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Abstract 
There is a current tendency in danish primary school and society in all, where sexual               

education is being under prioritized. The subject lacks regulations on the matter of time              

prioritisation and is missing structure and guidelines for the teachers to use. The research              

company ALS Research identified some structural problems in the sexual education system,            

one of the problems being that teachers don’t read the ‘optional’ material given to them by                

the Ministry of Education, because it’s unmanageable. To acknowledge these problems, the            

group has been undertaking qualitative interviews and material research. In analysing the            

problem further the group took a starting point in the theories Design Theory and Perceived               

Affordance. Furthermore to process the obtained empirical data, the group used the methods             

SPRINT modelling, Coloured Cognitive Mapping and Storyboarding. Based on that and a            

theory regarding Affordance the group finalised a prototype of the final design in form of a                

website in relation to solving the subject statement concerning, in what way a design solution               

is able to improve the execution of the teaching in the subject health- and sexualeducation               

and family knowledge. Subsequently based on the Framework for Evaluation in Design            

Science Research (FEDS) the group discussed possible evaluation scenarios from the point of             

view of the potential users of the website. Thus the group's overall conclusion is that the                

website product will solve the problem regarding the teacher’s inability to use the given              

materiale regarding the subject. Henceforth in solving this problem, the project’s final            

solution will have the potential to solve the overall problem perpetually. 
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1 Indledning 
Emnerne køn, krop og seksualitet samt sundhed og trivsel er tæt tilknyttet til vores identitet               

som menneske. Vi kan ikke separere os fra disse emner, da de på et eller andet tidspunkt i                  

vores liv kommer til at berøre os. Derudover forventer samfundet en vis grad af kompetence               

fra det enkelte individ vedrørende disse områder, og på samme måde har de fleste oplevet en                

form for pres angående uvidenhed indenfor mindst et af disse emner.  

Især med den nye samtykke-lov er blikket nu vendt tilbage til disse emner, og samfundet har                

præsenteret nye forventninger og retningslinjer som forventes at blive fulgt af alle. I             

samfundet ligger disse emner øverst oppe på dagsordenen sammen med bæredygtighed og            

vaccine af COVID-19.  

Børne- og Undervisningsministeriet sørger for at følge trop med de moderne tanker ved             

løbende at udgive opdateredet retningslinjer, i form af fælles mål og vejledninger samlet i et               

såkaldt faghæfte. Trods denne indsats fra ministeriets side, lader det ikke til at der sker en                

tilstrækkelig prioritering af emnerne i folkeskolerne. 

Vi vil derfor gennem denne rapport beskæftige os med at undersøge, hvilken effekt dette har               

på folkeskoleemnet Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab (SSF) og de          

indblandede undervisere, sundhedsplejersker, kommunalansvarlige, elever og andre. Ved        

yderligere brug af den officielle titel sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab           

vil gruppen for simplificerings skyld benytte sig af definitionen SSF, når det er praktisk. 

 

 

1.1 Problemfelt 
Forståelsen af køn, krop og seksualitet har de seneste par år været oppe og vende på                

forskellige måder og i forskellige felter i samfundet og dagligdagslivet. Som helhed har             

samfundet oplevet et skift i form af modernisering af forståelsen af emnerne indenfor             

sundhed og seksualitet uafhængigt af polariseringen af de forskellige holdninger hertil.  

Som før nævnt kan vi se dette skift repræsenteret i udviklingen af den nye samtykkelov der                

blev vedtaget enstemmigt af Folketinget den 17. december 2020. Loven er blevet udviklet             

gennem en lang historisk proces med opbakning fra adskillige organisationer og med viden             

fra juridiske, lægevidenskabelige og psykologiske erfaringer og ekspertiser (Amnesty         

International, 2020). Det faktum at vi er nået til dette punkt i udviklingen som vi er gør, at                  

gruppen mente, at det er oplagt at tage problemstillingen om seksualundervisningen op. Det             
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er ifølge vores opfattelse en nødvendighed at undervisningen af SSF udvikler sig under en              

foranderlighed. Denne udvikling bør ske parallelt med de forandringer samfundet gennemgår           

indenfor dette felt, og vi kan se at undervisningen af SSF endnu ikke har taget et                

moderniseret udgangspunkt til sig.  

Ud fra samtale med jævnaldrende studerende, fra egen erfaring og diverse artikler der             

underbygger problematiseringen af dette fænomen, har gruppen dannet en hypotese der siger,            

at undervisningen af SSF i grundskolen i dag ikke efterlader dens elever med dannelse og               

kompetence indenfor emnet køn, krop og seksualitet. Dette kan forårsage at eleverne ikke             

bliver dannet eller får kompetencer indenfor emnet, hvilket de har brug for at kunne begå sig                

i det moderne samfund eller repræsentere det. 

