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Abstract 

The purpose of this project is to investigate what shortcomings there may be within sex 

education in primary school today as well as how these deficiencies can, for example, affect 

individuals' actions and perceptions of reality as a ‘sexual citizen’ later on. After designing 

and constructing the prototype, the podcast was presented to respondents. Throughout the 

follow up interviews, respondents were asked if they felt the podcast would be a helpful tool 

in addressing the challenges of providing sex education in schools.  In addition, a common 

phenomenon entails that there is a lack of sex education, which will be illustrated by 

statistical surveys throughout the report.  Since sex education is one of the most 

comprehensive institutions involved in the transmission of society's dominant culture, it is 

therefore natural to assume that this education has a certain degree of influence regarding 

citizens perception of reality. Based on the content of our interviews and findings regarding 

public statistics and research we have attempted to document and present certain findings. 

We discovered that educators teaching sex education, based on common knowledge, 

genreally leads to a pattern of students feeling insecure about the topic. Since the masculine 

dominance to some extent still prevails in the education system it could possibly precede 

negative effects that can affect the young population concerning being a good ‘sexual 

citizen’. Overall we discovered that the connection between the lack of sex education may 

result in poor undertanding in body, gender and sexuality and could theoretically lead to 

possible violations but cannot be said with certainty.  
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1. Indledning  

Krop, køn og seksualitet har for os ikke været de mest omdiskuterede emner, vi har haft 

blandt venner og familie, for det kan på visse punkter være tåkrummende at skulle tale om 

egne erfaringer og lyst relateret til dette. Der har løbende været udvikling indenfor den 

offentlige dialog om sex og seksualitet, eftersom den gennem tiden har ændret sig, men 

selvom vi anser Danmark som et frisindet og åbent land, hvor der er plads til at ytre sine 

holdninger, så kan det være svært at snakke om disse seksuelle emner. Vi er dog af den 

opfattelse, at lysten til samtalen eksisterer i bedste velgående, men det forekommer næsten 

som om, at der opstår en fælles påpasselighed og akavet stemning i sociale sammenhæng, når 

intime og personlige emner relateret til krop, køn og seksualitet bliver taget op. Det er emner, 

som mange finder kompliceret at snakke om og hermed forholder mange sig passive grundet 

en uvidenhed om store dele af feltet.  

Set i lyset af menneskets natur og egen oprindelse burde det forekomme som relativt 

naturlige samtaleemner uden større betydning, men hvorfor er dette ikke tilfældet? Kan det 

skyldes, at vi i en ung alder blev introduceret til emnet af en klasselærer, som synes 

introduktionen var akkurat ligeså akavet at undervise i, som vi dengang syntes, den var at 

modtage? Handler det om, at der blev grinet mere af, end forstået vigtigheden i at sætte et 

kondom på en flamingopenis eller at sex og reproduktion blev formidlet til os gennem 

tegnefilm, hvor mennesker hoppede ovenpå hinanden i sengen? Kan det skyldes, at 

seksualundervisningen, vi fik, ikke var fyldestgørende nok? Vi har umiddelbart en bred 

enighed om, at der er mange aspekter af emnerne: sex, seksualitet, køn, krop, lyst, osv., som 

vi ikke blev introduceret til gennem vores skolepligtige seksualundervisning. 

Som del af frustrationen over manglende indlæring baseret på egne oplevelser indenfor 

seksualundervisningen, tilbage i slut 00´erne - start 10´erne, undrer vi os over, hvordan 

undervisningen i de danske grundskoler foregår i dag, samt hvordan eleverne takler mødet 

med den nuværende seksualundervisning og tilsvarende tendenser i samfundet, som udspiller 

sig af krop, køn og seksualitet. 

  

Derudover oplevede vi i år 2020 den anden bølge af #Metoo, som har skabt et øget offentligt 

fokus på seksuelle krænkelser i medierne. Den anden bølge af #Metoo fik endelig den 

opmærksomhed, seriøsitet, debat, forståelse og taletid, som den behøver og fortjener – noget 
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den første bølge af #Metoo ikke fik, eftersom emnet om seksuelle krænkelser på daværende 

tidspunkt ikke i samme grad blev taget alvorligt.  

Dette har medvirket til et opgør indenfor journalist- og mediebranchen, samt blandt 

politikere, både højtstående på Christiansborg og hos ungdomspartierne, der viser tydelige 

tegn på, at et fælles udgangspunkt for acceptabel seksuel adfærd er en mangelvare i 

samfundet og at selv de mest gængse mennesker er i stand til at overskride den private sfære 

hos andre individer.  

  

På baggrund af ovenstående opstod en fælles interesse, som ledte til, at vi blev inspireret til at 

undersøge, hvordan disse krænkelser på samfundsplan i fremtiden muligvis kan undgås ved 

at tage udgangspunkt i den nuværende seksualundervisning. Baggrunden for dette skyldes, at 

vi har en idé om, at for at ændre det danske samfunds overordnede udgangspunkt for 

acceptabel seksuel adfærd bør man bestræbe sig på at sætte fokus på ungdommens 

undervisning om krop, køn, seksualitet samt identitet. Denne aldersgruppe kan i højere grad 

antages at være modtagelig overfor at blive formet som individ rent adfærdsmæssigt, hvilket 

skyldes, at det yderligere antages, at når hjernen er fuldt udviklet og individet er voksen, er 

det sværere at ændre den overordnede adfærd og tilgang til køn og seksualitet frem for hos et 

ungt menneske, som stadig er i gang med at udvikle og finde sin sande identitet. Derudover er 

vi også af den opfattelse, at jo større kendskab til og viden, man har om emnet, desto større 

forståelse vil man have herfor.  

Tilsvarende blev vi især inspireret til at have fokus på emnet, grundet de personlige historier 

som tv-vært, Sofie Linde og radiovært på P3, Maria Fantino delte om, hvordan de, tidligere i 

deres karriere, blev seksuelt krænket på deres arbejdsplads. Derudover har ”Umbrella-sagen”, 

hvor en ung pige blev offer for seksuelle krænkelser og spredning af videoer, hvor hun 

optrådte nøgen og i seksuel sammenhæng, haft meget fokus i medierne, hvilket også har 

bidraget til vores interesse for emnet.  

  

Vi blev dermed optaget af den bekymring, debat og uforstående adfærd, som stadig optræder 

på samfundsplan. Vi antager, at disse hændelser bl.a. opstår på baggrund af mangel på 

respekt for andre mennesker og mangel på forståelse af, hvordan man selv som individ agerer 

som en god ‘sexborger’ i samfundet.  

Vi ser derfor gerne, at seksualundervisningen følger med tidsalderen og samfundsudviklingen 

samt optimeres herefter. Seksualundervisningen bør altså justeres til at sætte fokus på og gøre 
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opmærksom på nutidens store problematikker som f.eks. seksuelle krænkelser, eksempelvis 

online i form af ufrivillig deling af nøgenbilleder eller sexvideoer. Vores tese er, at 

underviserne i grundskolen ikke er klædt tilstrækkeligt på til at varetage opgaven om at 

undervise ungdommen i seksualundervisning og at der heller ikke er sat tilstrækkelige samt 

konkrete krav til, hvordan seksualundervisningen helt gennemgående bør foregå samt, hvad 

den bør omfatte. 

Derfor vil vi i denne opgave tage udgangspunkt i den nuværende seksualundervisning, 

herunder hvordan eleverne forholder sig til den. Desuden vil vi undersøge, hvorvidt 

undervisningen er mangelfuld og dermed undersøge mulighederne for optimering heraf for 

derved at forsøge at bevirke, at børn og unge danner en mere frittalende og inkluderende 

tilgang til krop, køn og seksualitet.  

1.1 Problemformulering og underspørgsmål  

På baggrund af ovenstående har vi derfor udarbejdet følgende problemformulering og 

underspørgsmål:   

“Hvordan forholder elever i grundskolen sig til den nuværende seksualundervisning og 

hvordan kan brugen af et nyt medie som supplement til undervisningen være med til at 

optimere fagets faglighed, herunder unges forståelse og attitude omkring problemstillinger 

inden for emnet?” 

 

1. Hvilke formål og retningslinjer har den nuværende seksualundervisning og hvordan 

afvikles den? 

2. Hvordan fungerer podcast som medie ifølge podcasternes håndbog? 

3. Hvilke tendenser ser vi blandt grundskoleelever og -lærere angående 

seksualundervisning? 

4. Hvordan har vi designet og konstrueret vores podcast og hvilke tanker og ideer ligger 

bag samt hvad kunne vi have gjort anderledes? 

5. Hvilken betydning kan en mangelfuld seksualundervisning have for unges 

virkelighedsforståelse, hvad angår deres ageren i samfundet som ‘sexborger’? 
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2. Semesterbinding  

Denne opgave tager hovedsageligt udgangspunkt i dimensionen: ‘Design og konstruktion I’, 

herunder relevant viden fra kurset, som kan anvendes til konstruktionen af det valgte 

løsningsforslag, mere specifikt en prototype af en podcast. Derudover vil der blive inddraget 

viden fra dimensionen: ‘Subjektivitet, Teknologi og Samfund’, da opgaven kigger på den 

historiske udvikling af podcast som medieform generelt og tilsvarende, hvordan egen 

prototype skal konstrueres, herunder med overvejelser efter konstruktiv kritik fra den 

umiddelbare målgruppe. Derudover gøres der tanker om, hvordan en teknologi kan skabe et 

‘univers’, som kan være med til at påvirke eller skabe individet på ny.  Denne dimension 

bliver yderligere inddraget, idet opgavens emne har stor relevans og aktualitet i samtiden.  

Vi har valgt at have fokus på de ovenstående kurser og har dermed ikke anvendt 

dimensionen: ‘Teknologiske systemer og artefakter’, eftersom vi har tilrettelagt vores projekt 

baseret på de to øvrige dimensioner og dermed ikke ønsker at undersøge det valgte medies 

tekniske sammensætning. 

 

3. Redegørelse  

3.1 Valgt teori og metode 

Der vil i opgaven blive anvendt relevant teori fra teoretikerne: Donna Haraway og Judith 

Butler, som begge er fortalere for den postmoderne feminisme og hermed ønsker at gøre op 

med den traditionelle tænkning af kønnet ved at se det som værende konstrueret gennem 

social kontekst. Baggrunden for, at Haraway og Butler anvendes som teoretikere er, at 

opgaven anskuer den nuværende seksualundervisning baseret på en feministisk synsvinkel, 

som hermed undersøger, hvordan det vil kunne være muligt at ændre adfærden hos 

mennesket og samfundet, hvad angår krop, køn og seksualitet til gavn for individer i 

samfundet, som higer efter inklusion.  

Desuden vil der i opgaven blive inddraget teori fra sociologen Pierre Bourdieu, som anvender 

sociologien til at anskue uddannelsessystemet gennem specifikke begreber, der danner 

grundlag for individets virkelighedsopfattelse. 
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Ydermere vil der i opgaven blive inddraget metode fra fagkurset: ‘Design og konstruktion I’, 

primært til udarbejdelsen af det endelige produkt, hvilket skal fungere som et løsningsforslag 

til problemstillingen, der vil blive præsenteret senere i opgaven. Metoderne er blevet anvendt 

til idégenerering af mulige løsninger på projektets problemstilling. Derudover er der blevet 

anvendt metode fra samme fag til udarbejdelsen af selve produktet, herunder relevante 

redskaber, som gør det muligt at fuldføre processen fra idé til produkt. Endvidere vil der i 

opgaven blive inddraget relevant teori og metode fra dimensionen: ‘Subjektivitet, Teknologi 

og Samfund’, herunder etnografiske metoder, hvilket anvendes til egen indsamling af data, 

som skal be- eller afkræfte en tese om, hvorvidt seksualundervisningen er utilstrækkelig. 

3.2 Begrebsafklaring 

Følgende afsnit består af en afklaring af de begreber, som anvendes i opgaven. Hermed en 

forklaring på, hvordan de specifikt anvendes og hvilken betydning, der ligger bag.   

 

Akavet: En opfattelse af, at noget er pinligt samt gør en forlegen eller utilpas i en given 

situation.  

 

Heteronormativt: Antagelsen om, at alle mennesker som udgangspunkt er heteroseksuelle, og 

at afvigelser heraf er unormale og tillærte. 

 

Mangfoldighed: Antagelsen om, at alle mennesker er forskellige, og at der i samfundet er 

plads til, at individets subjektive identitetsdannelse tilgodeses og inddrages. 

 

Optimeret/ optimal: En forbedring af noget, som er til gavn for individets velbefindende. 

Anvendes hovedsageligt i sammenhæng, hvor man vil ændre noget allerede eksisterende for 

derved at forsøge at opnå en forbedring.  

 

Seksualundervisning: En kortere betegnelse for fagmålets oprindelige kursusbeskrivelse:  

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.  

 

Sexborger: Et selvopfundet begreb, som dækker over et individ, der agerer i samfundet 

baseret på en seksuel sammenhæng. 
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#Metoo: Engelsk begreb, som oversat til dansk dækker over en enighed eller tilslutning til en 

social bevægelse, idet et individ indikerer “også jeg”, og således udtrykker, at man har været 

udsat for en lignende oplevelse. Begrebet bliver særligt benyttet på sociale medier til at skabe 

og tiltrække opmærksomhed, hvad angår seksuelt krænkende adfærd. Selve hashtagget binder 

de individer sammen, som enten har oplevet seksuel chikane eller overgreb, og har derved 

dannet en hel bevægelse, som har ledt til bølgerne af opgøret med ‘krænkelseskulturen’.   

 

3.3 Den nuværende seksualundervisning         

I det sene 1940 indførte Københavns kommune “forplantningslærere” (Hyldal, 2018), som 

skulle ud på grundskolerne, mere specifikt til brug i de ældste klasser, for at afgive viden om 

sex og reproduktion, hertil skabe fokus på, at piger kunne risikere at blive gravide, hvis de 

ikke var varsomme. Senere i 1961 blev det dog dokumenteret af ‘seksualoplysningsudvalget’, 

at kun en tredjedel af skolerne landet over tilbød seksualundervisning til eleverne. I løbet af 

60’erne opstod en fælles enighed i samfundet om vigtigheden af undervisningen, men det var 

ikke før 1970, at faget blev obligatorisk i de danske grundskoler (Hyldal, 2018), hvilket skete 

i kølvandet på frigivelsen af pornografi og introduceringen af nye præventionsformer samt en 

stigende forståelse for kønsligestilling. Ét af hovedargumenterne for indførelsen af 

obligatorisk seksualundervisningen var, at der i samfundet var en stigende grad af 

teenagegraviditeter og kønssygdomme (Pedersen, 2015). Seksualundervisningen blev fra 

statens side dermed indført med målet om at oplyse de unge samt give dem en større viden 

om seksualitet og sundhed.  

Faget har siden 1970 været inkorporeret i de danske grundskoler, men ikke som fastlagt fag 

på skemaet, hvilket siden indførelsen har betydet, at ansvaret for undervisningens plads på 

skemaet samt udbytte udelukkende har hvilet på den enkelte skoleleders skuldre (Pedersen, 

2015).  

I dag er seksualundervisningen i de danske grundskoler fortsat obligatorisk, men stadig ikke 

som fastsat fag på skoleskemaet. Undervisningen udbydes fra børnehaveklassen til 9. klasse, 

og det overordnede formål med seksualundervisningen er ifølge læseplanen fra Børne- og 

Undervisningsministeriet, at: “eleverne skal opnå forståelse for den betydning, som livsstil og 

levevilkår har for sundhed og trivsel, samt samspillet mellem sundhed, seksualitet og 

familieliv” (emu, 2020, s. 5). Tilsvarende skal eleven lære om egne samt andres 

identitetsudvikling, herunder egne grænser, rettigheder og forståelse for andre mm.  
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Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: det først trinforløb er børnehaveklasse til 3. klasse, 

hvor formålet med undervisningen er at lære eleven om vigtigheden af sundhed og trivsel, 

tilsvarende skal eleven opnå viden om mangfoldighed i forhold til kønsroller, kroppe og 

familier med udgangspunkt i eget liv. Derudover bliver eleven bekendt med sine rettigheder, 

herunder introduceret til Børnekonventionen. Det næste trinforløb er 4. - 6. klasse, hvor 

eleverne lærer at tage mere aktiv del i at fremme sundhed og trivsel på skolen, tilsvarende at 

gå mere analytisk til værks angående krop, køn og seksualitet. Derudover udvides elevens 

perspektiv til at forholde sig til internettet og sociale medier. Det sidste trinforløb er 7. - 9. 

klasse, hvor eleverne ud fra et samfundsmæssigt perspektiv anser normer, idealer og 

rettigheder for krop, køn og seksualitet (emu, 2020).  

 

Undervisning er struktureret ud fra et samfundsmæssigt ønske om at oplyse unge om 

vigtigheden af emnet. Normen i samfundet har stor betydning for udbyttet af undervisningen, 

da det er på baggrund af dette, undervisningen defineres. Eksempelvis har 

seksualundervisningen gennem tiden haft tendens til at være forholdsvis heteronormativ, da 

dette perspektiv længe har været set som den ‘normale’ tilgang til seksualitet og 

reproduktion, hvilket blandt andet kommer til udtryk via definitionen af samleje: “seksuelt 

samvær mellem to mennesker der indebærer indtrængen af penis i skeden (eller anus) og 

typisk med orgasme og sædudtømmelse som kulmination” (Tiedt, 2020, s. 138). Denne 

definition er med til at udelukke alle, som ikke ejer en penis, og dermed tydeliggøres det, at 

lesbiske ikke er i stand til at have samleje.  

