen, eller giver de jer frie tøjler?  
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• Hvad har ændret sig de 4 år du har arbejdet der?   

 

• Er det mål for jer, at folkeskolen skal varetage jeres opgave med tiden?  
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2  

Interviewguide: Annette Hildebrand Jensen. Underviser i SSF på KP  

 

Kurset 

 

i) Hvor mange gange har du afholdt kurset? 

 

ii) Hvor mange deltagere har der været, og er der her et mønster for hvilke linjefag der 

oftest er repræsenteret? 

 

iii) Synes du kurset burde blive tilbudt enten som specialisering, obligatorisk eller på anden 

måde flettet ind på læreruddannelsen så det ikke kun er valgfrit? Uddyb gerne.  

 

Seksualundervisning som timeløst fag 

 

i) Synes du de timeløse fag på den ene eller anden måde skal være en fast del af skemaet på 

linje med de andre fag i folkeskolen? Hvis ja, hvorfor 

 

ii) Har du en holdning til hvilke(t) fag du synes seksualundervisning læner sig tættest op 

ad? Hvis ja, er det det/disse fag der bør løfte opgaven? 

 

iii) Det er ved lov fæstet, at Uddannelse og job som timeløst fag kræver samarbejde med 

eksterne samarbejdspartnere. Synes du det samme skal gælde for sundheds- og 

seksualundervisning og familiekundskab? Eksempelvis samarbejde med Sex & Samfund.  

 

Hvis ikke det fremgår i kursusbeskrivelsen må du meget gerne sætte et par ord på følgende 

 

i) Lægger du i din undervisning mest vægt på hvordan man underviser i sundheds- og 

seksualundervisning og familiekundskab, eller hvorfor det er vigtigt at der undervises i det? 
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3 

 Besvarelse på spørgsmålene på bilag 2 

 

Hej Peter 

 

Jeg vil forsøge at svare på dine spørgsmål.  

 

Jeg har haft seksualundervisning i læreruddannelsen igennem syv år. Bare i år har der været fire 

hold samlet på Nyelandsvej og Carlsberg. Der er altid fuldt booket inden for et døgn. Så der er 

meget stor rift om pladserne. Det er alle liniefag der er repræsenteret. Også en hel del naturfag. 

 

Jeg synes der skulle udledes rigelig kurser i køn og seksualitet i lave dansen men jeg tror ikke jeg 

er fortalere for at det er en tunge del. Til gengæld synes jeg at det køn og seksualitet og man får 

det her skulle skrives ind i alle fag og især i de pædagogiske fag. Men syn til folkeskolen, så skal 

alle læger i alle fag tage det her meget mere seriøst. Og det vil sige køn og seksualitet og 

mangfoldighed skal skrives ind i undervisningen svanes måler indhold. At afholde vores sex er 

godt og vigtigt, men for mig at se handler det om at få det integreret i fagenes arbejde med 

forskellige emner. 

 

Jeg synes at det er S-SF ligger sig allermest op ad dansk idræt biologi samfundsfag historie. Men 

faktisk alle fag. Med hensyn til eksterne samarbejdspartnere, så er det da også en god ide man 

kunne også arbejde med nogle stormende og den lokale sundhedsplejerske. Sex og samfund er 

også et godt bud.  

 

Men jeg mener allermest at det skal være didaktikere der underviser i undervisningsdagene som 

skal have en særlig uddannelse i det her. Og de nyuddannede altså have det i deres uddannelse.  

 

Jeg forestiller mig at Det er på hver skole er en eller to SSF koordinatoerer som ved lidt mere end 

deres kolleger. 

 

Og så dit sidste spørgsmål: ja jeg leger mest vægt på det didaktiske i SSF. Hvordan underviser 

men nogen kritisk i SSF. 
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Siri har oversat min lyd - derfor stavningen. 

 

Mh 

Annette 
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MAILKONSPONDANCE MED SEX & SAMFUND 

Kære Katrine og Peter 

 

Tak for jeres henvendelse. Det lyder som et spændende projekt. 