Dermed kan man sige at varetagelsen og udførelsen af SSF i grundskolen, hverken afspejler              

den nye samtykkelov eller de forventninger og normer, som samfundet opstiller. Ud fra dette              

kan man antage, at undervisningen af SSF formentlig stadig ikke udføres optimalt. Denne             

anskuelse åbner op for en mere nuanceret forståelse af problemet, hvor det nu er mere klart at                 

der er forskellige faktorer der ligger til grund for problemet. 

Hertil arbejder gruppen med en problemstilling, der har til formål at kritisere og forhåbentlig              

forandre normaliteten som i dag negativt definerer undervisningen af SSF i folkeskolen.            

Denne normalitet kan have negative konsekvenser for de pågældende elever i grundskolen og             

dermed også samfundet. Altså bliver vores problemstilling kategoriseret som værende et           

normalia (Schraube, E., 11.09.2020: forelæsning). Vores fokus ligger på at forbedre lærernes            

forberedelse til SSF i grundskolen, hvilket forhåbentligt vil have en betydelig effekt på             

elevernes dannelse og dermed også samfundet. Vi har derfor også et højere formål og ønske               

om, at denne indsats kan medvirke til en forebyggelse af evt. dårlige oplevelser, der er               

udsprunget af en uvidenhed vedr. seksualitet, køn og krop, som i ekstreme tilfælde kan være               

skadelige for det pågældende individ. Vores problemstilling har dermed både relevans           

indenfor et individuelt plan men også på et samfundsmæssigt plan. Med dette håber gruppen,              

at flest mulige elever kan få sig en sundere seksuel forståelse, og ligeledes en bedre forståelse                

af emnerne gennem undervisningen af SSF. Ved afslutningen af vores projekt og med vores              

færdige produkt tilstræber gruppen at folkeskoleelever, der i dag oplever mangel på en             

dannende og lærerig undervisning af SSF, i fremtiden vil kunne forstå og begå sig i forhold                

til de systemer, strukturer og individuelle samt samfundsmæssige forventninger der er til            

seksualitet, køn og krop. Ud fra dette har gruppen udarbejdet følgende problemformulering            

samt arbejdsspørgsmål. 
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1.2 Problemformulering 
Hvorledes kan en designløsning forbedre udførelsen af undervisningen i emnet          

Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab? 

 

 

1.3 Arbejdsspørgsmål 
1) Hvilke rammer og vejledninger er der blevet udstedt af Børne- og Undervisnings-            

ministeriet til at forberede undervisere og emne-ansvarlige indenfor SSF? 

 

2) Hvad er den nuværende situation omhandlende udførelsen af SSF undervisningen ud           

fra den indsamlede empiri?  

  

3) Ud fra et synspunkt baseret på Grounded Theory, hvilke faktorer er dermed            

medvirkende til de problematikker der kan ses tilknyttet til udførelse af undervisning-            

en? 

 

4) Ud fra Donald A. Normans teori om affordance, hvilke mangler er der i det nuvære-               

nde tilgængelige materiale omhandlende emnet SSF?  

 

5) Hvilket design kan have en positiv indvirkning på underviseres og emne-ansvarliges           

brug af det eksisterende materiale inden for SSF? 

 

6) Hvilke mulige mangler er fremtrædende i vores produkt?  

 

 

1.4 Semesterbinding og Afgrænsning 
I denne rapport har gruppen som intention at finde en mulig designløsning på problemet om               

den manglende tilstrækkelig udførelse af undervisning af emnet Sundheds- og Seksual-           

undervisning og Familiekundskab i folkeskolerne. For at gøre dette vil gruppen anvende            
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teorier og metoder fra kurserne “Design og Konstruktion” og “Subjektivitet, Teknologi og            

Samfund”. 

Som det første vil gruppen indsamle datamateriale ved at udføre egne interviewundersøgelser            

og indsamle kvalitativ og kvantitativt data fra andre forskeres undersøgelser. Dette           

datamateriale har gruppen tænkt sig at analysere ud fra analysemetoden Grounded Theory.            

Derudover vil gruppen ud fra Donald A. Normans begreber tilhørende teorien om Affordance             

undersøge, nogle af de årsager der ligger til grund for problemet og dermed undersøge              

problemet mere dybdegående. Endvidere vil gruppen lave et design rationale med et konkret             

designforslag tilhørende de elementer der vil gøre, at vores design løser vores            

problemformulering og opfylder det formål der lægges herved (RUC, 2020). For at gøre dette              

vil gruppen gøre brug af metoderne SPRINT model, Coloured Cognitive Mapping og            

Storyboarding. Hertil vil gruppen fokusere på lærernes og skoleledernes mangler og           

begrænsninger når det kommer til udførelsen af varetagelsen af emnerne inden for SSF.             