 

Seksualundervisningen i grundskolen er ofte blevet beskyldt for ikke at give alle elever den 

undervisning, de har krav på, hvilket bl.a. udtrykkes gennem kroniken “Seksualundervisning 

fylder 50 år - god seksualundervisning i Danmark er en mangelvare” (Petersen, Holme , & 

Christensen, 2020) publiceret i Berlingske, der belyser, at det langt fra er alle børn og unge, 

som tilegner sig de rette redskaber til at være i stand til at forholde sig til nutidens 

problematikker omkring deling af billeder, kropsidealer, samtykke og grænser. Tilsvarende 

belyser teksten, at rammerne for en tilstrækkelig undervisning allerede er udformet af Børne- 

og Undervisningsministeriet, men at det kan antages, at det i skolen er for meget op til 

tilfældighederne “hvordan, hvornår og hvor meget seksualundervisning, man får som elev” 

(Petersen, Holme, & Christensen, 2020, s. 24).  
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Det er ikke blot de tydelige tegn i grundskolen, som vidner om et ønske om en mere 

tilstrækkelig og struktureret undervisning, men samfundet omkring higer i den grad også efter 

indførelsen af en mere fyldestgørende undervisning i grundskolen, som kan forberede børn 

og unge til at begå sig i et samfund, som Petersen, Holme & Christensen (2020) mener er 

præget af sager om ulovlige billeddeling, seksuelle krænkelser og voldtægt, hertil 

“grænseoverskridende adfærd og hadforbrydelser, stigmatisering og diskrimination af 

LGBTQ+ personer i samfundet -særligt mod unge” (Petersen, Holme , & Christensen, 2020, 

s. 24) 

 
3.4 Podcast som medieform  

Podcastens popularitet i Danmark er steget over det seneste årti. En undersøgelse fra 

Danmarks Statistik viser, at der, siden der første gang i 2008 blev spurgt ind til forbruget af 

podcasts, er sket en markant stigning i andelen af befolkningen, der lytter til podcasts 

(Danmarks Statistik, 2020).  

Den seneste måling fra august 2020 viser nemlig, at fire ud af ti lytter til podcasts (Danmarks 

Statistik, 2020). I 2008 havde 6 pct. af befolkningen lyttet til podcasts indenfor de seneste tre 

måneder. Dette tal er nu i 2020 steget til 40 pct., hvilket svarer til, at lidt mere end 1,7 mio. 

mennesker i alderen 16-74 år har lyttet til podcasts indenfor de seneste tre måneder 

(Danmarks Statistik, 2020). Derudover er kønsfordelingen blandt lytterne på nuværende 

tidspunkt også lige, hvor fordelingen førhen i 2008 viste, at der var dobbelt så mange mænd 

som kvinder, der lyttede til podcasts (Danmarks Statistik, 2020).  

 

Der er stadig en større andel af den danske befolkning, som ikke lytter til podcast end den, 

der gør, men det kan med sikkerhed siges, at en betydelig del af befolkningen har fået øjnene 

op for mediet og har omfavnet de mange underholdningsmuligheder, som det byder på.  

Men for at forstå den store popularitet hos mediet er det vigtigt, at vi først ved præcist, 

hvordan podcast kan defineres som medie. Ser man på det tekniske aspekt, er en podcast en 

digital lydfil, som lytteren aktivt streamer eller downloader fra internettet (Hjortsø, Kirkvåg, 

& Rud, 2020) og bliver i langt de fleste tilfælde lyttet til via en app på smartphones, hvilket 

betyder, at der i de fleste tilfælde lyttes gennem hovedtelefoner (Hjortsø, Kirkvåg, & Rud, 

2020). Dog er det også muligt at lytte til podcasts fra andre enheder. 
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En podcast vil med stor sandsynlighed bestå af flere afsnit, der hænger sammen under et 

samlet koncept, altså en serie. Lytteren har mulighed for at abonnere på podcasten via et 

RSS-feed, hvor podcasten løbende bliver opdateret på alle de platforme, som den er udgivet 

på. Derved har lytteren konstant adgang til de nyeste afsnit (Hjortsø, Kirkvåg, & Rud, 2020). 

Ordet podcast stammer fra en sammensætning af ordene ‘iPod’ og ‘broadcasting’, hvilket var 

et begreb den britiske journalist Ben Hammersley opfandt i 2004, da han skulle beskrive det 

nye digitale fænomen. Tilbage i 2004 blev disse lydfiler, vi i dag kender som podcast, nemlig 

ofte lyttet til fra en ipod (Hjortsø, Kirkvåg, & Rud, 2020). Podcasten fik dog først sit 

mainstream-gennembrud i 2014, hvor der bl.a. var flere millioner, der lyttede til true crime-

podcasten ved navn ‘Serial’ (Hjortsø, Kirkvåg, & Rud, 2020).  

Der er sket meget indenfor podcastverdenen siden da. Det er blevet mere udbredt at lytte til 

podcasts, men også at producere dem, da det nemlig er let at være egen udgiver og redaktør, 

eftersom det er billigt og let tilgængeligt udstyr, der oftest anvendes. Podcasts kan være rå og 

amatørisk og derfor er det ikke svært at skabe en platform, da det i bund og grund handler om 

at skabe nærvær og dialog (Hjortsø, Kirkvåg, & Rud, 2020).  

 

For at få forståelse for podcasten i sin grundessens, har “Podcasterens Håndbog” (Hjortsø, 

Kirkvåg, & Rud, 2020) opstillet 10 vigtige kendetegn, som man skal være opmærksom på, 

hvis man skal producere en podcast. Disse beskrives herunder: 

1.   Nær – Podcasten er et pull-medie, hvor lytteren aktivt vælger at lytte til podcast 

baseret på egne interesser. Som tidligere nævnt foregår lytningen som regel via 

hovedtelefoner, hvilket betyder, at der kan opstå en særlig og direkte forbindelse 

mellem lytteren og podcasten, der gør det til et medie med særlig nærhed og 

personligt udtryk.   

2.  Horisontal - Podcast er let og billigt at producere, hvilket bevirker, at amatører kan 

indtage en plads på markedet på lige vilkår med store etablerede 

medieinstitutioner.  

3.  Smal - Da podcasten er et pull-medie, giver det muligheder for at tage smalle og 

nicheprægede emner op. 

4.   Dyb – Man kan tillade sig at gå i dybden og være meget detaljeret i en podcast, da 

faste podcastlyttere oftest lytter ofte og længe. Der er altså næsten ingen grænser 

for, hvor lang tid et afsnit skal være eller hvor mange afsnit en podcast kan bestå 

af. 
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5.  Fri – Som podcaster har man høj grad af frihed, når det gælder mængde, længde og 

udgivelsestidspunkt. Man kan altså forme sin podcast, lige som man ønsker det.  

6.  Seriel – De fleste podcast består af flere afsnit, der hænger sammen på en eller 

anden måde, hvilket skaber grobund for en loyal lytterbase. 

7.   Et fællesskab – Podcasten er udviklet på baggrund af digitaliseringen og er tæt 

knyttet til de sociale medier, hvilket giver mulighed for at skabe et større 

fællesskab, der rækker langt udover selve det at lytte til podcasten. 

8.   En hverdagsaktivitet – Podcasten er mobil og kan lyttes til, pauses og fortsættes 

når som helst og hvor som helst. Det gør, at lytningen kan integreres i lytterens 

daglige rutiner og gøremål.  

9.   Evig, men foranderlig – Podcasten kan være tilgængelig for lytterne til evig tid på 

nettet, men ældre afsnit kan nemt redigeres og blive aktuelle igen lang tid efter 

udgivelse. 

10. Medfortællende – Podcasten ‘udspiller sig’ i hovedet på lytteren, som bliver en 

aktiv medskaber. I samtaler oplever lytteren at sidde i samme rum som 

samtalepartnerne, hvilket giver lytteren mulighed for via egen fantasi at danne 

indre billeder.  

  

Podcasten som medie giver således mulighed for at skabe et univers, hvor lytteren kommer 

helt tæt på fortælleren, værten eller historien i podcasten. Der gives en unik mulighed for, via 

det udvalgte podcast-afsnit at skabe egne illustrationer og fantasier, mens man som lytter 

bliver inddraget og inviteret ind i en samtale, fortælling eller et univers. Derudover giver 

podcasten mulighed for at forbinde mennesker på tværs af tid og sted og skaber samtidig 

spændende universer, hvor nye stemmer og emner kan blive hørt (Hjortsø, Kirkvåg, & Rud, 

2020). 

4. Metode- og teoriafsnit  

Der vil i følgende afsnit blive redegjort for teori, herunder feministisk teori af Donna 

Haraway og Judith Butler. Efterfølgende vil der blive redegjort for Pierre Bourdieus teorier, 

herunder begreberne symbolsk magt, symbolsk vold og habitus. Til slut vil der blive 

redegjort for metoder, mere specifikt metoder for dataindsamling og metoder for konstruering 

af en podcast.  
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4.1 Feministisk videnskabsteori         

Feministisk teori dækker over forskellige tænkere, som bl.a. beskæftiger sig med omformning 

og kritik af de opstillede modsætningskategorier og det binære samfundssyn på hhv. køn og 

seksualitet.  

En nyere tilgang til feminismen, som voksede frem i 1990’erne, er den postmoderne 

feminisme, som omfavner: “forskellighed, pluralitet og mangfoldighed” (Dahlerup, 2000) og 

tilsvarende sætter spørgsmål ved påstanden om “en medført kvindelighed eller mandighed” 

(Dahlerup, 2000) ved at se på kønnet som social konstruktion.  

 

Som optakt til den postmoderne feminisme introducerede den amerikanske biolog, filosof og 

aktivist Donna Haraway i 1985 sit første udkast til den essayistiske tekst ‘et cyborgmanifest’, 

hvilket blev placeret som en central teori for nyere feministisk teori (Haraway, 2020). 

Haraway ytrer sig i teksten om sin tilgang til naturvidenskab, teknologi og socialistisk 

feminisme i det sene tyvende århundrede, hvor hun mere specifikt argumenterer for 

forestillingen om ‘cyborgen’, hvilket defineres som en blanding af maskine og organisme, der 

både er skabt af social virkelighed og fiktion. ‘cyborgen’ kredser altså både om virkelighed 

og fantasi, hvilket Haraway (2020) mener begge er centrale punkter for en historisk 

forandring af ‘vestlige’ naturvidenskabelige og politiske traditioner, herunder ”traditionen 

for racistisk, mandsdomineret kapitalisme; traditionen for fremskridt; traditionen for 

tilegnelse af naturen som ressource til produktion af kultur; tradition for reproduktion af 

selvet ved spejling af de andre” (Haraway, 2020, s. 10).  

“Et Cyborgmaifest” er et politisk opråb fra Donna Haraway, som bl.a. berører ideen om en 

kønsløs verden, der gør op med samfundets opstillede modsætningskategorier, eksempelvis 

som mand/kvinde (Haraway, 2020). Tilsvarende argumenterer Haraway for at mennesket, 

som er født hunkøn, ikke naturligt er forpligtet til at være kvinde, men at denne kategori er 

konstrueret gennem kontroversielle seksualvidenskablige diskurser og sociale forestillinger. 

Generelt set har menneskets foregående historiske oplevelser med patriarkatet, kolonialismen 

og kapitalismen dannet grundlag for konstruktionen af en fælles social bevidsthed om køn, 

klasse og race (Haraway, 2020). Yderligere argumenterer Haraway for et ønske om et 

samfund, hvor det mandlige køn ikke er overlegent i forhold til det kvindelige køn. Det 

omhandler nedbrydelsen af den maskuline dominans, som grundet historiske og sociale 

erfaringer er blevet centralt for menneskets syn på verden samt grobund for opfattelsen af 

kvinden som værende underordnet.  
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Haraway hævder, at ‘cyborgens’ mål er nedbrydelsen af ‘vestens’ dominans over tilgangen til 

en mangfoldig udvikling af individet og det ultimative uafhængige selv (Haraway, 2020).  

Derudover belyser Haraway (2018) i artiklen: “Situeret viden” sin kritik af 

objektivitetsbegrebet, hvilket benævner en synsvinkel: “Hvorpå man kan være intetsteds, 

samtidig med at man hævder at være lige meget overalt” (Haraway, 2018, s. 40), som 

forskningen påtager sig og hermed benægter et ansvar for og yderligere bekræfter 

forestillinger om verden (Haraway, 2018). Hertil mener Haraway (2018), at modsætningen til 

dette er en ny objektiv synsvinkel, som i stedet for at positionere sig intetsteds fra, forholder 

sig til at “priviligere modsigelse, dekonstruktion, lidenskabelig konstruktion, 

netværkforbindelser og håb om tranformation af videnssystemer og måder at se på” 

(Haraway, 2018, s. 40) og dermed mener Haraway (2018), at individet skal påtage sig en 

kritisk position overfor generering af egen viden, som bevirker, at produceret viden ikke 

vedligeholder den mandsdominerede struktur i samfundet.   

 

Som et yderligere led i den feministiske videnskabsteori findes den amerikanske post-

strukturalistiske filosof, sociolog og queer-teoretiker, Judith Butler.  

Med udgangspunkt i Butlers teori om et samfund, som er skabt baseret på performativitet, 

dvs. den serie af valg, som tages for at danne den identitet, som et individ ønsker, får vi et 

indblik i hendes tankegang om, at køn og seksualitet ikke er noget, man nødvendigvis er født 

som, men noget man gør: “…We act as if that being of a man or that being of a woman is 

actually an internal reality. Or something that is simply true about us, a fact about us, but 

actually it´s a phenomenon.that is being produced all the time and reproduced all the time, so 

to say gender is performative, is to say nobody really is a gender from start.”(Your Behavior 

Creates Your Gender, 2011) 

 I bogen: “Kønsballede” (Butler, 1990) er det formuleret, at køn ikke er en biologisk skæbne, 

men en foranderlig mangfoldighed som leder til, at køn ikke er noget man er, men noget man 

gør (Butler, 1990). Det giver således en ny forståelse for, hvad køn og seksualitet er, samt 

hvordan det konstrueres. Set ud fra Judith Butlers teori om køn og performativitet, ligger 

beskyldningen om strukturens dannelse hos tidligere generationer. Dette skyldes den måde, 

man som barn opfatter, hvordan individer agerer samt, hvordan normen omkring de 

forskellige køn agerer. Hun mener således, at det er dem, man omgås samt det samfund, man 

vokser op i, der danner grund for den rolle, man automatisk påtager sig i opvæksten.  



 13 

Normen i Butlers teori er forstået således, at man fødes med et biologisk køn og skal dermed 

agere derefter. Hun bryder altså med dette ved at være fortaler for, at køn ikke er noget man 

er, men noget man gør, hvorfor kvinder ikke nødvendigvis skal anses som værende feminine 

eller mænd som værende maskuline (Butler, 1990). Tilsvarende ser Butler bort fra det 

biologiske køn ved at argumentere for, at køn ikke er todelt og dermed ikke kan opdeles i 

mand og kvinde, eftersom det i stedet omhandler, hvad det enkelte individ personligt 

identificerer sig som, herunder identificering af egen rolle i samfundet (Butler, 2011). 

Butler er derudover ophavsperson til Queer-teorien (Butler, 1990) som bryder normen og 

dermed refererer til, at det enkelte subjekt ikke kan tilpasses i de normative rammer i en 

gældende diskurs, som kunne være forholdet til de to biologiske køn. Queer er desuden et 

paraplybegreb, som dækker over kønsminoriteter og seksuelle minoriteter, som er individer, 

der ikke er heteroseksuelle. Butler argumenterer endvidere for en bredere forståelse for 

individets valg af køn og seksualitet og hermed en ændring af det binære samfundssyn 

(Butler, 1990). 

Butlers teori er blandt andet dannet baseret på hendes holdninger til Friedrich Nietzsches 

analyse af moralens historie, som erstattede ‘væren’ med ‘gøren’ (Fogh Jensen, 2018), samt 

Michel Foucaults fokus på seksualitetens frigørelse fra diskursens bånd (Butler, 1990). Hun 

er desuden en indflydelsesrig teoretiker, som har banet vejen for Queer-teorien samt skrevet 

flere afgørende værker, herunder “Kønsballad”, “Bodies that matters” og “Excitable Speech”.  

Det ovenstående finder vi meget relevant at anvende i dette projekt, eftersom vi antager, at 

mange og især nutidens unge ikke har den fulde forståelse for den brede vifte af seksualiteter, 

som findes. Her menes der mangel på forståelse for det, som afviger fra det heteronormative 

synspunkt. Dermed anvendes teori fra Haraway og Butler, da det bryder normen om det 

biologiske samt det traditionelle- og samfundskonstruerede parforhold, hvor 

modsætningskategorierne vedligeholdes. Butlers værk “Kønsballade” (1990) giver et 

perspektiv, som danner en forståelse for en ny og moderne måde at anskue seksualitet.  

4.2 Symbolsk magt, symbolsk vold og habitus 

Pierre Bourdieu argumenterer for, at uligheden mellem mænd og kvinder i dag er socialt 

konstrueret, men fremstår som om den er baseret på forskelle fra naturens side: “Og så findes 

der tilsyneladende en generel accept af, at sådan er det bare; at ulighed er naturlig og udslag 

af en slags naturlov” (Wilkens, 2015, s. 89).  
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I Bourdieus bog “Den Maskuline dominans” fra 1998 diskuteres netop den sociale 

produktion og reproduktion af ulighed mellem kønnene (Wilkens, 2015).     