Der er ikke mulighed for at observere vores undervisning. Det skyldes, at et af vores 

grundprincipper i undervisningen er at sikre et trygt rum for at tale om køn, krop og seksualitet. 

Derfor er der ikke observatører med i undervisningen. 

I kan læse mere om vores didaktiske principper og anbefalinger her: 

https://www.underviserportal.dk/grundskole/undervisningsprincipper/undervisningsprincipper/ 

I kan også gratis hente vores undervisningsmaterialer her: www.underviserportal.dk 

Desuden vil jeg anbefale jer at læse den nye evaluering af seksualundervisningen i grundskolen, 

som giver et meget godt indblik i, hvordan det står til: 

https://www.stukuvm.dk/aktuelt/uvm/2019/jan/190118-sundheds--og-seksualundervisningen-

halter-efter-i-grundskolen 

Hilsner Anonym Projektleder 

  

Anonym Projektleder 

Projektleder 

National afdeling, Sex og Samfund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  
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TRANSSKRIBERING   

 

Vores stemmer i interviewet vil i det følgende være understreget, hvor informantens svar er i 

kursiv. 

 

i) Vi ved at det er et lukket rum når der undervises. Men er klasse- eller faglæreren med?  

 

Nej, de er ikke med og det er den årsag at vi vil egentligt gerne have et rum for eleverne de ikke 

føler at der er en lærer til stede som kender dem normalvis, og det er sådan set fordi at vi oplever 

hvis det er en lærer til stede så er der måske nogle der vil putte sig eller ikke vil spørge på den 

måde som de ville gøre ellers. Det er et lukket rum, men det er også et rum hvor der ikke er nogen 

der taler privat (...) Hvis der er nogen der virkeligt brænder inde med et personligt spørgsmål 

ligger op til læreren inden vi kommer ud har udarbejdet (...) faciliteret en øvelse hvor man kan 

stille anonyme spørgsmål, og det er så lidt den “træk op af hatten, læs, besvar et spørgsmål 

 

Som læreren har forberedt med eleverne inden i kommer eller hvad?  

  

Ja, lige præcis 

 

Så i kan bare gå i gang med det? 

 

Ja, nemlig 

 

ii) I underviser jo så i forskellige temaer kan man høre ud fra hvad eleverne så vælger. Hvad er 

så de mest populære af dem at snakke om i de høje trin? 

 

Det er synes jeg er svært at sige (...) altså hvis man skal sige noget generelt så er 

omdrejningspunktet tit at jeg normalt (...) børn og unge har bare brug for at vide om de passer 

nogenlunde ind i en eller anden form for normal, og det er det vi gør rigtigt meget ud af at sige, 

at der ikke er noget som sådan der hedder normal. Altså hvad der er normalt for én person er 

måske ikke normalt for en anden person, og ja så kan vi sige noget om hvad er en gennemsnitlig 

piks størrelse fx hvis det er det (...) det er et spørgsmål der bliver stillet tit (...) jamen så kan vi 
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sige noget om det, men så kan vi så også sige at det er lige så almindeligt at have en penis der 

er større eller mindre (...) så meget at få afmystificeret  

 

iii) Oplever du eleverne har hverdagsforestillinger om kropsidealer og sex som ikke stemmer 

overens med virkeligheden?  

Ja det oplever jeg meget, altså vi har en øvelse med nogle billeder af nogen naturlige kroppe (...) 