Derudover vil gruppen i designrationalet gå ud fra teorierne tilhørende Behavioral Science og             

Design Science indenfor Design Theory. Tilhørende dette vil gruppen igen benytte Normans            

begreber indenfor teorien om Affordance, disse værende Underlying Conceptual Model,          

Perceived Affordance, Cultural Constraints og Logical Constraints, til at opsætte rammer og            

designe produktet herudfra. Tilhørende dette vil vi kun tage højde for begreber og metoder              

der er relevante for skærmbaseret design, da gruppen forudser at en mulig designløsning             

kommer til at være virtuel. 

Til sidst for at vurdere, hvordan vores design løser rapportens problemformulering, har            

gruppen tænkt sig at reflektere over vores designprodukt og designproces ved at diskutere             

dens styrker og svagheder ud fra evalueringsmodellen Framework for Evaluation in Design            

Science Research (FEDS). På denne måde vil vi kunne identificere og danne et billede af,               

hvordan vores design opfylder det tilsigtede formål og dermed lave en afsluttende evaluering             

(RUC, 2020). 

 

 

2 Metodeafsnit 
I dette afsnit vil gruppen redegøre for de metoder vi har valgt at bruge, forklare hvad de                 

valgte metoder omhandler og hvordan vi vil benytte dem i relation til projektet. Der vil blive                

redegjort for vores interviewmetode, hvilke begreber vi anvender hertil og hvem vi vil             

interviewe. Dernæst redegør vi for de fejlkilder der vil kunne opstå i udførelsen af              
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interviewene, hvor vi tager de 7 validerings faser i brug. Gruppen vil redegøre for              

analysemetoden Grounded Theory, som vi senere vil udarbejde vores dataindsamlings          

analyse på baggrund af. Endvidere vil vi redegøre for SPRINT modellen der udgør vores              

designprocess, samt tilhørende metoder Coloured Cognitive Mapping og Storyboarding.         

Disse anvender gruppen for at finde vores kerneårsag, der udløser vores kerneproblem, og             

dens tilhørende konsekvenser og årsager samt illustrere en prototype ide af vores            

designløsning. Til sidst vil gruppen redegøre for evalueringsmetoden Framework for          

Evaluation in Design Science Research (FEDS). 

  

 

2.1 Interview  
I dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund har vi lært diverse forskningsmetoder           

som man kan gøre brug af, når man skal gå i dybden med en undersøgelse og udforme et                  

designrationale. Vi har valgt at benytte os af kvalitativ metode, da dette kan give en relationel                

viden om vores emne på baggrund af vores respondenters erfaring og viden (Bille, M., 2020).               

Vores forskningsform indenfor denne metode vil være et semistruktureret forsknings-          

interview af to respondenter. Ved at vælge denne form giver det os mulighed for at skabe en                 

situation, hvor vi kan have en åben fænomenologisk holdning til at lære af vores              

respondenters erfaringer (Bille, M., 2020). Derudover skaber det en åbenhed overfor           

forandringer i rækkefølgen af de spørgsmål gruppen har forberedt. 

For at få et dækkende interview vil gruppen udforme vores spørgsmål ud fra en tematisk og                

en dynamisk dimension. Ud fra en tematisk dimension vil vi udforme forskningsspørgsmål,            

som er formuleret i et sprog der giver en teoretisk opfattelse af forskningsemnet og inviterer               

til konkrete besvarelser fra vores respondent (Bille, M., 2020). Dette gør vi for at få et                

konkret og fagligt udbytte af interviewet. Derudover vil vi også at inddrage en dynamisk              

dimension, da vi gerne vil få et godt samspil med respondenten ved at skabe et miljø, hvor                 

vedkommende vil føle sig tryg ved at komme med spontane besvarelser og have lysten til at                

holde samtalen i gang (Bille, M., 2020). 

Alle vores spørgsmål vil være formuleret i deskriptiv form, da dette medvirker til at vores               

respondent vil besvare vores spørgsmål med spontane beskrivelser. Ved også at lytte aktivt             

og stille uddybende og sonderende spørgsmål, vil vi være i stand til at få afdækket i de                 

informationer der er underliggende for respondentens besvarelser af vores spørgsmål. 
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Som respondenter har vi indgået aftaler med Anette Schulz og Bjarke Følner, og gruppen har               

valgt dem ud fra en vurdering af om, at deres professionelle kompetencer er yderst relevante i                

forhold til vores projekt. Anette Schulz har erfaring med sundhedsfremme i folkeskolen med             

fokus på børn og unge i udsatte positioner, social ulighed og inklusion og hun er leder for                 

Schools for Health in Europe Network Foundation, også kaldt SHE (Ucsyd, u.å.). SHE er en               

nonprofit organisation med formål at forbedre den generelle sundhed hos unge og børn i              

Europa (Schools for Health, u.å). 