Netop denne type sociale ulighed mellem mænd og kvinder mener Bourdieu er et godt 

eksempel på det, han kalder for symbolsk vold og er et resultat af det, der kaldes for 

symbolsk magt (Wilkens, 2015). De to omtalte begreber kan antages at være udviklet med 

udgangspunkt i det faktum, at der ikke umiddelbart lader til at være en overordnet tendens til, 

at dominerende klasser bevidst er undertrykkende i det nuværende moderne samfund, 

eksempelvis i europæiske sammenhænge: “Tværtimod. Hvis vi fx ser på de europæiske 

samfund, ser det snarere ud, som om der gøres meget for at give alle adgang til samfundets 

værdifulde kapitaler og for at skabe lige muligheder for alle.” (Wilkens, 2015, s. 89). Dette 

vil altså sige, at begreberne er et produkt af den usynlige ulighed og accepten af denne uden 

anvendelsen af dominerende aktørers tydelige anvendelse af tvang eller magt (Wilkens, 

2015). Symbolsk magt defineres således ikke som en fysisk form for magtudøvelse, men kan 

derimod antages at komme til udtryk som en fredelig diffus form for magt.  

Symbolsk magt kan således ifølge Bourdieu defineres på følgende måde: “Symbolsk magt 

refererer altså til magten til at få en given virkelighedsforståelse til at fremstå som 

uomgængelig og sand, uden at det er klart for de involverede, at der er tale om en 

magtudøvelse, og uden at de vedkender sig, at der er tale om en vilkårlig 

virkelighedsforståelse, som samtidig udelukker andre virkelighedsforståelser.” (Wilkens, 

2015, s. 90). Symbolsk magt kan påvirke ‘habitus’, som er et begreb, der redegøres for 

senere. Derudover har symbolsk magt også indflydelse på det, der kaldes for ‘doxa’, som kan 

defineres som det, der tages for givet i samfundet, og som er selvindlysende (Wilkens, 2015). 

Indenfor Bourdieus teori anvendes begrebet til følgende: “at mediere mellem agenternes 

habitus og deres position i samfundet … Doxa er den grundlæggende “sandhed”, som den 

sociale orden bygger på, og som både er inkorporeret og eksternaliseret … Doxa er både 

relateret til muligheder og begrænsninger” (Wilkens, 2015, s. 55). Eksempler på aktører, 

som har stor indflydelse på samfundets virkelighedsforståelse og påvirker et individs 

‘habitus’ og samfundets ‘doxa’, er dem, som er i stand til at udøve pædagogisk handling og 

dermed også symbolsk vold:  

“Pædagogisk handling omfatter alle de institutioner og relationer, der er involveret i 

overleveringen af samfundets dominerende kultur: familie, som varetager 

børneopdragelsen, skolerne som varetager kundskabsformidlingen, universiteterne 
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som varetager vidensproduktionen, medierne som varetager nyhedsformidlingen, 

domstolene som varetager retfærdigheden, staten som varetager samfundet osv. I alle 

disse relationer videregives viden om samfundet og om dets værdier og idealer.” 

(Wilkens, 2015, s. 93).  

Ovenstående citat indikerer dermed, at bl.a. uddannelsesinstitutionerne og de statslige aktører 

har stor indflydelse på vores virkelighedsopfattelse og er dermed indehaverne af den 

symbolske magt i samfundet. Eftersom disse aktører har symbolsk magt, er de således i stand 

til at udøve symbolsk vold, hvilket omfatter at forme den sociale virkelighed og skabe social 

ulighed. Som tidligere nævnt er den maskuline dominanskultur et omfattende eksempel på, 

hvordan symbolsk vold overordnet set fungerer og kommer til udtryk: “En objektiv forskel 

konverteres til en (arbitrær) social forskel, som internaliseres i habitus, eksternaliseres i de 

sociale strukturer og er udgangspunkt for den sociale virkelighedsforståelse” (Wilkens, 

2015, s. 92). I sammenhængen angående den sociale ulighed mellem kønnene ville den 

objektive forskel her være, at der biologisk set er forskelle. Det kan dog antages, at disse 

forskelle er konverteret til arbitrære sociale forskelle mellem, hvad der er ‘feminint’, og hvad 

der er ‘maskulint’, eksempelvis kunne en arbitrær forskel være, at kvinder er hysteriske og 

følelsesladede, og mænd er ledere og beslutningstagere. Disse forskelle er således eksempler 

på sociale uligheder, som via symbolsk vold er blevet indlejret i vores sociale 

virkelighedsforståelse.          

Derudover anvender Bourdieu begrebet habitus i sin forskning, hvilket er et begreb, som han 

har videreudviklet betydningen af via sin inspiration fra andre forskere og filosoffer 

(Wilkens, 2015). Habitus kan beskrives som en kulturel kode, som befinder sig inde i os hver 

især som individer. Begrebet kan anvendes som et udgangspunkt for at udforske relationen 

mellem individet og det sociale og kan beskrives på følgende måde: “Kernen i 

habitusbegrebet er en antagelse om, at menneskers virkelighedsforståelser og dermed også 

deres valg og handlinger et langt stykke hen ad vejen bliver genereret af internaliserede 

dispositioner for at føle, tænke og handle på bestemte måder. Disse dispositioner tilegnes 

(mestendels ubevidst) gennem et liv under bestemte sociale forhold” (Wilkens, 2015, s. 44). 

Dette vil altså sige, at habitus også kan beskrives som en form for mentale vaner, som er 

individuelle, men som også har ligheder eksempelvis alt efter, hvilken klasse eller hvilket felt 

man tilhører i samfundet. Disse ‘mentale vaner’ danner overordnet set grundlag for de valg 

og handlinger, man foretager sig (Wilkens, 2015).  
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Der kan eksempelvis antages at være en eller anden form for lighed mellem folks habitus alt 

efter tidsalder, køn, etnicitet, social klasse, uddannelsesmæssig baggrund, nationalitet osv. 

Dog er alles habitus forskellige og individuelle og afhænger og påvirkes af en række 

forskellige elementer såsom miljø, opdragelse, uddannelse osv. Dette vil også sige, at den 

“primære habitus” udvikles i forbindelse med den tidlige socialisering, men også er 

foranderlig og ændres gennem hele livet (Wilkens, 2015).  

På baggrund af ovenstående kan habitusbegrebet derfor anvendes til at undersøge følgende: 

“både hvordan viden om verden internaliseres i individer og former deres 

virkelighedsforståelser (internalisering af eksterne strukturer), og hvordan disse 

internaliserede virkelighedsforståelser udtrykkes i valg og handlinger (eksternalisering af 

internaliserede strukturer). Habitusbegrebet er et generativt begreb som både skabes af og 

skaber sociale strukturer.” (Wilkens, 2015, s. 46). Citatet ovenfor beskriver således, at 

habitus hos mennesker både påvirker, men også påvirkes af sociale strukturer. Dermed er 

habitus, symbolsk magt og symbolsk vold tæt forbundet.              

4.3 Dataindsamling        

Vi har i vores projekt valgt at anvende både kvantitative og kvalitative metoder. I nogle 

tilfælde vil man dog vælge gennemgående kun at anvende den ene af de to metoder for som 

udgangspunkt eksempelvis at påtage sig et objektivt eller subjektivt standpunkt. Dette har vi 

dog valgt netop ikke at gøre bl.a. baseret på Bourdieus standpunkt, hvad angår anvendelsen af 

disse: “enten laver man kvantitativ forskning eller også laver man kvalitative undersøgelser. 

Men med denne opsplitning overser man ifølge Bourdieu, at begge tilgange rummer vigtige 

brikker til forståelsen af, hvordan socialt liv produceres og reproduceres, og hvordan de kan 

være, at mennesker handler, som de gør.” (Wilkens, 2015, s. 43). Metoderne kan derfor med 

fordel anvendes således, at de understøtter og komplimenterer hinanden. Netop forståelsen af 

bl.a., hvordan den sociale ulighed finder sted, og hvorfor menneskers virkelighedsforståelse 

opstår, er elementer som vi vil undersøge, hvilket især danner grundlag for vores valg af både 

kvalitativ og kvantitativ metode.    

 

Eftersom vi bl.a. er interesserede i at illustrere befolkningens overordnede og især 

ungdommens opfattelse af kvaliteten og brugbarheden af seksualundervisningen i den danske 

grundskole og lærernes oplevelse af at undervise i seksualundervisning på grundskolerne, har 

vi i dette projekt valgt at anvende den kvantitative metode i form af brug af statistikker. 
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Ifølge Thomas Harboe er fordelen ved kvantitative undersøgelser, at der via dette kan 

etableres et gennemgående overblik over diverse variabler, som findes i vores 

undersøgelsesfelt (Harboe, 2018).  

 

Med udgangspunkt i Projekt SEXUS rapport: “Sex i Danmark. Nøgletal fra Projekt SEXUS 

2017-2018” udarbejdet i samarbejde med Statens Serum Institut, SSI og Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, og Als Research rapport: “Evaluering 

af Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF)”, har vi valgt at inddrage de 

to forskellige rapporters statistikker netop angående især unges og underviseres oplevelser og 

holdning til den nuværende og tidligere seksualundervisning i danske grundskoler.  

 

I forlængelse af dette har vi valgt at inddrage den kvalitative metode i form af egne 

undersøgelser via en række kvalitative personlige enkeltinterviews afviklet med vores valgte 

målgruppe. Målgruppen er valgt på baggrund af det faktum, at vi vil undersøge, hvorledes 

den nuværende seksualundervisning foregår i grundskolen. Derfor er det vores elev-

respondenter, som alle går i grundskole, der repræsenterer vores målgruppe. Målgruppen i 

vores opgave er således som følge: Elever i den danske grundskole, som befinder sig på 

klassetrinnet 6. - 9. klasse og dermed er i målgruppen for at have modtaget 

seksualundervisning. I forlængelse af dette har vi inkluderet lærere som respondenter, dog 

ikke som del af den omtalte målgruppe, men de kan på samme måde som eleverne 

sandsynligvis give et indblik i, hvordan seksualundervisningen afvikles og dermed, hvad der 

eventuelt kan forbedres. Indsamlingen af respondenternes besvarelser giver især mulighed 

for, at målgruppen via deres egne erfaringer og holdninger er i stand til at give feedback 

angående, hvorvidt vores designløsning er optimal samt anvendelig.  

Vores interviews er afviklet på kommunikationsmedierne ‘Zoom’ og ‘Teams’. Dette skyldes 

især den nuværende situation mht. COVID-19, hvor vi i vores undersøgelsesproces har været 

underlagt restriktioner, hvilket har frataget os muligheden for at foretage et typisk personligt 

enkeltinterview, som indbefatter et fysisk møde med respondenten og udspørgeren (Harboe, 

2018). Eftersom interviewet foregår online på en platform, hvor man til gengæld er i stand til 

at se hinanden ansigt til ansigt, kan metoden derfor antages at være en blanding mellem det 

fysiske og det telefoniske interview.  
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Derfor kan interviewet både bære præg af den kvalitative og kvantitative interviewform 

grundet det faktum, at vores interviews overordnet set kan defineres som et standardiseret, 

struktureret interview med distance, men samtidig også ikke-standardiseret baseret på især 

børnenes besvarelser, som krævede uddybelser fra interviewerens side af.  

 

Vi påbegyndte processen om at foretage et interview med enkeltpersoner ved at udarbejde to 

forskellige spørgeguides, hvilket ifølge Harboe er en hovedregel for at være i stand til at 

foretage et godt kvalitativt interview (Harboe, 2018). Vores spørgeguides er inddraget i vores 

bilagsliste i det afsluttende afsnit af projektet og indeholder alle udførligt nedskrevne 

spørgsmål, som der dog afviges en smule fra afhængigt af den pågældende respondent. Den 

ene spørgeguide er udformet som anvendelse til interview af målgruppen for underviserne. 

Den anden tillige som anvendelse til interview af målgruppen for eleverne.  

 

Processen om at udvælge respondenter foregik således, at vi såvidt muligt forsøgte at 

udvælge respondenter på baggrund af eksempelvis forskellige køn, skoler og aldersgrupper 

for dermed at opnå en vis form for diversitet. Eksempelvis er der anvendt respondenter, som 

går i folkeskoler, privatskoler og specialskoler. Respondenterne er dog udvalgt på baggrund 

af praktiske årsager, eftersom de alle har en eller anden form for forbindelse til en af os i 

projektgruppen. Eksempelvis er  

de tidligere grundskolelærerer, familiemedlemmer eller venner af familiemedlemmer. 

Eftersom dette er tilfældet, har vi sørget for, at det gruppemedlem, som i det enkelte tilfælde 

er interviewperson, ikke har en direkte relation til den enkelte respondent og derfor påvirker 

respondentens respons mindst muligt.    

 

Ovennævnte indbefatter, at vi har udvalgt respondenter på baggrund af ‘non-probability 

sampling methods’, hvilket indebærer, at respondenterne ikke er tilfældigt udvalgt, og hele 

befolkningen ikke har mulighed for at blive udvalgt, hvilket bevirker, at de udvalgte 

respondenter i vores tilfælde overordnet set ikke kan repræsentere hele befolkningen (Scribbr, 

2019). Derudover vil dette også sige, at vi herunder har anvendt det, der kaldes for 

‘convenience sampling”, som ifølge Scribbr kan beskrives på følgende måde: “A convenience 

sample simply includes the individuals who happen to be most accessible to the researcher. 

This is an easy and inexpensive way to gather initial data, but there is no way to tell if the 

sample is representative of the population, so it can’t produce generalizable results.” 

(Scribbr, 2019).  
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Baggrunden for, at vi har anvendt denne metode, skyldes dog, at vi ikke nødvendigvis, via de 

udarbejdede interviews, ønsker at afprøve en hypotese, men derimod skabe en forståelse for 

en udvalgt lille gruppe repræsentanter for gruppen og afprøve podcasten som prototype på 

respondenterne (Scribbr, 2019). Her omtales som sagt elever, som er i grundskolen, og som 

gerne skulle have haft seksualundervisning samt grundskolelærere, som gerne skulle have 

undervist i seksualundervisning. Vi er imidlertid opmærksomme på ikke at generalisere og 

derfor anvendes, som tidligere nævnt, også kvantitative undersøgelser i form af statistikker 

som understøttelse i vores analyse for derved at skabe højere grad af objektivitet og undgå, at 

‘sampling bias’ bliver en overskyggende problematik (Scribbr, 2019).        

 

4.4 Metode til designprocess          

Processen frem mod det endelige designforslag, som i dette tilfælde er en prototype af ét 

podcastafsnit, vil blive identificeret senere i afsnittet: ‘Analyse af udarbejdet produkt’, 

specifikt med et udarbejdet designrationale, som giver en konkret beskrivelse af hele 

processen fra idé til færdigkonstrueret produkt.  

 

Derudover er der som forberedelse til opgaven blevet anvendt metoden; ‘Coloured cognitive 

mapping’ (herefter CCM), hvilket er en analytisk tilgang til at forstå et problemfelt og 

dermed udarbejde eventuelle løsningsforslag til problemet (Pries-Heje & Venable, 2020). 

Derudover anvendes denne tilgang til at visualisere problemet og der skabes en bedre og 

fælles forståelse for, hvordan problemet eventuelt omvendt kan anses som værende en 

mulighed, som kan danne grundlag for et designforslag, hvilket visualiseres gennem et 

omvendt CCM, hvor den ønskede situation er skitseret og der dermed er mulighed for at 

identificere muligheder ud fra dette.  

 

Endvidere er der blevet anvendt relevant metode i designprocessen af produktet i form af 

‘podcastens fire faser’, herunder ’1. fase på tegnebrættet, 2. fase bag mikrofonen, 3. fase i 

klipperummet og 4. fase ude i verden’ (Hjortsø, Kirkvåg & Rud, 2020). Baseret på denne 

tilgang gøres det muligt for os at gå struktureret til værks i forbindelse med udarbejdelsen af 

egen prototype og dermed opnåelsen af et optimalt resultat.  
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5.  Strategi for analyse         

Vi har valgt at anvende tre forskellige former for data, som skal skabe overblik over den 

nuværende seksualundervisning. Her bliver der gjort brug af både kvalitativ og kvantitativ 

data.  

Som før nævnt har vi valgt at tage udgangspunkt i en evaluering udarbejdet af Als Research 

(2019), en videnskabelig undersøgelse lavet af Projekt SEXUS (2018) samt vore egne 

interviews udarbejdet ved brug af etnografisk metode. Grundlaget for, hvorfor vi har valgt 

disse tre former for data, er, at vi har en formodning om, at de vil bidrage til at skabe det 

bedst mulige overblik over den nuværende seksualundervisning. 

 

Als Research (2019) er en forsknings- og rådgivningsvirksomhed med speciale indenfor børn 

og unge, integration, ligestilling, udsatte, friluftsliv og uddannelse (Als Research, 2020). Als 

Research (2019) har i efteråret 2018 på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

(STUK), som er en gren indenfor Børne- og Undervisningsministeriet, gennemført en 

evaluering af det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 

(SSF) i folkeskolen og på frie grundskoler fra børnehaveklassen til 9. Klasse (Følner, Jensen, 

& Larsen, 2019). 