nogen frivillige der har stillet op til at få taget billeder af deres kroppe hvor der selvfølgelig også 

er kropsbehåring. Man kan sige de billeder vi har lige nu det er også under udvikling, men de er 

også noget ældre de personer der er på end folkeskoleeleverne er. Og det giver også en 

udfordring nogle gange, men der bliver grint enormt meget, altså det er en meget naturlig 

reaktion fordi det er noget mange børn ikke er vant til at se, altså dels kropsbehåring og se 

hvordan naturlige kroppe bare ser ud og er smukke, men den øvelse her går altså også ud på at 

de skal sidde sammen og tale sammen omkring hvad tror i at den person på billedet er glad for 

ved sin krop. Og så skal de sådan komme ind på det fokus (...) det er en enorm god øvelse som 

regel til at sætte fokus på de positive ting - fordi der er bare tit en indstilling til at sætte fokus på 

de negative ting (...) det er mange af deres naturlige reaktioner (...) de har afsky med meget 

kropsbehåring eller det var da nogle hængepatter eller hvad de kan finde på at sige. Altså vi 

faciliterer øvelsen så de har fokus fra start sådan at de ikke kommer med de her instinktive 

bemærkninger, men dem kan vi jo alligevel ikke slippe for kan man sige. Og det synes jeg er 

tydeligt, også synes jeg også bare i de spørgsmål vi får anonymt og i løbet af undervisningen at 

det afspejler sig (...) at det betyder bare enormt meget hvordan man ser ud, og sociale medier 

specielt betyder også vildt meget for hvad det er man ser på, og den snak tager vi også og er 

meget opmærksomme på at den er vigtigt fordi det fylder så meget for børn og unge i dag at man 

er på Instagram, og man ser ud på en bestemt måde og jo også det at man (...) det man søger på 

er jo også det der kommer frem igen, altså sådan så det bliver meget mere snævert hvad det er 

man får frem i sit søgefelt og hvis man prøver at sammenligne - det har vi nemlig også en øvelse 

- hvor man sammenligner de her modeltyper man ser på sociale medier med de mangfoldige 

kroppe kan man sige. Fordi det behøver ikke være unaturligt at være slank ob have store bryster 

og have fast røv. Det gør vi også meget ud af at sige. Det er ikke for at shame den anden vej.  

 

Så det i oplever det er, at alle de her hverdagsforestillinger de kommer fra sociale medier og 

sådan noget? 
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Ja, sociale medier, influencers, film, Skam og hvad de nu ser.  

 

iiii) Hvad oplever du at eleverne reaktion er på i kommer ud? Er de sådan ellevilde eller er de 

lidt tilbageholdende eller hvordan har de det med at blive undervist? 

 

Det er meget forskelligt. De fleste er meget rigtigt glade for det fordi de bare er noget der fylder 

i deres hverdag hele tiden på den ene eller anden måde om det nu er at man er ved at gå i 

puberteten at ens krop bare ser forskellig ud fra dag til dag der går (...) Eller det handler om at 

man er mega forelsket i en eller anden så er det det der bliver taget op (...) altså ikke at det er 

dem der bestemmer at det lige er det der bliver taget op (...) Sex og hvad er det for en størrelse 

og sådan det er bare mega spændende for rigtigt mange, så de fleste synes at det er vildt fedt at 

komme ud til os (...) selvom der er stor forskel på klasserne og hvor aktive de er, jamen så det 

bare at lytte og være med kan vi også mærke er fedt for mange. Så det er sjældent (...) jeg har i 

løbet af de fem år jeg har undervist kun smidt to elever ud i min undervisning.  

 

iiii) Er det mål for jer, at folkeskolen skal varetage jeres opgave med tiden?  

Ja jeg synes at vi kan nogle forskellige ting (...) igen tilbage til rollerne. Det er jo helt klart Sex 

& Samfunds mål at alle lærere skal have obligatorisk kursus i seksualundervisning på 

læreruddannelsen (...) vi har en anderledes relation end lærerne (...) at der også bliver ved med 

at være en mulighed med de her supplerende tilbud.  

 

iiiii) Synes du det er folkeskolens pligt at undervise i kropsidealer og seksualundervisning?  

“Jeg kan forstå at mange synes det er svært og undervise i sex og prævention og det kan gøres 

på så mange forkerte måder forstå mig ret. Selvfølgelig kan man ikke (...) men hvor der måske 

er uheldige fra lærerens perspektiv, så jeg synes det er vigtigt, og det er vigtigt at skolen påtager 

sig den opgave (...)” 
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