Bjarke Følner er chefkonsulent og arbejder med projektledelse hos Als Research og har             

udgivet publikationer inden for områder om udsatte børn og unge, uddannelses- og            

integrationsprojekter og ligestilling. Derudover har han også viden og erfaring indenfor           

implementering og evaluering af indsatser indenfor disse områder (Als Research, u.å).  

I interviewene vil gruppen have som formål at få en bekræftelse på, at der fremtræder et                

problem vedrørende den nuværende udførelse af SSF i folkeskolen, hvad der ligger til grund              

for problemet og få et overblik over, hvorledes SSF undervisning ser ud på nuværende              

tidspunkt. Derudover vil vi også rådspørge dem begge om, hvilke mulige løsningsmetoder            

der kan tages i brug, hvor svaret til dette vil medvirke til en udformning af vores endelige                 

design af vores produkt. 

 

2.2 Fejlkilder 
Valideringen af interviewet kan ske gennem 7 validerings faser, som henholdsvis er            

Tematisering, Design, Interview, Transskription, Analyse, Validering og Rapportering.  

Disse 7 faser kan udarbejdes både før og efter et foretaget interview. Gennemgangen af en               

færdiglavet undersøgelse, herunder interview, kan vurderes utilstrækkelig afhængigt af         

graden af manglende validitet (Bille, M., 2020).  

Vedrørende dette anvender gruppen disse 7 faser til udformningen af interviewet, hvor vi vil              

gennemgå de 7 faser med det formål at forebygge eventuelle fejlkilder og få indblik i mulige                

skjulte problematikker, som vi ellers ikke ville kunne opdage (Bille, M., 2020). 

Mulige fejlkilder ved tematiseringen af interviewet sker allerede ved de valgte teorier, som vi              

har lagt til grund for opbygningen af interviewet. Den manglende validitet kan ske ved valg               

af bestemte teorier, hvor der kan ske en negligering af modstridende og relevante teorier,              

hvor vi kan risikere at få mindre sigende spørgsmål eller svar. Vores teorier bygger på               

dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfunds (STS), dog har vi foretaget både bevidste            

og ubevidste valg om hvilke teorier der er gældende. Eksempelvis bygger STS på en              
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forståelse for teknologi der ligger mellem en teknologisk deterministisk forståelse og en            

socialkonstruktivistisk forståelse af teknologi, hvilket betyder at vi udarbejder et interview           

uden kritik af vores grundlæggende teoretiske forståelser (Bille, M., 2020).  

Vi har designet vores interview på baggrund af en kvalitativ metode, hvor vi herunder              

forbereder tematiske og dynamiske spørgsmål, som udarbejdes gennem et semistruktureret          

forskningsform. Dette giver dog anledning til relativisering af respondenternes svar, da           

respondenterne hertil har mulighed for at inddrage eget syn på sagen på baggrund af              

erfaringer eller oplevelser. Samtidig med at brugen af især dynamisk og semistruktureret            

interview netop har til formål at skabe plads til udfoldende svar uden tilbageholdelse, kan den               

have den konsekvensen at det påvirker troværdigheden af svarene, hvis de ikke udelukkende             

bygger sig op ad faglig og umiskendelig (objektiv) viden. Vi håber deres baggrund og              

nuværende tilknytning til fagfeltet kan kompensere for dette, hvis det bliver en nødvendighed             

(Bille, M., 2020).  

Ved selve interview fasen kan der være manglende validering i forhold til troværdigheden af              

respondenterne (Bille, M., 2020). Selvom de respondenter vi har valgt til undersøgelsen har             

god og tilstrækkelig relevans for feltet, kan vi som 1. semester studerende ikke vurdere om               

deres viden stemmer overens med en faktuel viden, da vi netop ikke er eksperter indenfor               

faget. Dette er en meget basal fejlkilde som kan forekomme, uanset hvilken respondent man              

har med at gøre. Dog stiger validiteten af svarene med respondenternes relevans og grad af               

ekspertise indenfor feltet (Bille, M., 2020).  

Under transskriberingen af interviewet kan der ske et subjektiv tilvalg og fravalg af             

udtalelserne fra intervieweren og respondenten. Dette kan forhindres ved en aftale om at             

skrive alt ned, så der ikke sker en selvvurdering af, hvad der er gældende men en nærmere                 

objektiv transskribering af interviewet. Hvis der ikke er en forudgående aftale, så kan der              

ligeledes ske en manglende valideringen i den individuelles valg af sproglig udformning, især             

hvis der er flere om denne opgave (Bille, M., 2020) 

En anden form for manglende validering kan ske ved den efterfølgende analyse af             

udtalelserne fra respondenten. Da respondenterne er eksperter, og vi på den anden side er              

studerende, kan der ske en kapitalmæssig afstand, hvor der kan forekomme en risiko for at de                

bruger indforstået sprog vedrørende deres faglige felt, og som følge af dette kan der ske en                

umiddelbar fejlfortolkning af deres svar fra vores side af (Bille, M., 2020).  