 

Projekt SEXUS (2018) er resultatet af et tæt samarbejde mellem Afdeling for Epidemiologisk 

Forskning (Statens Serum Institut, SSI) og Sexologisk Forskningscenter (Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet (AAU)), hvor mere end 62.000 

danskere har deltaget i en befolkningsundersøgelse. Undersøgelsen strækker sig fra september 

2017 til august 2018. Invitationen til medvirken blev sendt til tusindvis af 15-89-årige 

danskeres digitale postkasse (Frisch, Moseholm, Andersson, Andresen & Graugaard, 2018). 

Vores interviews er udarbejdet som beskrevet tidligere i metodeafsnittet og indeholder data 

baseret på svar fra grundskoleelever i hhv. 6. - 9. klasse.  

Evalueringen fra Als Research (2019) er baseret på svar fra i alt 3505 respondenter. 

Undersøgelsen består af i alt 7 landsdækkende spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. 

skoleansvarlige i kommunale forvaltninger, skoleledere, undervisere herunder også 

sundhedsplejersker, elever fra 4., 7. og 9. klasse samt forældre (Følner, Jensen, & Larsen, 

2019). 
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Det forventes, at de allerede eksisterende samt egne indsamlede data kan belyse specifikke 

tendenser i forhold til den nuværende seksualundervisning. Vores forventning er, som vores 

femte arbejdsspørgsmål også indikerer, at der vil være en tendens til mangelfuld, 

utilstrækkelig eller dårlig seksualundervisning.   

Først vil vi kigge på svarresultaterne fra evalueringen fra Als Research (2019), hvor 

tendenserne for seksualundervisningen vil blive belyst. Dernæst ser vi på undersøgelsen fra 

Projekt SEXUS (2018), hvor vi her også vil belyse tendenserne for seksualundervisningen. 

Til slut vil vi i lyset af de to rapporter anskue vores indsamlede data fra vore egne interviews, 

hvor vi også vil undersøge, hvilke tendenser, der kan udledes angående 

seksualundervisningen. Alt dette for at danne et samlet overblik over, hvilke tendenser der 

gør sig gældende og hvordan grundskoleelever og –lærere forholder sig til den nuværende 

seksualundervisning. 

Slutteligt i analysen vil produktet blive analyseret. Her gives en beskrivelse af, hvordan 

produktet, en prototype af en podcast, er designet og konstrueret, herunder tankerne bag 

produktet, designprocessen, formålet med designet, udfordringer undervejs og endeligt 

slutresultatet. Der vil dannes et overblik over produktets rejse fra ide til færdigt resultat.  

6. Analyse 

6.1 Analyse på baggrund af evaluering fra Als Research 

Evalueringen af Als Research (2019) er lavet på baggrund af følgende formål:  

“Evalueringen har som sit overordnede formål at undersøge undervisning, praksisser og 

rammer for det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 

(SSF) 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.” (Følner, Jensen, & Larsen, 2019, s. 4) 

 

I evalueringen, hvor data blev indsamlet tilbage i 2019, er der lavet en survey, hvor følgende 

spørgsmål blev stillet: ”Hvem varetager (primært) undervisningen i SSF på skolen?” (Følner, 

Jensen, & Larsen, 2019, s. 26). 
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Følgende tabel, tabel 5.1, viser svarene dertil: 

 

Jævnfør tabel 5.1 (Følner, Jensen, & Larsen, 2019) kan det aflæses, at der er en tendens til 

enighed blandt skoleledere og lærere, hvad angår, hvem der varetager undervisningen, idet 

99% af de adspurgte skoleledere og 83% af de adspurgte lærere svarer, at det er lærere, som 

står for varetagelsen af undervisningen i SSF. Dernæst ses en overordnet enighed i, at det ud 

over lærere er sundhedsplejersker, som står for varetagelsen af undervisningen. Denne tabel 

viser ikke, hvem der har ansvaret for varetagelsen, men den giver et indblik i, hvem 

skoleledere og lærere mener, der står for varetagelsen.  

Det bliver nævnt i evalueringen, at diskrepansen mellem skoleledernes og lærernes svar kan 

skyldes flere årsager, herunder at lærere kan have mangelfuld viden om andre læreres 

opgaver og eventuel undervisning i SSF. Dog er de udvalgte lærere, som deltager i 

evalueringen, valgt på baggrund af, at de netop er udpeget af skolen til at varetage 

undervisningen, hvilket giver en forventning om, at det må være korrekt, at lærere står for 

undervisningen, når 83% af lærere svarer dette (Følner, Jensen, & Larsen, 2019). 

Derudover svarer 47% af de adspurgte skoleledere, at eksterne undervisere varetager 

undervisningen, hvor det kun er 7% af lærere, som svarer, at eksterne undervisere gør dette. 

Denne signifikante difference tyder på, at der er en tendens til, at det ikke med sikkerhed 

vides, hvem der præcist står for undervisningen. Følgende citat giver dog en indikator for, at 

der i størstedelen af tilfældene ikke er udpeget en eller flere bestemte personer til at varetage 

opgaven om implementering og kvalitetssikring af seksualundervisningen:  

”Resultaterne af surveyen viser blandt andet, at et betydeligt flertal af de adspurgte 

ansvarlige for skoleområdet (78 %) angiver, at der ikke er udpeget en 

ansvarlig/tovholder/nøgleperson for implementering og kvalitetssikring af SSF deres 

kommune. I kun 10 af de 64 adspurgte kommuner (16 %), oplyser den 
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skoleansvarlige, at der er udpeget en SSF-ansvarlig i deres kommune, mens 6% af de 

skoleansvarlige svarer, at de ikke ved, om en sådan person er udpeget i deres 

kommune” (Følner, Jensen, & Larsen, 2019).  

Ovenstående citat viser, at der er en tendens til, at der bliver udvalgt lærere til undervisning i 

faget, men ikke lærere eller personer for at sikre, at undervisningen udføres samt tjekker 

kvaliteten af denne.   

Et andet spørgsmål, som blev stillet i surveyen, er: ”Hvilken faglig baggrund har 

underviserne/du for at varetage undervisningen?” (Følner, Jensen, & Larsen, 2019, s. 27). 

Følgende tabel, tabel 5.2, viser svarene dertil: 

 

Tabel 5.2 (Følner, Jensen, & Larsen, 2019) viser her, at over halvdelen af de adspurgte lærere 

svarer, at de har ‘Almindelig fagfaglig baggrund’, ‘Ved ikke’ og ‘Ingen af delene’, hvilket 

indikerer en tendens til, at størstedelen af de lærere, som ifølge denne survey har undervist i 

seksualundervisning, ikke har modtaget nogen form for uddannelse, kursus eller lignende, 

som har kunnet danne faglig baggrund for undervisningen.  

I forlængelse af ovennævnte spørgsmål om, hvilken baggrund de adspurgte lærere havde for 

at undervise, blev de stillet følgende spørgsmål: ”I hvilken grad føler du dig fagligt klædt på 

til at varetage undervisning i Sundheds- og seksualundervisning og Familiekundskab 

(SSF)?/Hvilken type grundskole arbejder du på?” (Følner, Jensen, & Larsen, 2019, s. 29).   
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Følgende tabel, tabel 5.3, viser svarene dertil: 

 

Tabel 5.3 (Følner, Jensen, & Larsen, 2019) viser en tendens til, at størstedelen af de adspurgte 

lærere, altså hele 42%, kun ‘I nogen grad’ føler sig fagligt klædt på til at varetage 

undervisningen.  

Derudover ses det også, at der er en større andel, i alt 30%, der kun ‘I mindre grad’ eller ‘Slet 

ikke’ føler sig klædt på til varetagelsen af undervisningen i forhold til den del, i alt 26%, der 

‘I høj grad’ eller ‘I meget høj grad’ føler sig klædt på til det. Dette viser en tendens til, at 

størstedelen af alle de adspurgte lærere, uanset hvilken type grundskole de arbejder på, kun 

føler sig ‘I nogen grad’, ‘I mindre grad’ eller Slet ikke’ klædt på til at varetage 

undervisningen.  

Dog ses det, hvis man kigger på opdelingen af, hvilke grundskoler, de adspurgte lærere 

arbejder på, at der for de adspurgte lærere, som arbejder på fri grundskoler overordnet set har 

en tendens til at være bedre klædt på til at varetage undervisningen, idet 42% af dem svarer, 

at de ‘I høj grad’ eller ‘I meget høj grad’ føler sig klædt på til dette i modsætning til lærere på 

folkeskoler.  

Det nævnes desuden i evalueringen af surveyen, at der er et færre antal adspurgte lærere, som 

arbejder på frie grundskoler sammenlignet med antallet af lærere på folkeskoler, hvilket 

indikerer, at denne tendens ikke er ensbetydende med, at lærere på frie grundskoler er klædt 

bedre på, blot at det få antal lærere, som er adspurgt, føler sig bedre klædt på til det end det 

større antal lærere fra folkeskoler, som er blevet adspurgt (Følner, Jensen & Larsen, 2019). 
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Hvad denne tendens skyldes kan ikke udledes af tabellen, men noget tyder på, at lærere på 

grundskoler kan have en bedre eller større faglig baggrund for at undervise i faget, idet tabel 

5.2 ikke skitserer, hvilken type grundskole de adspurgte lærere arbejder på. Dette kan betyde, 

at der er en divergens i forhold til læreres baggrund for varetagelsen af faget alt efter, hvor de 

arbejder. 

Gennem evalueringen fra Als Research (2019) bevidnes det overordnet, at de frie grundskoler 

i højere grad lever op til kravene for SSF-undervisningen og prioriterer emnet højere end 

folkeskolerne. Denne tendens kan skyldes det faktum, at de frie grundskoler ikke er forpligtet 

til at følge de fælles mål på samme måde som folkeskolerne. Als Research (2019) henviser til 

følgende: “De frie grundskoler er ikke forpligtet til at følge Fælles Mål, men skal ifølge 

Grundlovens § 76 levere en undervisning, der kan ”stå mål med, hvad der almindeligvis 

kræves i folkeskolen”.” (Følner, Jensen, & Larsen, 2019, s. 8). 

Følgende tabel, tabel 7.1 (Følner, Jensen, & Larsen, 2019), giver et overblik over de 

obligatoriske kompetencemål, som det forventes, at elever har stiftet bekendtskab til efter 

hhv. 3., 6. og 9. klassetrin.  

 

I evalueringen har Als Research (2019) stillet spørgsmål til hhv. 4., 7. og 9. klassetrin med 

henblik på at undersøge, om kompetencemålene bliver opfyldt.  

Vi har valgt at tage udgangspunkt i spørgsmålene stillet til 9. klassetrin, som skal belyse om 

eleverne ”kan vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et 

samfundsmæssigt perspektiv.” (Følner, Jensen, & Larsen, 2019, s. 60), idet vi forventer, at 9. 

klasses elever vil være repræsentative for at danne overblik over den overordnede 

seksualundervisning, da de formodentligt har gennemført og imødekommet alle 

kompetencemål.  
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Tabel 7.10 (Følner, Jensen, & Larsen, 2019) beskriver, at et betydeligt flertal af eleverne i 9. 

klasse på både folkeskoler og frie grundskoler har lært ‘om krop, køn og seksualitet’, idet 

svarprocenten er hhv. 82% og 83%. Det samme gør sig gældende for læringen ‘om 

forskellige opfattelser af køn’, hvor svarprocenten er hhv. 71% og 77%. Ligesom et 

betydeligt flertal har lært at tale ‘om hvilke problemer unge kan opleve i forhold til 

samfundets opfattelser af kroppen’, hvor svarprocenten er hhv. 71% og 80%.  

Der ses samtidigt, at kun halvdelen af eleverne, uanset skoletype, svarer, at de har ‘lært om 

forskellige opfattelser af seksualitet’ og at de har talt om, hvilke problemer unge kan opleve i 

forhold til ‘lært om forskellige opfattelser af seksualitet’ og ‘samfundets opfattelser af 

seksualitet’.  

Slutteligt aflæses det, at det er mindre end halvdelen af eleverne, uanset skoletype, der 

oplever, at de har ‘lært at vurdere forskellige syn på køn, krop og seksualitet’. (Følner, 

Jensen, & Larsen, 2019). 

Dette viser altså en tendens til, at skolerne ikke formår at imødekomme kompetencemålene til 

fulde og det tyder derfor på, at eleverne ikke modtager eller forstår indholdet af den 

lovpligtige seksualundervisning.  
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På baggrund af den analyserede evaluering fra Als Research (2019) viser der sig en 

overordnet tendens til, at størstedelen af lærere på grundskoler i Danmark ikke har nogen 

decideret faglig baggrund for at undervise i SSF, idet størstedelen af lærerne føler sig kun ‘I 

nogen grad’ klædt på til at varetage undervisningen. Derudover får størstedelen af eleverne, 

med udgangspunkt i 9. klassetrin, ikke det ultimative og nødvendige udbytte af 

undervisningen. 

6.2 Analyse er videnskabelig undersøgelse af Projekt SEXUS  
Projekt SEXUS (2018) tager udgangspunkt i en befolkningsundersøgelse og giver dermed et 

større repræsentativt overblik over seksualundervisningen. De adspurgte i undersøgelsen har 

skullet svare på, om de har modtaget seksualundervisning og vurdere, i hvor høj grad 

undervisningen har været brugbar (Frisch, Moseholm, Andersson, Andresen, & Graugaard, 

2018). 

Spørgsmålet: ”Modtog du seksualundervisning, da du gik i grundskolen? Med grundskolen 

mener vi 1. til 9. klasse” (Frisch, Moseholm, Andersson, Andresen, & Graugaard, 2018, s. 

529) blev i undersøgelsen stillet til en gruppe af 31.808 respondenter. 4,2% af de adspurgte 

svarede ‘Ved ikke’ og af de resterende 30.492 respondenter svarede 79,4%, at de havde 

modtaget seksualundervisning i grundskolen (Frisch, Moseholm, Andersson, Andresen, & 

Graugaard, 2018). 
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Figur 8.01 (Frisch, Moseholm, Andersson, Andresen, & Graugaard, 2018) giver et overblik 

over, hvordan de adspurgte fordeler sig i de forskellige aldersgrupper.  

Her ses en tendens til, at der fra alderen 55 år og op sker et fald i procentdelen af mænd og 

kvinder, der har modtaget seksualundervisning i grundskolen. Dette kan skyldes, at 

seksualundervisningen som fag først blev lovpligtigt som en del af undervisningen i 

grundskolen i 1970, hvilket vil sige, at de adspurgte, der er over 53 år i 2017, hvor denne 

undersøgelse blev påbegyndt, ikke med sikkerhed har haft seksualundervisning i 

grundskolen, da det ikke var lovpligtig undervisning, dengang de gik i grundskolen.  

Man ser altså en større tendens til, at seksualundervisningen er blevet modtaget efter dens 

indtræden som fag i grundskolen i 1970, da det ses, at omkring 94% af de adspurgte, der har 

gået i grundskole efter 1970, svarer ja til at have modtaget undervisningen. 

Dernæst blev spørgsmålet: ”I hvor høj grad har denne undervisning været brugbar for 

dig?”(Frisch, Moseholm, Andersson, Andresen, & Graugaard, 2018, s. 529) stillet til de 

79,4% (24.784 respondenter), som havde svaret, at de havde modtaget seksualundervisning i 

grundskolen. Dette er for at belyse brugbarheden af seksualundervisningen.  
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På figur 8.02 (Frisch, Moseholm, Andersson, Andresen, & Graugaard, 2018) ses det, at over 

halvdelen, mere specifikt 55,4% jævnfør tabel 8.01 (Frisch, Moseholm, Andersson, 

Andresen, & Graugaard, 2018), svarer, at de kun i ‘ringe grad’ eller ‘slet ikke’ fandt 

seksualundervisningen brugbar. Samtidig ses der en tendens til ud fra denne figur, at det i 

større grad er mænd, der har fundet undervisningen ubrugelig. 

Denne tendens var ikke som forventet, eftersom vi forventede, at tendensen ville lægge sig op 

ad Donna Haraways (2020) og Bourdieus teori om den maskuline dominans i samfundet. 

Med dette menes, at den maskuline seksualitet har domineret, ikke kun 

seksualundervisningen, men også samfundet i den forstand, at der er og har været et større 

fokus på mandens køn, seksualitet, nydelse osv. i forhold til kvindens, hvis seksualitet og lyst 

blev sidestillet med hysteri og skam (Tiedt, 2020).  

Derudover har kun 9% af de adspurgte respondenter svaret, at de ‘I høj grad’ eller ‘I meget 

høj grad’ har fundet seksualundervisningen brugbar. Dette giver anledning til at tolke, at der i 

høj grad er plads til forbedringer på området indenfor den nuværende seksualundervisning set 

i lyset af, at denne undersøgelse er foretaget i 2017-2018. 