I forhold til vores undersøgelse der udarbejdes i samarbejde med respondenterne specialiseret            

eller tæt forbundet til dette felt, vurderer gruppen at nogle validitetsformer er mere oplagte              

end andre. Hertil vurderer vi valideringsfaserne; design, interview og analysen som mest            
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relevante for vores undersøgelse, da disse tre faser fortæller om hvor der forekommer en              

afstand mellem os og respondenterne (Bille, M., 2020).  

Ved den sidste fase, rapportering, undersøger vi hvorvidt der er tale om en tilstrækkelig              

validitet på baggrund af ovenstående faser. Hertil tager vi projektets læsere i betragtning, når              

vi vurderer gyldigheden. Vores læsere er primært akademikere, men vi har et ønske om at               

formulere rapporten ud fra et relativt let forståeligt sprogbrug, så alle der interesserer sig for               

emnet kan få glæde af rapporten. (Bille, M., 2020). 

 

 

2.3 Grounded Theory 
Grounded Theory bygger på ideen om at menneskelige handlinger skal forstås indenfor en             

større social kontekst og ikke kan forklares separat fra denne. Handlingerne skal forstås             

gennem et samlet system af “symbolske handlinger”, i form af sociale processer eller             

interaktioner, der forekommer gennem et samspil mellem aktører. Grounded Theory deles op            

i to faser, dataindsamlingsfasen og dataanalysefasen, og hertil skal man have en systematisk             

tilgang til sin dataindsamling og analysering (Martinsen B., Norlyk, A., 2011).  

Dataindsamlingsprocessen forløber således at der udføres kvalitative og/eller kvantitative         

undersøgelser og indsamling af empirisk materiale samt transskribering, hvor det er           

nødvendigt. Analyseprocessen deles op i fire trin henholdsvis tekstnær kodning, delpåstand           

formulering, opdeling af data i underkategorier og udarbejdning af kernekategori. Det er her             

vigtigt for forskeren ikke at lade sine individuelle forståelser farve dataanalyseprocessen, da            

teorien i høj grad er induktiv og ikke bygger på konkret eksisterende viden og derfor er stærk                 

modtagelig overfor forskerens relativisering (Martinsen B., Norlyk, A., 2011). 

Det første trin i analysen påbegyndes direkte efter transskriberingen af ens undersøgelses-            

materiale er fundet sted, og dette gøres ved først at udføre tekstnær kodning. Ved tekstnær               

kodning udvælger man citater og statistikker fra de forskellige undersøgelser, som vurderes            

relevante for problemstillingen. I trin to bliver der af gruppen formuleret delpåstande til hvert              

af citaterne og statistikkerne for at formulere en sammenhæng mellem dataen og projektets             

hovedproblem. Disse delpåstande bliver i trin tre delt op i underkategorier for at vise en               

sammenhæng mellem alt det datamateriale, som gruppen har indsamlet. Formålet med at            

kategorisere elementerne af analyseringen på denne måde, er at skabe et bedre overblik over              

de forskellige dele der står til grund for problemet. I trin fire udarbejder man dernæst en                

kernekategori baseret på de underkategorier der er blevet udformet. Formuleringen af denne            
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kernekategori skal etableres ud fra den væsentligste data fra undersøgelsen, som er med til at               

give en umiskendelig forståelse af de grundlæggende sociale faktorer der står til grund for              

problemet. Denne analyseprocess er således komparativ og resulterer i udarbejdelse af en            

mulig teori (Martinsen B., Norlyk, A., 2011). 

 

 

2.4 SPRINT Model 
Under kurset Design og Konstruktion har vi lært en designprocess-metode der hedder            

SPRINT Model som først blev udviklet af Google (Pries-Heje, J., 2020).  

Det første trin af modellen er at skabe et overblik over det hovedproblem der ønskes løst med                 

et design, og dette gøres ved hjælp af brainstorming, Coloured Cognitive Mapping (CCM)             

eller andre former for problem undersøgelse. Andet trin går ud på at skitsere og diskutere               

forskellige mulige designløsninger ved at få inspiration fra andre der har løst et lignende              

problem eller ved at udforme designløsninger fra årsagerne i ens CCM. Tredje trin går ud på                

at vælge sin endelige designløsning og udforme en ide til en prototype ved at lave et                

Storyboard. Efter Storyboard processen er fuldført, laver man i fjerde trin i SPRINT modellen              

en prototype af ens designløsning. Dette kan man gøre ved hjælp af en præsentation,              

demonstrationsvideo eller en fysisk/virtuel prototype. I det sidste og femte trin evaluerer man             

sit produkt ved at teste ens prototype på mulige brugere og få feedback omkring anvendelsen               

af produktet, så man dernæst kan ændre eller forbedre produktet (Pries-Heje, J., 2020). 