Projekt SEXUS (2018) har set nærmere på besvarelsen om brugbarheden af 

seksualundervisningen og opsat en figur, hvor man kan se aldersfordelingen. 
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På figur 8.03 (Frisch, Moseholm, Andersson, Andresen, & Graugaard, 2018) ses fordelingen 

af respondenter i de forskellige aldersgrupper. Her belyses det igen, at der sker en stigning i 

takt med aldersstigningen. Dette vil sige, at der kan antages at være en sammenhæng mellem, 

at jo ældre respondenterne er, desto større tendens er der til, at de har svaret, at den modtagne 

seksualundervisning i grundskolen kun i ringe grad eller slet ikke har været brugbar. Denne 

tendens kan altså lægge sig op ad tidligere nævnte teori om, at det høje procenttal i den ældre 

del af de adspurgte respondenter skyldes, at seksualundervisningen ikke var lovpligtig, da de 

gik i grundskole. Dog er der stadig 43% af respondenterne i aldersgruppen 15-24 år, som 

mener, at den modtagne seksualundervisning kun i ringe grad eller slet ikke har været 

brugbar, hvilket bekræfter, at det ikke kun er i starten af seksualundervisningens indtræden i 

grundskolen, at der er et problem med utilstrækkelighed. Det antages nemlig, at de 

respondenter der er i aldersgruppen 15-24 år har gået i grundskole i årene mellem 1999-2018, 

hvis man antager, at de er startet i grundskole som 6-årige og afsluttet grundskole som 16-

årige (Skole og Forældre, 2020). 

Projekt SEXUS (2018) belyser dermed en tendens til, at der fortsat er et problem, hvad angår 

mangelfuld seksualundervisning, eftersom over halvdelen af respondenterne har svaret, at 

undervisningen ikke har været tilstrækkelig brugbar.  

6.3 Analyse af interviews baseret på symbolsk magt, symbolsk vold samt habitus 

Som tilføjelse til analysen af statistikkerne udarbejdet af Als Research (2019) og Projekt 

SEXUS (2018) har vi som nævnt foretaget egne undersøgelser i form af kvalitative 

interviews. Respondenternes svar vil vi i forlængelse af ovenstående afsnit se nærmere på. 

Det er desværre tydeligt, hvad angår interviewsvarene, at gennemskue, at vi har haft at gøre 

med nogle meget unge respondenter i begyndelsen af teenagealderen baseret på deres til tider 

korte og ‘vage’ besvarelser. Dog er det stadig muligt at udforme antagelser baseret på måden, 

som de hver især svarer samt ligheder og afvigelser mellem dem individuelt set og i forhold 

til førnævnte statistikker. Vi vil især kigge nærmere på differencen på kønnene og dermed 

undersøge forskellen mellem vores kvindelige og mandlige respondenters besvarelser. Vi har 

interviewet henholdsvis fire piger og to drenge og havde umiddelbart en forventning om, at 

besvarelserne kønsmæssigt i højere grad ville afvige fra hinanden end det var tilfældet. Det er 

dog stadig muligt at finde en række afvigelser, hvad gælder henholdsvis de kvindelige og 

mandlige svar på interviewspørgsmålene.  
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Begyndelsen af interviewet hos alle respondenter omhandler overordnet set, hvad de hver 

især har lært og hvilke emner, de har modtaget undervisning i. Spørgsmål 2 - 4 involverer, 

hvorvidt eleverne har lært om specifikke emner såsom forskellighed samt rettigheder 

angående krop, køn og seksualitet. Disse spørgsmål og emner dækker over 

kompetencemålene stillet fra Børne- og Undervisningsministeriet og antages at være vigtige 

at undervise i, eftersom vi i et moderne vestligt samfund som Danmark, bør have fokus på at 

‘følge med tiden’, hvilket indebærer at være åben overfor nye fund indenfor krop, køn og 

seksualitet samt samfundsmæssige udviklinger, hvad angår disse emner. Dog kunne det tyde 

på, baseret på respondenternes svar, at der ikke har været betydelig udvikling inden for 

seksualundervisningen og at mange ikke undervises i nævnte betydningsfulde emner. 

Eksempelvis svarer halvdelen af vores respondenter ‘nej’ eller ‘ved ikke’ til spørgsmålene: 

“Har du modtaget undervisning, hvor du har lært at samtale om forskellighed i forhold til 

krop og køn med udgangspunkt i eget liv?” (Bilag 1) og “Har du modtaget undervisning, 

hvor du har lært at analysere forskellighed i forhold til krop, køn og seksualitet?” (Bilag 1). 

Et andet eksempel som bekræfter vores antagelser om, at seksualundervisningen til en vis 

grad ikke lever op til de fastsatte for- og kompetencemål fra Børne- og 

Undervisningsministeriet, samt er omfattet af forældede undervisningsemner, er følgende 

respondents svar på spørgsmålet om, hvad vedkommende har lært i undervisningen: “Jeg har 

lært om gamle sexsygdomme, at sætte et kondom på en flamingo penis og lidt om puberteten 

og menstruation, men det var mere i de mindre klasser” (Bilag 1). Her nævnes det, at der 

undervises i ‘gamle sexsygdomme’, hvilket er en klar indikator for forældet 

undervisningsmateriale inden for seksualundervisningen og indikerer, at de grundet deres 

svar i forhold til spørgsmålene, der omhandler kompetencemålene, i dette spørgsmål 

bekræfter, at de ikke har lært det, som var formålet med undervisningen.  

 

Ifølge Bourdieu er uddannelsessystemet som nævnt en af de grundlæggende faktorer, når det 

gælder udviklingen af habitus og opfattelsen af virkeligheden hos individer: “De 

tankekategorier og klassifikationsformer, som overføres gennem uddannelsessystemet, er 

først og fremmest virksomme, fordi de internaliseres og bliver del af elevernes habituelle 

måde at opfatte virkeligheden på. … Ifølge Bourdieau programmerer nationale 

uddannelsessystemer eleverne med ensartede programmer for opfattelse, tænkning og 

handling.” (Wilkens, 2015, s. 97).  
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Derfor kan det påpeges, at det er ekstremt vigtigt, at undervisningsformer såsom 

seksualundervisningen er i konstant udvikling for at modgå forældede 

virkelighedsopfattelser, som indlejres i habitus, hvad angår emner omhandlende krop, køn og 

seksualitet.  

 

Eftersom staten og herunder uddannelsessystemet er indehavere af symbolsk magt, er det 

klart, at det er den dominerende klasses kultur og virkelighedsopfattelse, der videregives i 

uddannelsessystemet, selvom det umiddelbart objektivt set lader til, at elever har lige 

rettigheder, hvilket kan defineres som symbolsk vold (Wilkens, 2015). Historisk set har 

staten været mandsdomineret baseret eksempelvis på kvinders sene stemmeret, besættelse af 

politiske poster og dermed begrænset politisk indflydelse. Dette kan antages at være 

udgangspunktet for den maskuline dominansstruktur, som hersker i dag og som ifølge 

Bourdieu er socialt konstrueret.  

 

Den omtalte maskuline dominansstruktur kommer til en vis grad også til udtryk baseret på de 

udarbejdede interviews. Et eksempel på dette er, at det tyder på, at der i undervisningen er 

stor fokus på øvelsen i at sætte et kondom på en replika af en penis. Dette nævnes i tidligere 

citat fra interviewet, men bliver også omtalt af en anden respondent: “Ja, vi skulle sætte 

kondom på en plastikpenis” (Bilag 1). Det lader altså ikke til, at der eksempelvis også 

undervises i anvendelsen af præventionsformen ‘femidom’ som indsættes i skeden og kan 

beskrives som den kvindelige version af kondomet. Dette kunne antyde, at der er størst fokus 

på det mandlige køn og dermed den dominerende klasses kultur, hvilket kan antages at være 

et eksempel på symbolsk vold. Et andet eksempel fra vores interviews, som understøtter 

vores antagelser er, at halvdelen af respondenterne, der svarede ja til om, hvorvidt der var 

specifikke emner, som de ønskede, at der blev sat større fokus på i undervisningen, alle var 

piger. Eksempelvis følgende: “Ja selve beskyttelse under sex og det at undgå graviditet” 

(Bilag 1) og “Ja lidt om menstruation og hvornår det kommer og sådan.” (Bilag 1). I begge 

citater kan det udledes, at respondenterne gør opmærksomme på, at de ønsker mere fokus på 

emner, som henvender sig til det kvindelige køn. Derfor er det også interessant, at begge 

vores mandlige respondenter svarer ‘nej’ til det omtalte spørgsmål, hvilket kunne antyde, at 

uddannelsessystemet privilegerer det mandlige køn (den dominerende klasse).  
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Mange af de kvindelige respondenter beskriver ofte, at seksualundervisning og emnet sex er 

‘akavet’ og ‘pinligt’, hvilket kunne antages at være respons på den mulige tendens til, at 

emnerne henvender sig til det mandlige køn. Derfor hænger dette også sammen med, at flere 

af de kvindelige respondenter udviser ønsket om, at seksualundervisningen opdeles i køn, så 

piger og drenge undervises hver for sig: “Hmm jeg synes man skal dele piger og drenge op” 

(Bilag 1). Dette kunne antages at være en reaktion på den symbolske vold, som kan antages at 

blive udøvet i seksualundervisningen, hvor det umiddelbart virker som om, alle har lige 

muligheder: “uddannelsessystemet bliver ved med at reproducere kulturel og social ulighed, 

samtidig med at det producerer en ideologi om at alle har lige muligheder” (Wilkens, 2015, 

s. 96). Det faktum, at kønnene undervises sammen og i samme emner, er et tegn på den 

usynlige symbolske vold, der udøves, eftersom alle eleverne umiddelbart har lige muligheder. 

Derfor produceres social ulighed, som indlejres i habitus og påvirker virkelighedsopfattelsen 

hos individer samt samfundets doxa, hvilket muliggør symbolsk magt og symbolsk vold i 

uddannelsessystemet, herunder indenfor seksualundervisningen.   

Det kan udledes ud fra de tre valgte former for data, at der er en tendens til mangelfuld 

seksualundervisning i grundskolen. Ud fra Projekt SEXUS (2018), evalueringen af Als 

Research (2019) og vore egne interviews, danner der sig en forståelse af, at undervisningen er 

mangelfuld, idet den ikke er tilstrækkelig brugbar, lærerne har ikke en decideret faglig 

baggrund for at undervise i faget, samt føler sig ikke klædt ordentlig på til det, elevernes 

kompetencer efter endt undervisning lever ikke op til målene og undervisningen er præget af 

maskulin dominans i indhold og materiale, hvilket indikerer, at der mangler undervisning 

udover dette. 

6.4 Analyse af udarbejdet produkt   

I begyndelsen af projektarbejdet udarbejdede vi et ‘coloured cognitive map’ (herefter CCM), 

som gjorde det muligt at skitsere projekts centrale problemstilling. Dette CCM er vedhæftet, 

som bilag med tilsvarende læsevejledning til (Bilag 3) og som beskrevet her, var det muligt at 

identificere potentielle løsninger til problemet ud fra et omvendt CCM, som mere specifikt 

skitserer den ønskede situation, hvilket i dette tilfælde er ‘optimal seksualundervisning’. Med 

udgangspunkt i en ide om et endeligt mål, begyndte vi herfra at genere ideer til, hvordan vi 

kunne komme det nærmere. Det, som vi fandt interessant og ønskede at undersøge nærmere, 

var en ny tilgang til undervisningen.  
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Samtidig fandt vi en total omlægning af den nuværende seksualundervisning meget 

omstændigt og udenfor vores rækkevidde, hvorfor vi besluttede os for hurtigt i processen, at 

det endelig løsningsforslag skulle være en podcast, som overordnet set ville fungere som et 

eventuelt supplement til den nuværende undervisning og dermed fungere som et nyt pust og 

tiltag, som forhåbentligt både lærerne og eleverne kunne gøre gavn af.  

 

Første del af design-processen gik med at undersøge, hvorfor det lige var en podcast, der 

skulle tages udgangspunkt i, fremfor et andet medie, og dermed hvorfor podcast er det rette 

løsningsforslag samt, hvilke muligheder og begrænsninger mediet rummer. Grunden til, at vi 

finder podcast oplagt som tilføjelse til den nuværende seksualundervisning, er, at det er et 

aktuelt medie, som generelt benyttes til at inspirere samt formidle viden gennem fortælling og 

dialog. Derudover vil det være muligt for eleverne at foretage sig andre ting samtidig med, at 

de lytter til podcasten, f.eks. skrive eller tegne, hvilket kan være med til at skabe et lukket 

rum med plads til fordybelse, egne forestillinger og illustrationer om de respektive emner. 

Via podcast får eleverne ikke introduceret et specifikt billede af, hvordan f.eks. kroppen skal 

se ud, hvilket grafiske medieformer som foto og video vil være mere tilbøjelig til at gøre og 

således kan risikere at indskrænke den mangfoldighed, vi forsøger at tilstræbe. Dermed er det 

blot op til værterne og eventuelle gæster at formidle den retmæssige viden, som kredser om 

normløshed og mangfoldighed.   

 

På baggrund af dette blev den endelige beslutning truffet og vi begyndte derfor at indsamle 

viden omkring podcast som medieform og som beskrevet tidligere i opgaven benyttede vi 

“Podcasterens håndbog” (Hjortsø, Kirkvåg, & Rud, 2020) som grundlag for viden omkring 

mediet samt indsamlingen af relevante redskaber til producering af egen podcast-prototype. 

Derudover indhentede vi også på viden, som tre af gruppens medlemmer tilegnede sig på 

BK1: Design og Konstruktions workshop om podcast.  

Vi begyndte at undersøge allerede eksisterende podcasts, som vi kunne hente inspiration fra, 

herunder den lidt faglige podcast: “Østrogenial” af Anne-Louise Nørlev og Sedrah Butt 

Balaganeshan, som meget specifikt formidler viden om den kvindelige krop. Vi fandt denne 

podcast relevant, da den formår at afmystificere og aftabuisere kvindekroppen. Derudover er 

den meget faktuel og baseret på ekspertviden grundet de to værters faglige baggrund inden 

for hhv. Lægevidenskaben og sygeplejen (Nørlev & Balaganeshan, 2019). 
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Derudover fandt vi yderligere inspiration fra podcasten: “Fries before guys” af Josephine 

Kuhn og Nanna Hovgaard, hvilket er en podcast, som tilstræber at bryde med normer og 

tabuer ved at italesætte svære og ‘akavede’ livssituationer (Kuhn & Hovgaard, 2017). Et 

fællestræk ved begge podcasts er, at de er bygget op som en samtalepodcast, hvilket skaber 

rum for en god og spændende samtale mellem de to værter samtidig med, at der gives plads 

til egne personlige erfaringer. Dette ledte til overvejelser om udarbejdelse af vores egen 

podcast-prototype og især, hvorvidt den skulle opbygges som en fortæller- eller 

samtalepodcast. Ved at anvende fortællerformen er det muligt at kreere en spændende 

historie og hermed fange lytterens opmærksomhed (Hjortsø, Kirkvåg, & Rud, 2020). En 

samtalepodcast vil give mulighed for at skabe dialog, samt anskue problemer fra flere 

forskellige synspunkter og samtidig vil det være en oplagt mulighed for at invitere gæster ind 

i studiet, som eventuelt kunne skabe en yderligere nuancering af de respektive emner.  

 

Den første idé var at udarbejde et udkast til en podcastserie på ca. 5 afsnit, der hver især 

skulle drøfte et relevant emne indenfor krop, køn og seksualitet. Det gik hurtigt op for os, at 

dette var for ambitiøst og tidskrævende. Derfor besluttede vi os for at udarbejde en prototype 

af ét afsnit, som eventuelt kunne blive præsenteret som et led i en ønskede serie, som vi 

forestillede os, kunne blive anvendt i grundskolen.  

 

Grundidéen med podcastserien er at opdele den i tre forskellige niveauer, så den følger 

samme opdeling som Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet for grundskolen, 

herunder 0.-3.Klasse, 4.-6. Klasse og 7.-9.klasse. Podcastserien skal altså udbydes på tre 

forskellige måder, så hver måde er tilrettelagt efter de opstillede fællesmål fra børn- og 

undervisningsministeriet, som blev redegjort for tidligere i opgaven. Den udarbejdede 

prototype henvender sig specifikt til 4. - 6. klasse, da den italesætter homoseksualitet, som, 

baseret på læseplanen (2020) fra Børne- og Undervisningsministeriet, er noget, som eleverne 

gerne skulle blive introduceret til på dette klassetrin (emu, 2020).  

 

Prototypen skulle være rettet mod børn og unge, hvilket skabte mange overvejelser om, 

hvordan den helt præcist skulle konstrueres. Det første vi undersøgte var, hvordan sproget 

skulle være. Det var vigtigt for os at være i øjenhøjde med lytteren og dermed skabe et 

univers, hvor eleven ikke følte sig for belært eller talt ned til, men derimod kunne føle sig 

som del af samtalen. Sproget skulle dermed være ‘ungdommeligt’ og uden et overvæld af 

videnskabelige- eller akademiske ordvalg.  
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Dermed så vi også en fordel i at inddrage to ‘neutrale’ værter, som ingen former for 

ekspertviden havde, der sammen med lytteren kunne tage del i at fordybe sig i det respektive 

emne. Yderligere var det vigtigt, at prototypen skabte troværdighed og var en 

sammensmeltning af faktuel viden, morskab og inklusion, som gør det muligt for den enkelte 

selv at tage styringen, hvad angår egen identitetsdannelse.   

 

Derudover gjorde vi os overvejelser om, hvad indholdet af prototypen skulle indebære. Vi 

kom hurtigt frem til, at det kunne være interessant at bruge to gruppemedlemmer som værter, 

så der hermed var lagt op til, at en dialog kunne opstå. Derudover ønskede vi at inddrage en 

tredjepart, som havde mere specifik viden om et konkret emne, der ville kunne være med til 

at skabe mere troværdighed hos lytteren. Vi fandt derfor et klip på Sex og Samfunds 

YouTube kanal: VARY (Sex & Samfund VARY, 2019) med rådgiver Marko fra sexlinjen, 

som meget specifikt fortæller, hvad homoseksualitet drejer sig om. Efterfølgende udarbejdede 

vi interviewspørgsmål, som skulle indikere, at vi sammen med rådgiveren fra sexlinjen sad 

inde i et studie og havde en samtale. Det ville selvfølgelig have været helt essentielt, hvis vi 

selv havde interviewet en ‘ekspert’, men vi så en sammenklipning af det fornævnte som en 

oplagt mulighed for at producere vores første prototype, så vi dermed hurtigt kunne få 

konstruktiv respons fra målgruppen, da vi via dette kunne videreudvikle vores 

løsningsforslag.  

Til at producere prototypen anvendte vi lydredigeringsprogrammet “Hindenburg”, hvilket er 

et program, vi førhen har benyttet og dermed fandt det meget anvendeligt. Prototypeafsnittet 

starter ud med en intro, hvor en intro-melodi (Bensound) spiller. Denne melodi skulle 

anvendes i introen hele serien igennem, hvilket efter et afsnit eller to giver lytteren en 

fornemmelse af noget genkendeligt, som forhåbentligt bliver identificeret som noget trygt og 

godt. Dernæst bliver lytteren introduceret til de to værter: Stine og Caroline, som præsenterer 

dagens emne samt dagens gæst. Melodien, som kører i baggrunden, forsvinder langsomt væk, 

hvilket nu giver lytteren mulighed for at fokusere på samtalen, som foregår mellem værterne 

og gæsten. I 2 min. og 28 sek. skitseres en dialog, som omhandler homoseksualitet. Grunden 

til, at vi har valgt dette klip med Marko er, at den måde han formår at forklare 

homoseksualitet på, er ligestillet med det ønske, vi har om at støtte op om mangfoldighed og 

unges egen subjektive identitetsdannelse. Marko forholder sig normkritisk ved at informere 

lytteren om, at det at være heteroseksuel ofte bliver set som værende det ‘normale’ syn på 

seksualitet, hvor det at være homoseksuel anses som værende afvigende, hvilket han herefter 

proklamerer ikke er sandt og ‘fucking gammeldags” (Sex & Samfund VARY, 2019).  
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Både værterne og Marko forholder sig ungdommelige i deres udtalelser og fungerer dermed 

meget relaterbare overfor den unge lytter. Generelt er sproget meget ligetil og uden 

komplicerede faglige ord.  

Ved afprøvningen af prototypen bed en af respondenterne mærke i, at Marko brugte et 

bandeord, hvilket hun så som værende: “sjovt, fordi der også var sådan bandeord der i, 

sådan noget som man godt gider lytte til, hvis det bare var sådan en som snakkede i lang tid, 

hvor der bare var ligegyldige ord, så tænker folk jo bare ej hvor er det kedeligt, men det her 

er sådan sjovere og ja så har man mere lyst til at lytte til det” (Bilag 1). Generelt var 

responsen fra eleverne meget positiv. Alle seks respondenter nævnte enten, at det ville være 

‘fint’ eller var en ‘god idé’. Blandt andet blev der sagt, at det var en: “Meget god ide og 

hjælpsomt at det er nogle på en tættere aldersgrænse fremfor 40-årige lærer” og “Det er 

bedre end en lærer som ikke er rigtig uddannet til det” (Bilag 1). Dette vidner om et ønske 

fra elevernes side om en undervisning, som er mere relaterbar og i øjenhøjde. Derudover 

afprøvede vi prototypen for grundskolelærere for at høre, om det var noget, de kunne se som 

værende brugbart i undervisningen. Generelt var responsen god. Dog nævnte en af lærerne, 

at: “Tilgængelighed er jo super vigtigt i arbejdet på en skole. Det skal være muligt for både 

lærere, pædagoger, sundhedsplejerske og ikke mindst elever at tilgå podcasten. Hvis det er 

det, vil det være en stor hjælp!” (Bilag 2). En anden lærer nævnte at: “Måske kunne det også 

være en ide at lade to mænd samtale om samme emner, men ikke sammen med kvinderne, så 

giver det flere muligheder og et større perspektiv” (Bilag 2).   

 

Hensigten med den første prototype var ikke, at den skulle anvendes som opgavens endelige 

produkt, men grundet forhindringer undervejs, herunder mindsket mulighed for at anvende 

RUCs faciliteter, grundet COVID-19, blev vi nødsaget til at anvende den første prototype 

som hovedproduktet for opgaven. Dog så vi gerne, at det endelig produkt havde været 

omfattet af en smule forbedringer. Hertil skulle afsnittets samtaleemne omhandle 

kønssygdomme og dermed rette sig mod 7. - 9. klasse, da den seksuelle debut i Danmark er 

16 år (Andersen, 2017). Dette afsnit ville være mest optimalt at placere på nævnte trin niveau. 

Derudover skulle samtalen mellem de to værter tage udgangspunkt i en mere fyldestgørende 

dialog med inddragelsen af egen nysgerrighed om emnet samt egne erfaringer og oplevelser. 

Hensigten med, at værterne skulle optræde mere personligt var, at det ville være med til at 

italesætte emnet yderligere og dermed forhåbentligt lede op til dialog blandt de unge. 

Værterne skulle derudover stille sig undrende overfor emnet og dermed sætte sig selv i 

øjenhøjde med eleverne ved ikke at virke bedrevidende eller postulerende.  



 38 

Længden på afsnittet skulle være omkring 5 min., da det stadig blot skulle være et udkast til 

et eventuelt podcastafsnit, som ville kunne anvendes i undervisningen. Angående 

indspilningen af lyden havde vi planlagt at benytte RU Radio, da vi således kunne have 

opnået den mest optimale lyd til vores prototype. Dog var dette ikke muligt grundet 

restriktioner i samfundet. Dernæst havde vi planlagt at afprøve prototypen for målgruppen 7. 

-9. klasse, eftersom vi via denne respons ville kunne modtage konstruktiv kritik og dermed 

ændre på det, som ikke var hensigtsmæssigt i forhold til målgruppen.  

 

7. Diskussion 

På baggrund af ovenstående analyse er det muligt at diskutere, hvorvidt seksualundervisning i 

den danske grundskole er mangelfuld og i så fald, hvilken påvirkning den har på unges 

virkelighedsforståelse, hvad angår deres ageren i samfundet som ´sexborger´. Det er på den 

ene side muligt at argumentere for, at rammerne for en fyldestgørende seksualundervisning er 

opsat, herunder fra Børne- og Undervisningsministeriets, hvor en udarbejdet læseplan 

belyser, at eleverne gerne skulle lære om de respektive emner, der har stor relevans i 

samtiden, herunder kønsdiversitet, seksualiteter, krop, familieforhold, identitetsdannelse, 

opførelse på sociale medier osv. (emu, 2020). Tilsvarende belyser ovenstående analyse, at 

størstedelen af de adspurgte respondenter har modtaget seksualundervisning og dermed burde 

have tilegnet sig optimal viden omkring emnerne indenfor området. Dog er det på den anden 

side muligt at argumentere for, at udbyttet af denne undervisning ikke har været 

fyldestgørende nok, idet evalueringen fra Als Research (2019) belyser, at knap halvdelen af 

de adspurgte elever har “lært om forskellige opfattelser af seksualitet”, “talt om, hvilke 

problemer unge kan opleve i forhold til forskellige opfattelser af køn og kønsroller” og “talt 

om, hvilke problemer unge kan opleve i forhold til samfundets opfattelse af seksualitet” 

(Følner, Jensen , & Larsen, 2019, tabel 7.10). Tilsvarende fortæller 3 ud af 6 af de adspurgte 

respondenter, som vi har interviewet, at de ikke har modtaget undervisning, hvor de lærte at 

snakke om og analysere forskellighed i forhold til krop og køn med udgangspunkt i eget liv 

(Bilag 1).  

Via en analyse, som i større træk vidner om, at udbyttet af den opstillede seksualundervisning 

i grundskolen ikke er fyldestgørende nok, er det muligt at diskutere, hvorvidt undervisningen 

tilbyder den enkelte elev de nødvendige redskaber til at kunne begå sig som respektfuld 
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‘sexborger’ i samfundet. Uden de retmæssige redskaber samt viden om forskellighed kan den 

enkelte person risikere at ende i uhensigtsmæssige situationer, hvor andres grænser og 

identitet ikke accepteres eller respekteres. Ligeledes kan der argumenteres for, at en ringe 

viden på området kan føre til fortsat forstærkning af det heteronormative samfundssyn, som 

underminerer individets egen fortolkning af identitet. Ved at vedligeholde dette samfundssyn 

gøres andre retninger, såsom Queer (Butler, 1990), som afviger fra det heteronormative til 

anderledes, hvilket kan medføre den betydning, at andre seksuelle orienteringer ikke bliver 

italesat og dermed tabuiseret. For at kunne ændre på dette, er det muligt at diskutere 

vigtigheden i at italesætte hele aspektetet af køn, krop og seksualitet, så ingen føler sig 

overset, men hermed inkluderet i den vante samtale om køn, krop og seksualitet. På den ene 

side er det muligt at anskue, at der fra Børne- og Undervisningsministeriet er opstillet rammer 

for samtalen om disse emner, da det fremgår, at eleven skal forholde sig forklarende, 

analyserende, vurderende etc. (emu, 2020) til emnerne. Men selvom retningslinjerne er lagt, 

så belyser svarene fra de interviewede elever, at det stadig er et felt, som rummer stor 

berøringsangst og som anses som værende “akavet” (Bilag 1). Dette betyder, at 

retningslinjerne ikke formår at sætte gang i samtalen mellem eleverne. På baggrund af dette 

er det tilsvarende muligt at diskutere, hvorvidt det er forståeligt, at unge har det således. På 

den ene side hersker der en fælles virkelighedsforståelse for, at dette felt skal undermineres 

grundet nedprioriteringen af faget siden indførelsen i 1970. Denne nedprioritering har 

medført en fælles useriøsitet, herunder en uforandringsdygtig tilgang til området. På den 

anden side kunne faget blive prioriteret højere ved at kræve mere seriøsitet omkring 

forskningen i seksualitet og tilsvarende klæde lærerne bedre på til at tale med eleverne om 

emnerne inde for området. Samtidigt er det muligt at påstå, at denne prioritering ikke vil have 

synderlig betydning, hvis ikke samfundsstrukturen ændrer sig, herunder den sociale 

virkelighedsopfattelse. Ifølge Haraway, er den viden, morale, samt opfattelse af verden, som 

mennesket besidder konstrueret af andre og samfundet omkring en og for at kunne ændre på 

dette mener både Haraway (2020) og Butler (1990), at mennesket er nødsaget til at gøre oprør 

mod den opsatte virkelighedsopfattelse, herunder de opstillede modsætningskategorier. 

Individet skal hermed være åbent overfor at ændre sit syn på samfundet, herunder stille sig 

kritisk overfor egen viden, specielt ved opdagelsen af ny viden, for hermed at muliggøre 

mindskelsen af dominansen i samfundet, som er med til at opretholde det heteronormative 

samfundssyn, som skaber eksklusion for den del af samfundets befolkning, som ikke føler sig 

tilpas her. På vegne af dette mener vi derfor, at en optimering af seksualundervisningen er 

nødvendig.  
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Det kan give anledning til undren om, hvorfor der endnu ikke er opstillet krav til kontrol for 

udbyttet af undervisningen. Ifølge faghæftet for undervisningen, udarbejdet af Børne- og 

Undervisningsministeriet, viser følgende citat: ”Det obligatoriske emne er ikke tillagt et 

selvstændigt timetal, men skal indgå̊ i undervisningen i de obligatoriske fag. Det påhviler 

skolelederen at træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen i sundheds- og 

seksualundervisning og familiekundskab skal foregå̊ i.” (Emu-Redaktionen, 2020), at der er 

opsat rammer for undervisningen, samtidig med, at skolelederen er gjort ansvarlig for, at den 

integreres i skoles fag. Der er dog intet, der i faghæftet for undervisningen, indikerer, at der 

føres nogen kontrol for, at undervisningen afvikles eller for, hvad eleverne får ud af den. 

Dette undrer vi os over, idet Projekt SEXUS allerede i 2018 påviste, at udbyttet af 

seksualundervisningen ikke var brugbart. Ifølge ovenstående analyse, og igen i 2019 gav 

evalueringen fra Als Research en indikation for samme.   

Som tidligere nævnt, er Projekt SEXUS (2018) udarbejdet af SSI og Sexologisk 

Forskningscenter (AAU) og evalueringen fra Als Reseach (2019) er udarbejdet på vegne af 

STUK og i samarbejde med Epinion og Sex og Samfund (Følner, Jensen & Larsen, 2019). 

Dette betyder, at flere foreninger, institutter, universiteter og selve Børne- og 

Undervisningsministeriet allerede i 2018 og igen i 2019 er blevet gjort opmærksom på, at 

noget indikerer, at seksualundervisningen ikke lever op til forventningerne.  

Hertil kan man undre sig over, hvorfor der ikke er blevet gjort noget ved ovenstående endnu. 

Kan det skyldes, at vi stadig i år 2020 lever i det, Bourdieu beskriver som et samfund præget 

af symbolsk magt og vold, hvor maskuliniteten fortsat dominerer? Ikke kun indenfor 

seksualundervisningen, men også i samfundsstrukturen helt ind i de politiske aspekter af dets 

opbygning. Det er svært at give et konkret eller direkte korrekt svar på, eftersom det ligger 

udenfor vores muligheder for undersøgelse. Det kan dog klart antages, at dele af denne teori 

kan anses som værende korrekt. Specielt eftersom vi gennem vores egne interviews også 

belyste, at seksualundervisningen i høj grad er præget af læren om de mandlige aspekter af 

sex og beskyttelse nævnt i citatet (Bilag 1), angående læren om påsættelse af kondom. Her 

skal det nævnes, at dette selvfølgelig også er vigtigt at undervise i, men ud fra vores 

interviews er der ikke noget, der indikerer, at der er lagt lige så stor vægt i læren om, hvordan 

kvinden specifikt kan beskytte sig.  

 

“Orgasmebogen” (Tiedt, 2020) påpeger også, at mændene gennem tiden har haft den 

bestemmende magt, hvilket bl.a. ses da Sigmund Freud i starten af 1900-tallet påpegede, at 

såvel læger som ingen andre skulle røre klitoris (Tiedt, 2020).  
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Tilsvarende har det i Danmark kunnet lade sig gøre at fratage kvinder retten til udfoldelse og 

nydelse af egen seksualitet, idet kvinder blev sendt til Sprogø med diagnosen ’hysteri’, hvis 

de mod mændenes vilje nød erotik og sex (Tiedt, 2020). Christian Keller, anerkendt læge og 

‘arkitekten’ bag Sprogø, beskrev i 1919, at øen henvente sig til: ”den klasse af let aandsvage 

Kvinder, hvis Erotik frembyder en væsentlig Fare i det frie samfund” (Tiedt, 2020, s.116). 

Her er det igen muligt at argumentere for den maskuline dominans, som har præget og til dels 

stadig præger samfundet.  

 

Derudover bærer opgaven præg af og specielt indledningen giver et tydeligt indblik i, vores 

holdning til, at løsningen på den mangelfulde seksualundervisning vil være en optimering af 

den. Som før nævnt, er der ingen kontrol af udbyttet af undervisningen, hvilket vi mener er 

nødvendigt for at sikre, at eleverne får den viden, som der kræves. Dertil mener vi også, at 

der skal være en kontrol med kvaliteten og ikke kun retningslinjer for, hvad man skal 

igennem. Manglende kontrol af kvaliteten kan bevirke, at der bliver undervist i forældet 

viden, som en af respondenterne i vores interview nævnte (Bilag 2). Lærere kan have svært 

ved at holde sig normkritiske og være med til at opretholde et normativt syn på aspektet 

angående krop, køn og seksualitet og til sidst, som vi lægger stor vægt på, kan det påvirke 

undervisningens indhold i en sådan grad, at den ikke folder sig ud til alle aspekter af 

emnerne, men kun forholder sig til de kompetencemål, der er stillet.  

Vi er derfor overbeviste om, at der skal laves en revurdering og optimering af fagets 

kompetencemål, idet vi mener, at det er vigtigt at blive undervist i meget mere end blot det, 

som de nuværende mål indebærer. Der er, som tidligere nævnt, mange aspekter af emner 

omhandlende sex, seksualitet, køn, krop, identitet osv., som ikke bliver berørt eller omtalt i 

grundskolen. 

Imidlertid skal vi også se på konsekvensen af denne optimerede undervisning, som vi ønsker 

skal integreres i grundskolen. Kan der være nogle ulemper ved en så bred og normløs 

undervisning? Man kan argumentere for, at ikke alle vil se det som værende gavnligt med en 

sådan undervisning. Den ønskede optimerede seksualundervisning kan bl.a. indeholde Judith 

Butlers teori om, at køn ikke er noget, som individet fødes med, men noget som individet gør 

sig til gennem sine handlinger og ageren i samfundet. I en optimeret seksualundervisning vil 

undervisningen kunne tage udgangspunkt i Butlers opgør med biologien. Den nuværende og 

traditionelle undervisning fokuserer på, at individet fødes som enten dreng eller pige, men 

hvis Butlers teori bliver inddraget i undervisningen, brydes der med disse tanker og normer.  
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Her vil eleverne undervises i, at det er okay selv at danne og skabe sin kønsidentitet, hvilket 

kan gøres ved at bryde med normerne om, f.eks. hvilken type tøj de forskellige køn skal bære. 