 

 

2.4.1 Coloured Cognitive Mapping  
Coloured Cognitive Mapping er én af de metoder vi blev præsenteret for i kurset Design og                

Konstruktion. Modellen for Coloured Cognitive Mapping (CCM) består af sammensatte          

bobler som enten kan være grønne eller røde, hvor de røde bobler præsenterer uønskede              

udfordringer, mens de grønne bobler præsenterer eftertragtede løsninger til problemet.          

Herudover består modellen også af pile, hvilket enten kan føre hen til en positiv eller negativ                

ydelse. Man kan dermed fremstille et “rødt” problemkort, hvor man i boblerne udarbejder             

mulige årsager samt konsekvenser af ens hovedproblem. Herefter kan man fremstille et            

“grønt” problemkort ved at vende det oprindelige problemkort, så der i boblerne i stedet              

udarbejdes optimale løsninger til årsagerne og konsekvenserne ved at skrive det modsatte af             

det der blev skrevet i det “røde” problemkort. Eksempelvis kan årsagen “Forældet …             
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moderne læringsmetoder” blive vendt om til “Fornyet … forældet læringsmetode”. Vi har            

valgt at arbejde med metoden Coloured Cognitive Mapping, da denne giver en klar belysning              

af årsagerne samt konsekvenserne af vores hovedproblem (Pries-Heje, J., 14.09.2020, egne           

noter). 

 

 

2.4.2 Storyboard 
Normalt bliver Storyboard teknikken anvendt til film, men denne teknik er også yderst             

brugbar her til at give en visuel præsentation af den oplevelse ens potentielle bruger kommer               

til at have, når de anvender ens designløsning. Teknikken består af seks trin, og det første trin                 

indebærer at alle i gruppen individuelt laver et user test flow. Dette er en sekvens vist                

igennem adskillige action steps der forklarer det længere handlingsforløb, som brugeren går            

igennem. I andet trin sammenlignes alle gruppemedlemmernes user test flow, og i tredje trin              

stemmer gruppemedlemmerne om, hvilket user test flow der er det bedste. Man kan eventuelt              

også vælge at kombinere de bedste actions steps fra de forskellige user test flow, så man                

dernæst i trin fire har et endeligt user test flow. I trin fem og seks deler man de forskellige                   

action steps ind i et storyboard, hvor man til sidst visuelt illustrerer de forskellige action steps                

(Pries-Heje, J., 06.10.2020, egne noter). 

 

 

2.5 Framework for Evaluation in Design Science Research        

(FEDS) 
Til at evaluere et produkt har gruppen fra faget Design og Konstruktion lært en              

evalueringsmetode kaldet Framework for Evaluation in Design Science Research (FEDS),          

som er udtænkt af John Venable, Jan Pries-Heje og Richard Baskerville i deres essay fra               

2016. Rammerne for denne evalueringsstrategi kan blive delt op i to dimensioner (Venable,             

J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R., 2016). 

Den første dimension er Functional Purpose of the Evaluation, hvor man herigennem            

determinerer de fokuspunkter og den tilgang den evaluerende skal have, når de udfører             

evalueringen. Dette gøres gennem en Formative og/eller en Summative tilgang. En Formative            

tilgang fokuserer på at kunne bruge evalueringsresultaterne til at forbedre produktet, hvor en             

Summative tilgang sætter ens forventninger af evalueringen op imod, hvordan evalueringen           

rent faktisk forløber og konkluderer resultaterne. Kriterierne for de forskellige tilgange bliver            
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dernæst sat op via den anden dimension, som er Paradigm of the Evaluation Study.              

Herigennem determinerer man, hvordan man har tænkt sig at udføre evalueringen, og dette             

kan gøres gennem den anden dimension Artificial Evaluation og/eller Naturalistic Evaluation           

(Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R., 2016). 

Artificial Evaluation bruges til at teste ens design hypoteser, hvor Naturalistic Evaluation            

bruges til at udforske selve produktets evne til at løse problemet. Kombinationen af de              

forskellige tilgange i disse to dimensioner på kryds og tværs er dernæst med til at udforme                

den strategi man evaluerer sit produkt ud fra. Gruppen har vurderet, at den bedste evaluerings               

kombination til produktet er Naturalistic Formative og Naturalistic Summative, som udgør           

strategien Human Risk and Effectiveness, fordi denne strategi er brugerorienteret og           

fokuserer på at evaluere brugen af produktet i et naturligt miljø. For at udføre evalueringen               

vil gruppen benytte tre forskellige evalueringsmetoder, som henholdsvis er Action Research           

og Collect Client Feedback, som er Naturalistic Formative evalueringsmetoder, og Collect           

Performance Measures, som er en Naturalistic Summative evalueringsmetode. Action         

Research, Collect Client Feedback og Collect Performance Measures anvendes henholdsvist,          

hvis man har adgang til en relevant bruger der mener produktet er nødvendigt, hvis brugeren               

førhen har anvendt en anden version lignende produktet og hvis brugeren kommer til at skulle               

anvende ens produkt i fremtiden (Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R., 2016). 

Ifølge FEDS er det en god ide at bruge mere end én evalueringsform, og derfor vurderer                

gruppen det relevant at have både Formative og Summative tilgangene repræsenteret i            

evalueringsmetoderne. Evalueringen vil foregå ud fra et interpretivistisk synspunkt, hvilket          

vil sige at resultaterne af evalueringen vil blive determineret ud fra gruppens fortolkning af              

brugerens oplevelse og anvendelse af produktet (Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville,            

R., 2016). 

 

 

3 Teoriafsnit 

I dette afsnit redegør vi for de teorier, som gruppen har vurderet relevante fra dimensionerne               

Subjektivitet, Teknologi og Samfund samt Design og Konstruktion. Vi redegør for hvad            

teorierne er består af, og hvorledes vi tager teorierne i brug i sammenhæng med projektet.  

Vi redegør som det første for Design Theory som vi blandt andet vil anvende som et redskab                 

til at analysere hjemmesiden emu.dk. Hertil vil gruppen ligeledes komme ind på Behavioral             
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Science, Design Science og Affordance. Sidst vil gruppen redegøre for teknologisk determi-            

nisme, som vi vil anvende på samme måde som Design Theory. 

 

 

3.1 Design Theory 

I Design Theory anvendes begrebet Information Systems (IS), hvor formålet med IS er at              

producere viden der kan bruges til at anvende og producere informationsteknologi. Inde for             

IS er der de to paradigmer Behavioral Science og Design Science, som hver henholdsvist              

tilhører samfundsvidenskab og teknologisk videnskab. Gennem teksten “The Information         

Systems Research Cycle” (2003), skrevet af Alan R. Hevner og Salvatore T. March, udvikler              

vi en bredere forståelse af de to paradigmer som teorier, og vi vil benytte dette til at vurdere                  

hvorvidt vores designløsning stemmer overens med teoriernes kriterier. På den måde vil vi             

vurdere validiteten af designløsningen alt afhængigt af hvordan teorierne tages i brug i             

forbindelse med designløsningen og ligeledes hvordan teorierne forstås i sammenhæng med           

teknologisk determinisme, som der senere vil blive redegjort for. Behavioral Science og            

Design Science har et grundlæggende adskilt og forskelligt fokus, hvor Behavioral Science            

har til formål at skabe en sandhed, så har Design Science brugen af teknologien som det                

centrale fokus (Hevner A., March S., 2003).  

 

 

3.1.1 Behavioral Science 

I Behavioral Science opstiller man hypoteser og anvender dem i sammenhæng med            

undersøgelser og dertilhørende indsamlet empiri, som skal understøtte ens udarbejdede          

hypoteser. Ud fra denne tilgang kan man gennem sine resultater informere relevante            

mennesker om sine fund, og på den måde igangsætte en forandring (Hevner A., March S.,               

2003).  

Denne teori bygger også på ideen om at man, under processen af udvælgelsen af sine design                

beslutninger, skal tage hensyn til de berørte eventuelle organisationer eller andre aktører der             

har relevans for produktdesignet. Dette opnår man gennem en indsigt i aktørernes kapacitet,             

egen selvforståelse, formål, infrastruktur og meget andet. Teknologiudviklingen sker herved i           

forbindelse og samarbejde med den pågældende aktører, hvor der sker kompromis og tages             

højde for relationelle interesser (Hevner A., March S., 2003). Gruppen vil skabe en indsigt i               

aktørernes kapacitet og forståelse fra vores empiri og undersøgelse.  
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3.1.2 Design Science 

Design Science er en udbredt teori som mange, heriblandt Herbert Simon, har beskæftiget sig              

med. Den bygger på ideen om, at en teknologi i alle former skal opfylde et formål i form af at                    

løse enten et problem eller behov, og hvis ikke dette kriterium er opfyldt, så anses designet                

som værende mislykket. (Pries-Heje, J., 08.09.2020, egne noter). Herved er der fokus på at              

anvende og inkludere forståelse for blandt andet teknisk kapacitet og produkter og samtidig             

forholde sig kreativt, intuitiv og anvende erfaring. Dette skal der tages højde for når man               

designer et produkt, hvilket gøres via gennemgang af følgende tre stadier; analyse, design og              

implementering. For at kunne komme igennem alle tre stadier på en sammenhængende vis,             

har vi valgt at designe vores produkt ud fra Donald A. Normans teori om succesfuldt design                

(Pries-Heje, J., 08.09.2020, egne noter). 