Der kan dog argumenteres for, at ikke alle i samfundet ønsker en så bred 

seksualundervisning, hvor dette aspekt af emnet køn og identitet indgår.  

 

Vi selv er af den overbevisning, at jo større viden man har indenfor et område, desto bedre 

forståelse har man for det. Men anskues dette fra et religiøst perspektiv, vil der kunne opstå 

eventuelle problemer.  

Der er dele af den danske befolkning, som tilhører meget religiøse trosretninger. Her menes 

ikke blot kristendommen, islam, jødedomme osv., men de små grene og sekter, der findes 

indenfor enhver trosretning, hvor de troende individer dyrker religionen til ekstremer. Her vil 

der, hvis der tages udgangspunkt i de ekstreme sekter indenfor eks. kristendommen og islam, 

være trosrelaterede holdninger, som strider imod læren om ovennævnte brud med biologien 

og de normative kønsroller og -identiteter. Man kan argumentere for, at der ikke, inden for et 

sådant trossamfund, vil være forståelse for eller enighed i, at eleverne skal opnå denne form 

for læring. Hvis man antager, at et barn fra en familie med ekstrem religiøs tro skulle 

modtage denne undervisning, vil der kunne opstå konflikter både i hjemmet, men også 

mellem familie og skole. Det er muligt at diskutere, hvorvidt det ikke er alle, der tilgodeser 

en fyldestgørende seksualundervisning, men vil man fortsætte kursen mod et frisindet og 

åbent land, så mener vi, at man er nødsaget til at være normkritisk overfor samfundets 

nuværende normer og inddrage en normløs, aftabuiseret og mangfoldig læren om krop, køn 

og seksualitet i grundskolen.  

Dermed kan der argumenteres for, at manglerne indenfor fagmålet i ‘Sundhed- og 

seksualundervisning og familiekundskab’ er med til at underminere unges 

virkelighedsforståelse, idet undervisningen ikke har fokus på inddragelse af alle aspekter af 

retninger indenfor emner såsom for krop, køn og seksualitet. Dette bevirker en negativ 

tendens, hvor unge individer ikke lærer, hvordan de som ‘sexborger’ skal begå sig i 

samfundet som respektfulde, hensynstagende og accepterende individer. 

 

7.1 Selvrefleksion 

Gennem udarbejdelsen af denne opgave har vi foretaget en del refleksioner over punkter, som 

kunne være afviklet anderledes eller forbedret.  
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Et af de punkter omhandler vores produkt: prototypen af en podcast. I analysen af produktets 

design og konstruktion blev det nævnt, at det endelige produkt, som vi endte med, ikke 

oprindeligt var det planlagte. Efter beslutningen om i sidste ende alligevel at anvende 

‘prøven’ på en prototype som det endelige produkt, har vi reflekteret over, hvad vi kunne 

have gjort anderledes for derved at have sluttet af med det ønskede slutresultat, herunder en 

forbedring af den første prototype.  

Som tidligere nævnt har COVID-19 spillet en central rolle i beslutningen om ikke at fuldføre 

den oprindelige designløsning. Desuden havde det været en fordel, hvis vi havde sporet os 

ind på den endelige designløsning tidligere i opgaveprocessen, idet vi kunne have påbegyndt 

konstruktionen af produktet tidligere og før restriktionernes begrænsning af samfundet. Dette 

ville også have givet mulighed for at teste det endelige produkt på vores respondenter i 

interviewet, som tidligere havde hørt vores ‘prøve’ af en prototype, hvilket ville have været 

nyttigt, idet vi derved kunne have besvaret vores problemformulering i lyset af det produkt, 

som oprindeligt var ideen med et design af et nyt medie som supplement til 

seksualundervisningen. 

Vi ville også have været i stand til at analysere på den feedback, som vi kunne have indhentet 

fra respondenterne og vurderet om designløsningen var optimal. 

Derudover ville vi have haft mulighed for at undersøge, om designløsningen ville have levet 

op til formålet om at skabe forståelse samt ændring i attituden omkring problemstillingerne 

inde for de respektive emner, som oprindeligt var hensigten med samtalen i den endelige 

podcast-prototype. Udover dette reflekterede vi også over måden, hvorpå vi valgte at 

indsamle data. Dette gjorde vi hovedsageligt gennem én ‘interviewer’ til én ‘respondent’, 

hvorimod det kunne have været interessant at interviewe fokusgrupper ved f.eks. at inddrage 

en gruppe på fire-fem grundskoleelever. Dette kunne muligvis have gjort respondenterne 

mere komfortable i situationen og dermed have medført mere uddybende svarresultater. 

Derudover kunne denne metode evt. have givet os et bedre indblik i, hvad eleverne deler med 

hinanden, grundet en eventuel gruppekonstellation af venner, som finder hinanden fortrolige. 

I en videre refleksion over tilgangen til at opsøge informationer om målgruppen kom vi frem 

til, at et mindre feltarbejde kunne have været en interessant måde at opnå viden om denne på.  

Dette kunne f.eks. være ved at tage ud på en af de danske grundskoler og således selv deltage 

i den seksualundervisning, som udbydes til eleverne, hertil observere, hvordan selve 

undervisningen reelt kan foregå, hvilket tilsvarende kunne danne grobund for uddybende 

spørgsmål til respektive respondenter.  
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Dertil kunne det også have været interessant at undersøge, om respondenter mener, at den 

maskuline dominans optræder i seksualundervisningen ved at bede dem om at tage stilling til 

kønsfordelingen af de respektive emner, altså om det kunne tyde på en tendens til, at der var 

flere emner, der inddrager det ene køn fremfor det andet. Dette ville give mulighed for i 

større omfang at bekræfte Haraways, Butlers og Bourdieus teorier om, at der er en tendens til 

maskulin dominans i samfundet.   

8. Konklusion  

Det kan dermed konkluderes, baseret på vores udarbejdede undersøgelser, at det tyder på, at 

der fortsat er udfordringer angående den nuværende seksualundervisning. På baggrund af de 

udarbejdede undersøgelser har det ikke i tilstrækkelig grad været muligt at bekræfte, om 

podcasten som medie, som supplement til undervisningen, vil være det bedste 

løsningsforslag. Vi kan dog, på baggrund af vores egne interviews, konkludere, at der er en 

interesse for anvendelsen af mediet. Med udgangspunkt i vores udarbejdede interviews kan 

det konkluderes, at undersøgelsen ikke umiddelbart kan anses som værende repræsentativ for 

hele målgruppen. Dette betyder, at det ikke med sikkerhed kan vurderes, at designløsningen 

anses som værende den optimale løsning på den omtalte problematik. Via anvendelsen af 

feministisk videnskabsteori og sociologisk uddannelsesteori kan tesen om, at den 

mangelfulde og maskulint dominerede seksualundervisning bekræftes, hvilket konkluderer, at 

den nuværende seksualundervisning i teorien kan have negative effekter, hvad angår de unges 

ageren som en god ‘sexborger” i samfundet. Dette skyldes, at der, baseret på teorierne, kan 

argumenteres for, at individet fastholdes i et samfund, hvor der udøves symbolsk magt og 

vold, hvilket bevirker, at individet ikke har mulighed for at bryde med samfundets fastsatte 

normer indenfor emner såsom krop, køn og seksualitet. Det har ikke været muligt at bekræfte 

en direkte sammenhæng mellem en mangelfuld seksualundervisning og den omtalte #metoo-

debat, hvor der i den seneste tid er dukket yderligere eksempler op angående seksuelt 

krænkende adfærd. Der antages fortsat, med henblik på omtalte teori, at der kan ses en 

umiddelbar sammenhæng. Det kan dog ikke bekræftes, at der er belæg for, at sammenhængen 

er til stede, eftersom vi har været omfattet af begrænsninger mht. udarbejdelsen af 

undersøgelserne.  
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Bilag 
 

Bilag 1 - transskriberet interview med elever iht. Seksualundervisningen i grundskolen 

 

Navn på interviewet:  

A: Emma 

B: Mathilde 

C: Mikkel 

D: Sofie 

E: Johan 

F: Clara 

 

Klassetrin:  

A: 9. klasse 

B: 6. klasse 

C: 8. klasse 

D: 6. klasse 

E: 8. klasse 

F: 8. klasse 

 

Skole: 

A: Sigerslevøster 

B: Byvangsskolen 

C: Skolen i Skibby 

D: Bangsbostrand skole 

E: Hjørring Private Realskole 

F: Muldbjerg 

 

Kommune: 

A: Frederikssund 

B: Frederikssund  

C: Skibby 

D: Frederikshavn 
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E: Hjørring 

F: Hjørring 

 

1. Har du modtaget seksualundervisning? 

A: Ja det har jeg 

B: Ja i uge 6 I 5. klasse 

C: Ja det har jeg  

D: Ja det tror jeg  

E: Jeg har ikke haft det som fast undervisning, men det får jeg når jeg starter i 9.  

F: Ja 

 

2. Har du modtaget undervisning, hvor du har lært at samtale om forskellighed i 

forhold til krop og køn med udgangspunkt i eget liv? 

A: Ja det har jeg 

B: Det tror jeg ikke 

C: Nej det har jeg ikke 

D: Øh ja, det tror jeg 

E: Det har jeg fået meget lidt i uge 6 i 6., 7., og 8. klasse 

F: Nej det har jeg ikke 

  

3. Har du modtaget undervisning, hvor du har lært at analysere forskellighed i forhold 

til krop, køn og seksualitet? 

A: Ja  

B: Øh, det ved jeg ikke  

C: Nej ikke rigtig 

D: Det ved jeg ikke 

E: Igen kun i uge 6 i 6., 7., og 8. klasse 

F: Ja 

 

4. Har du modtaget undervisning, hvor du har lært at vurdere normer og rettigheder 

for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv? 

A: Jeg har i hvert fald lært om rettigheder i forhold til sex 

B: Nej 

C: Det tror jeg ikke 
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D: Nej 

E: Jeg har ikke lært det med normer, men det kommer nok næste år. Jeg har fået en del 

undervisning omkring rettigheder gennem 8. Klasse fordi vi snakker meget om de forskellige 

rettigheder folk har 

F: Nej 

  

5. Hvad har du lært i denne undervisning? 

A: Jeg har lært om gamle sexsygdomme, at sætte et kondom på en flamingo penis og lidt om 

puberteten og menstruation, men det var mere i de mindre klasser 

B: Om kroppen, menstruation, puberteten, men også om begreberne hetro, homoseksuel, 

lesbisk, bi, bøsse.  

C: Jeg kan ikke huske med de forrige undervisninger, men her i 8. har jeg lært lidt om 

seksualiteter og kropsidealer. Jeg kender nu til bi, homoseksuel, transgender.    

D: Vi har både snakket om sådan noget, hvad hedder det sådan, lesbiske og sex, så har vi 

snakket om øhh, jeg kan ikke huske det. Hov for resten, så sidste gang der var uge 6, der var 

vores lærer syg, så vi havde det ikke, så jeg kan ikke huske særlig meget, for så var det sidste 

år igen, at jeg havde det. Så ja jeg kan ikke huske så meget fordi, det blev aflyst. Vores lærer 

var syg hele ugen og så sagde hun, at vi skulle have det på et andet tidspunkt, men det har vi 

ikke haft endnu. 

E: Jeg har lært om hvordan mænd og kvinders kønsdele fungere, hvordan man laver børn, 

hvordan man sætter et kondom på, mange ting om hvad der er normalt og ikke normalt at 

gøre og tænke og hvorfor mennesker er det eneste dyr der har sex for sjov. 

F: Vi lærte forskellig ting omkring sex og begge køns kroppe. Det gik de meget i detaljer 

med, måske lidt for meget, hvis du spørger mig.  

  

6. Hvad synes du om emnet sex? 

A: Det er akavet 

B: Klamt, tidligt at lære om sådan noget 

C: Det er kedeligt 

D: Det er fint nok, men også lidt akavet 

E: Det er da et meget "spændende" emne som er vigtigt at lære noget om fordi det bliver en 

del af ens liv når man bliver ældre. 

F: Det er fint nok 
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7. Synes du undervisningen er brugbar og vigtig? 

A: Den er vigtig, men jeg ved ikke, hvor brugbar den er når man lærer om sexsygdomme som 

er uddøde 

B: Ja 

C: Nej ikke rigtigt, for vi ser bare en film om kropsaktivister. Jeg faldt lidt ud af 

koncentrationen. 

D: Altså den er vigtig, men jeg ved ikke lige hvor spændende jeg synes den er 

E: Jeg synes det er vigtigt at få undervisning om sex og hvordan det foregår med børn og 

kønsdele 

F: Ja  

 

8. Hvordan har du det med at snakke om sex? 

A: Det er fint nok, men et akavet emne 

B: Det er for tidligt at snakke om 

C: Det er fint nok 

D: Øhm ja det, ja altså det er stadig lidt akavet og pinligt, men ellers så er det fint nok 

E: Det er ikke lige det emne jeg snakker mest om, men det er ikke noget jeg er ræd for at 

snakke om med andre. Bare ikke lige mor eller far så er det fint. 

F: Det er okay med mig 

 

9. Hvem har undervist dig i emnet? 

A: Det har min dansklærer 

B: Min matematiklærer, dansklærer og sundhedsplejersken, men sundhedsplejersken var den 

bedste. 

C: Det har min dansklærer 

D: Min dansklærer Lise-Lotte, hun er også vores kontaktlærer 

E: Min tidligere geografilærer i Randers og min tidligere biologilærer også i Randers 

F: Sundhedsplejersken 

 

10. Hvordan har du det med at blive undervist af denne person? 

A: Meget fint. Hun er meget rolig og forstående overfor de unge 

B: Underligt. Det er mærkeligt at de talte om det 

C: Ikke helt godt – jeg ville hellere have en som var uddannet tror jeg 

D: Det er fint nok, hun er ikke bange for at snakke om det og ja hun siger bare tingene lige ud 
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E: Det var ganske fint og mindre pinligt emne at have om end man lige troede. De var begge 

meget gode til at forklare hvad man skulle vide. 

F: Fint, da hun ikke kender mig 

  

11. Hvordan reagerer folk i klasse når I bliver undervist i emnet? 

A: I 9. tager de det meget roligt, før i tiden gik de helt amok og mange begyndte at grine 

B: Alle reagerede sådan ”ad” ”det klamt” og syntes det var akavet 

C: Det er lidt akavet, mange tager det ikke seriøst. Det er lidt for tidligt at snakke om sex og 

sådan. 

D: Altså nogle af drengene, det er tit sådan at de sidder og griner. Vores lærer gør også nogle 

gange lidt sjov ud af det. Jeg tror det er for at det skal være sjovt, så vi også godt gider lytte 

til det og så ja så griner folk og sådan noget 

E: De reagerede egentlig meget fint på undervisningen og de spørgsmål der blev stillet. Der 

blev grint en del, men det er vel meget normalt 

F: Nogle griner, andre kaster op. Altså der var seriøst tre, der kastede op og blev sendt hjem. 

 

12. Føler du dig tilpas omkring folk i din klasse når I skal snakke og lære om sex? 

A: Ja 

B: Nej eller måske 

C: Nej bestemt ikke 

D: Ja nogenlunde 

E: Det tænker jeg da at jeg gjorde for der var ikke så mange der kommenterede på de 

spørgsmål jeg stillede 

F: Ja 

 

13. Har der været nogle pinlige eller akavet situationer, hvis ja, hvilke? 

A: Ja vores lærer fortalte engang om hendes sexliv, det var lidt grænse 

B: Det var for meget for alle og tror bare det er pinligt lige nu 

C: Ja det har der, når andre ikke helt forstår hvad der sker og det så bliver misforstået 

D: Det kan jeg jo ikke huske. Det er der sikkert, men jeg kan ikke huske hvad for nogle 

E: Der var en del pinlige situationer fx da der kom et anonymt spørgsmål om "Kan pikken 

knække" eller "hvordan kan man købe glidecreme uden ens forældre opdager det" Bare for at 

nævne nogle få. 

F: Ja, vi skulle sætte kondom på en plastik penis 
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14. Hvad kunne gøres anderledes for, at du ville føle dig mere tilpas i denne 

undervisning? 

A: Ved jeg ikke. Jeg ved ikke om man kan blive mere tilpas 

B: Hvis man kunne dele pigerne og drengene op. Fordi mange er bange for at spørge 

C: Det kræver at man har det godt i sin klasse og at det er en uddannet person som underviser 

D: Hmm jeg synes man skal dele piger og drenge op 

E: Der var ikke noget der kunne gøres bedre, de andre sad på deres plads og sagde ingenting 

når læreren snakkede 

F: Følte mig tilstrækkelig tilpas 

 

15. Føler du, at du ved noget, som læreren ikke snakker om og hvor har du lært om 

dette? 

A: Næ vores lærer spøger ind ellers snakker om hun frit om det og så kan alle byde ind 

B: Ja og har nok hørt det eller set det på tv eller fået noget at vide fra mine venner 

C: Måske og det vil nok være fra mine venner 

D: Altså ja jeg ved sådan ting, men det er nok på grund af de andre i klassen, fordi de ved 

ting, som vi ikke snakker om, fordi det er vi for unge til. De ved det fra deres ældre søskende 

og det er om porno og sådan. Nogle ting vi ikke lærer så meget om. 

E: Der var ikke nogen situation hvor jeg vidste noget som læreren ikke nævnte 

F: Ja og det har jeg lært fra nettet og blandt min vennekreds 

16. Føler du, at der er nogle ting, som burde snakkes mere om? 

A: Ja selve beskyttelse under sex og det at undgå graviditet 

B: Ja lidt om menstruation og hvornår det kommer og sådan. Det at være transkønnet eller 

sidde med en anden følelse i 6. Klasse 

C: Det har jeg ikke brug for 

D: Nej 

E: Jeg føler der bliver snakket nok om sex og andre lidt underlige ting 

F: Ja 

  

17. Hvilket undervisningsmateriale bliver brugt i denne undervisning? 

A: Vi bruger sex og samfund, unge sex eller sådan noget og så en flamingo tissemand og et 

kondom. I 7. vi fik en håndfuld kondomer. 

B: Film, tændstiksfigurer og sundhedsplejersken. 

C: Vi bruger video og reklamer. Vi skal gennemskue hvad reklamen går ud på f.eks. var der 
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en som var homoseksuel 

D: Vi bruger computer for der er sådan nogle spil,, tror det hedder uge 6. Det er meget 

mærkelige spil og quiz, hvor man lærer om kroppen og der er en der sidder og snakker. 

E: Der blev brugt kondomer og plastik dildoer for, at vi skulle prøve at sætte et kondom på 

ordentligt så det virkede og sad som det skulle. 

F: Vi har en plastik penis, kondomer og en skulptur af en skede. 

  

18. Er der nogen form for midler, som kunne være mere interessant at bruge i 

undervisning fx film, SoMe, musik, podcast osv.? 

A: Film. Den kan nemlig forklare meget mere end en person 

B: Podcast for jeg føler hvis jeg lytter så er jeg mere koncentrat og så kan jeg danne mine 

egne illustrationer og det er bedre end nogle fra internettet 

C: Podcast og Social medier. Jeg tænker alt andet end en lærer man kender 

D: Ja altså det vil være fint nok med youtube og tiktok, men alligevel så lærer vi jo også det 

vi skal i undervisningen, så det er det samme 

E: Jeg føler dildoer og kondomer var fint som undervisningsmateriale for vores årgang 

F: Ja det ville være nemmere end kun at snakke om det 

 

19. Føler du, at der er plads til spørgsmål i denne undervisning og er du komfortable 

med at stille spørgsmål til emnet? 

A: Vi har en anonym kasse man kan ligge spørgsmål i og så tager vi dem op i forum, så det er 

ikke fordi, at der som sådan bliver stillet spørgsmål, mere anonymt 

B: Ja for jeg har det godt i min klasse 

C: Nej ikke rigtig 

D: Nej der er næsten ingen som stiller spørgsmål selvom der er ret mange som har spørgsmål 

inde i hovedet, men så synes folk bare, at det er akavet og pinligt at spørge ind til det for hele 

klassen sidder der, så tror jeg det vil være nemmere det med at blive delt op i piger og drenge 

E: Jeg kan sagtens stille spørgsmål til undervisningen og gør det også. 

F: Nej 

  

20. Vi har valgt at lave en podcast som et hjælpemiddel i seksualundervisningen. En 

podcast er et medie, lidt ligesom radio, men hvor du modsat radio kan lytte til et 

specifikt emne når du vil. En podcast kan altså også sammenlignes lidt med en lydbog. I 
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podcasten vil vi være en gruppe unge kvinder, som diskuterer diverse emner, som 

omhandler sex.  

Hvad tænker du om, hvis der bliver lavet en podcast, som kan blive spillet for klassen? 

A: Meget god ide og hjælpsomt at det er nogle på en tættere aldersgrænse fremfor 40-årige 

lærer 

B: Det kunne være sejt og give bedre fordybelse 

C: Det er bedre end en lærer som ikke er rigtig uddannet til det 

D: Det tror jeg vil være fint, det er en god ide! 

E: Det ville være fint for mig 

F: Det vil være fint 

21. Ville dette være noget du synes kunne være brugbart og spændende?    

A: Ja det er en god ide 

B: Ja 

C: Sikkert 

D: Ja måske  

E: Det kunne sagtens være brugbart, nok ikke spændende men alligevel lidt når det jo er 

vigtig viden at få 

F: Ja det er jeg sikker på 

 

22. Feedback fra respondenterne, da de havde hørt prototypen på et podcastafsnit: 

A: Det er god og dragende og det er godt at det er unge kvinder, som tager emnerne op. 

B: Det er rigtig nice og det lyder som om ham Marko er en kendt youtuber 

C: Det lærer man mere af og det er godt det er kort, så man kan holde koncentrationen 

D: Den var godt og det er sjovt og noget man gider at høre. Det er noget man kan snakke om 

bagefter.  

Nu er der en pige i vores klasse hun er både til piger og drenge og hun har været kærester 

med en pige. Og fra min parallelklasse er der også to, som er til piger. Det er ikke noget vi 

snakker så meget om, så det vil være fint at høre om i en podcast.  

E: Det er interessant og sjovt fordi at det er mere på vores niveau. Det er specielt godt fordi 

det er til at forstå og så snakker de som vi gør, altså bander.  

F: Det er spændende når det er en samtale, så er det ikke bare en lærer der står og siger en 

masse ord, hvor man ikke rigtig følger med. Det er godt og ja så har man mere lyst til at lytte 

til det. 

 



 56 

Bilag 2 - transskriberet interview med lærere iht. Seksualundervisningen i grundskolen 

 

Navn på interviewet: 

A: Jane Axelsen 

B: Per Nielsen 

 

Hvilken skole arbejder du på:  

A: Friskolen Skallerup 

B: Frydenstrand Skoleafdeling 

 

Hvilken kommune ligger skolen i:  

A: Hjørring 

B: Frederikshavn 

 

Hvor længe har du været lærer:  

A: 17 år 

B: 13 år 

 

1. Har du undervist i seksualundervisning? Hvis ikke går vi videre til spørgsmål nummer 

17. 

A: Ja det har jeg i flere år nu 

B: Nej der har jeg ikke 

 

2. Kender du til de tre kompetencemål indenfor Køn, krop og seksualitet i 

seksualundervisningen? 

A: Ja dem er jeg bekendt med og arbejder ud fra 

 

3. Hvilken baggrund har du for at undervise i faget – har du modtaget kurser? 

A: Jeg har undervist i biologi i mange år og jeg bruger materialer fra Sex & Samfund.  

I Hjørring kommune, hvor jeg er lærer, stiller kommunen også seksualundervisning for 

9.klasse til rådighed og det benytter jeg mig også altid af. Så kommer der sundhedsplejersker 

ud og har undervisning for eleverne. Det synes jeg fungerer rigtig godt. 

Respondent henviste til hjemmeside, hvor man kan læse mere om kommunens tilbud: 
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https://sundhedsplejen.hjoerring.dk/media/11268/sund-og-sikker-sex.pdf 

 

4. Hvilket materiale står til rådighed for undervisningen og hvilket anvender du? 

A: Jeg anvender materialer fra Sex & Samfund. 

 

5. Hvordan har du det med at undervise i seksualundervisning? 

A: Det holder jeg meget af . Det giver gode relationelle snakke med eleverne.  

Jeg deler til tider eleverne op i køn – det giver helt andre snakke. 

 

6. Er der noget, som kan ændres for, at du ville være mere tilpas med at undervise i 

seksualundervisning? 

A: Nej, jeg er egentlig godt tilfreds 

 

7. Føler du, som lærer, at du er den rette til at levere denne undervisning? Begrund 

svar. 

A: Ja, fordi jeg har erfaring og interesserer mig for emnet samtidig med, at jeg har god 

kontakt til de unge mennesker. Jeg tror det er vigtigt, at man har interesse for at undervise i 

emnet. 

 

8. Hvordan tager eleverne imod undervisningen? 

A: Til at begynde med er nogle lidt fjollede, men når ”den fase” er ovre synes jeg, de er 

meget deltagende og interesserede. 

 

9. Hvilket klassetrin er det yngste, som du har undervist i? 

A: Det er 7. årgang. 

 

10. Hvordan forholder eleverne sig til emnet og undervisningen? 

A: Jamen som jeg nævnte tidligere, så er nogle lidt fjollede til at begynde med, men når ”den 

fase” er ovre synes jeg de er meget deltagende og interesserede. 

 

11. Har der været akavet, pinlige eller ubehagelige oplevelser i forbindelse med 

undervisningen? 

A: Næ, men som sagt kan de være fjollede. Jeg tror også, at det gør en stor forskel at 

kønsopdele eleverne ind imellem. 
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12. Hvad gør du for, at eleverne skal føles sig tilpas i undervisningen? 

A: Jeg sørger for, at de får lov at fjolle af inden vi går rigtigt i gang. 

 

13. Føler du, at seksualundervisningen er fyldestgørende?  Begrund svar. 

A: Ja, det er vigtigt, at eleverne kender deres eget og andres køn, det er vigtigt, at de ved hvad 

der er i orden og, at de ved, at det er vigtigt at sætte grænser, at acceptere og respektere 

andres og egne grænser. Forplantningsdelen er selvfølgelig også vigtig. 

 

14. Føler du, at der er nogle ting, som burde snakkes mere om? Hvis ja, hvilke? 

A: Ja, det at sætte grænser, at acceptere og respektere andres og egne grænser. 

 

15. Har du selv lært noget nyt i undervisningen, som du ikke førhen er blevet undervist 

i? 

A: JA! Jeg er jo oppe i årene, er jo 55 år, og da jeg gik i skole havde vi stort set ikke anden 

seksualundervisning end, at vi så på billeder af nøgne mennesker. 

 

16. Hvordan er din opfattelse af, om eleverne føler sig komfortable med at stille 

spørgsmål? 

De næste er kun relevant for lærere, der ikke har undervist i seksualundervisning, derfor 

går vi videre til spørgsmål 21.  

A: Jeg laver en ”postkasse”, hvor de kan lægge sedler i. Man kan også lave et Padlet og andre 

gange sender eleverne en sms. Det fungerer godt når det er anonymt. Jeg tror de føler sig 

mere komfortable sådan. 

 

17. Hvilken opfattelse har du af den seksualundervisning, som bliver givet i 

grundskolen? 

B: Det er positivt at vores sundhedsplejerske byder ind på undervisningen, ellers kan det være 

svært for lærerne at gå ind i. Dog kunne vi måske profitere af at have mere ”ung til ung – 

undervisning” omkring netop dette emne. Så der er klart nogle udviklingspunkter. 

18. Har du hørt om nogle problematikker fra dine kollegaer iht. Seksualundervisningen? Hvis 

ja, hvilke? 

B: Nej 
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19. Har du lyst til at undervise i seksualundervisning? Begrund svar.  

B: Nej det har jeg ikke, men jeg arbejder også som afdelingsleder og derfor underviser jeg 

ikke længere.  

20. Har du nogensinde modtaget spørgsmål til emnet, selvom du ikke har undervist i det? 

Hvis ja, hvilke og hvordan? 

B: Nej 

21. Hvem eller hvilke fagpersoner ville ideelt være de optimale undervisere i denne 

undervisning? 

A: Det ville sundhedsplejersker, sygeplejersker og lærere, som har interesse for faget og 

eleverne. 

B: Sundhedsplejersker ville være de rette fagpersoner og så ville det også være optimalt med 

noget ”ung til ung” undervisning. 

 

22. Vi har valgt at lave en podcast som et hjælpemiddel i seksualundervisningen. Ideen 

med denne podcast er, at der vil være en række afsnit i en serie, hvor to kvindelige 

værter vil samtale om diverse emner, som omhandler sex, køn, krop, seksualitet, 

samfund og meget mere.  

Hvad tænker du om, hvis der bliver lavet en podcast, som kan blive spillet for klassen i 

undervisning? 

A: Jeg synes podcast er god som formidling, så det er en rigtig god ide. Måske kunne det 

også være en ide at lade to mænd samtale om samme emner, men ikke sammen med 

kvinderne, så giver det flere muligheder og et større perspektiv.  

B: Super god ide med en podcast! 

 

23. Ville dette være noget du synes kunne være brugbart og spændende?  

A: Jeps! 

B: Bestemt, det vil netop være en måde at bringe ”ung til ung” i spil, på en måde hvor det er 

let tilgængeligt. 

 

24. Ville det det være en hjælp for dig? I så fald hvordan?  

A: Ja, det er jeg sikker på. Det er altid spændende at prøve noget nyt sammen med eleverne. 

B: Tilgængelighed er jo super vigtigt i arbejdet på en skole. Det skal være muligt for både 

lærere, pædagoger, sundhedsplejerske og ikke mindst elever at tilgå podcasten. Hvis det er 
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det, vil det være en stor hjælp! 

 

25. Vi har tænkt at navngive vores podcast ”Sex, lyt og lær”. Hvad tænker du om denne 

titel og har du nogle bedre forslag? 

A: Fedt navn! 

B: Det kommer meget an på hvordan podcasten er skruet sammen. Er den sat samme som en 

”lyt og lær” podcast er navnet fint, men hvis man i podcasten kommer til at lægge op til 

samtaler mellem de unge, så synes jeg navnet kommer til at virke lidt for ”røv til bænk”-

agtigt, hvis det giver mening haha 
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Bilag 3 – ’Coloured Cognitive Map’ & læsevejledning 

 

Projektets centrale problemstilling er her skitseret i midten, i en rød cirkel, som bevidner om 

det vi finder uønsket: ”Utilstrækkelig seksualundervisning”, hertil med modpolen 

”tilstrækkelig seksualundervisning”, der belyser en mere tænkelig situation. Dernæst er der 

udarbejdet tre tænkelige årsager til denne problemstilling: ”Utilstrækkelig fagligbaggrund hos 

underviseren”, ”Timeløst fag på skemaet” og ”Normstyret undervisning”, alle tre med 

modpoler, som igen belyser en mere tænkelig situation. Tilsvarende er der blevet tilføjet fire 

årsager, som peger mod de tre årsager og dermed understøtte problemet yderligere og giver et 

bedre indblik i, hvordan disse årsager eventuelt er opstået. Derudover peger problemet mod 

implikationer, som utilstrækkelig seksualundervisning kan medføre, herunder: ”Unge har 

svært ved at navigere inde for seksualitet, krop og køn”, ”Grænseoverskridende adfærd” og 

”Snævert samfundssyn på emnet”, igen alle med modpoler, der bevidner det omvendte og en 

mere ønskelig situation. Tilsvarende peger disse implikationer mod yderligere konsekvenser, 

som kan udskille sig heraf, herunder: ”Forvrænget identitetsdannelse hos det enkelte 

menneske”, ”Stigende krænkelser i samfundet” og ”Tabuisering af normkritiske emner inde 

for seksualitet, krop og køn”. 

 

Med en bedre indsigt, samt fælles forståelse for projektets centrale problemstilling, som vi 

ønsker at undersøger, herunder årsager til denne problemstilling og konsekvenser heraf, er det 

muligt at revurdere problemet og hermed se mulighederne, som kan anvendes til udarbejdelse 

af et løsningsforslag. Derfor er det fornævnte CCM, blevet genudarbejdet med det formål, at 

opstille en ønskede situation i midten, herunder ”Optimal seksualundervisning”. Under den 

grønne bobbel, er der opstillede tre yderligere bobler, som alle symboliserer ønskede tiltag til 

at forbedre seksualundervisningen: ”Mangfoldigt og normløst undervisningsmateriale”, 

”Tilstrækkelig fagligbaggrund hos underviseren” og ”Struktureret undervisning”. Nedenfor er 

der opstillede fire grønne bobler, som alle er mulige idéer til, hvordan de fornævnte tiltag, 

muligvis kan blive realiseret: ”Tidssvarende undervisning”, ”Obligatoriske kurser/seminar til 

at videreuddanne underviserer i samfundsrelevante emner”, ”Udefrakommende eksperter som 

underviserer i faget” og ”fastsat fag på skemaet”. Hertil er der skitseret to bobler, som skal 

identificere, hvorledes det er muligt at komme frem til den ønskede situation: ”Prioritering på 

læreuddannelsen” og ”Prioriteret fag fra Børn- og undervisningsministeriet”. Derudover 
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peger den centrale problemstilling på tre bobler, som belyser mulige positive udfald af en 

optimale seksualundervisning: ”Unge har redskaber til at navigere inde for seksualitet, krop 

og køn”, ”Selvbevidsthed om krænkende adfærd” og ”Mangfoldig tilgang til seksualitet, krop 

og køn”. Tilsvarende er der tilføjet yderligere udfald, som muligvis vil kun blive identificeret 

ved en forbedring af denne undervisning, herunder: ”Ret og plads til egen identitetsdannelse”, 

”Minimering af seksuelle krænkelser”, ”Dekonstruktion af kønnet og kønsroller” og 

”aftabuisering af seksualitet og kønsidentiteter”. Hernæst er der tilføjet yderligere tre boble, 

som belyser positive konsekvenser af disse udfald: ”Ligestilling mellem kønnene”, 

”Nedbrydning af det mandscentrede samfundssyn” og ”Fælles samfundsforståelse for seksuel 

og eksistentielle forskelligheder”. Alle bobler er udstyret med modpoler, som belyser den 

uønsket situation, som dette CCM prøver at omforme til muligheder, hvor ved en eventuel 

design-løsning vil kunne udpeges. Derudover er kortets bobler udarbejdet med pile, som 

giver et indblik i, hvilket faktorer, der påvirker hinanden. 
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Bilag 4 - Prototype 

 

https://soundcloud.com/catharina-leth-andersen/prototype-en-samtale-om-homoseksualitet/s-

6vOTVom9rvf 

 