 

 

3.1.3 Donald A. Norman  
Donald A. Normal udgav i 1988 en bog kaldet The Psychology of Everyday Things, hvor han                

redegør for tre dimensioner i succesfuldt design som henholdsvis er Underlying Conceptual            

Model, Behavioral Constraints og Affordance. Disse dimensioner kan alle bruges som           

redskaber til at designe et produkt, da teorien handler om at kunne forstå brugerens oplevelse               

med at anvende et artefakt. En Underlying Conceptual Model er hovedparten af at skulle              

designe et produkt, da denne konkrete begrebsmæssige model af designet skaber           

sammenhæng og forståelse for brugeren. For at ens design opfylder kravene for en             

Underlying Conceptual Model skal man som designer tage højde for både Behavioral            

Constraints og Perceived Affordances. I teorien om Behavioral Constraints er der tre former             

for constraints, hvilket er Cultural Constraints, Physical Constraints og Logical Constraints.           

Vi vil dog kun redegøre for og benytte os af teorien om Cultural Constraints og Logical                

Constraints, da man ifølge Norman ikke er i stand til at påvirke eller ændre på Physical                

Constraints, når man har med skærmbaseret design at gøre. I tilfældet om skærmbaseret             

design er Cultural Constraints det samme som lærte kulturelle konventioner, hvor f.eks.            

brugeren ved at de skal eller kan klikke med sin computermus, hvis det sted de holder                

markøren hen over forstørres, lyser op eller fremhæves på anden vis. Dette sted i produktet               

som er designet til at forstørre eller fremhæve elementer i designet, er en anvendelse af               
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brugerens Perceived Affordance. Norman introducerede tilbage i 1988 en definition på           

begrebet Affordance. Derefter kom han dog frem med et essay i 2018, hvor han omdefinerer               

begrebet og erstattede Affordance med Perceived Affordance i forhold til ordets betydning.            

Grundlaget for dette var, at mange designere ifølge Norman har misforstået betydningen af             

begrebet Affordance. Derfor har han i sit essay Affordance, Conventions and Design på ny              

beskrevet Affordance som værende det et produkt rent fysisk kan, hvor Perceived Affordance             

handler om det produkt ser ud som om det kan. Dermed kan Perceived Affordances forklares               

som den visuelle feedback designeren implementerer i deres design til at guide brugeren til,              

hvordan de skal benytte produktet, som f.eks. at fremhæve noget i designet, så brugeren ved               

de kan klikke på det (Norman, 2018). 

Når det kommer til Logical Constraints, så forklarer teorien, hvordan man kan guide             

brugerens opførsel ved at designe ud fra, hvad der ville være logisk for brugeren at gøre, når                 

de anvender ens produkt. Dette gøres ved at designe den visuelle feedback på en måde, som                

er logisk for brugeren at opføre sig ud fra (Norman, 2018). 

 

 

3.2 Teknologisk Determinisme 
Teknologisk Determinisme bygger på teorien om, at teknologi i kraft af dens eksistens former              

sin omverden. Som det indgår i selve begrebet Teknologisk Determinisme, så skal            

teknologien ud fra denne teori forstås som værende fokuspunktet, hvor tingene udspiller sig             

på baggrund af eller omkring teknologien. Dette sker uafhængigt af samfundets og            

menneskets behov eller lyster, da teknologien i sig selv skaber nye rammer og grundlag for               

hvilke ting der er mulige, og derfor "determinerer" sin omverden på adskillige måder og              

samfundslag. Gennem teorien teknologisk determinisme vil gruppen undersøge, hvorledes og          

i hvilken omfang design løsningen giver mening i sammenhæng med de to udvalgte teorier              

Teknologisk Determinisme og Design Theory. Gennem analysen trækkes der tråde mellem           

disse to teorier for at få en dybdegående forståelse af produktets design opbygning og              

potentiale (Sommer, Finn M., 16.10.2020, egne noter). 
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4 Dataindsamling 
I dette afsnit vil vi redegøre for og fortælle om de interviews vi har udført og den empiri vi 

har indsamlet. Først vil vi redegøre for dokumenterne Faghæftet, Fælles Målene, Læseplan 

og Undervisningsvejledning samt de tilhørende emner kompetenceområder og 

kompetencemål. Vi vil dernæst præsentere interviewet med Bjarke Følner og indholdet af 

dette. Det samme gælder i præsentationen af interviewet med Anette Schulz. Til sidst vil vi 

introducere to forskellige evalueringer lavet af Als Research og CASA omhandlende 

udførelsen af SSF i grundskolerne.  

 

 

4.1 Børne- og Undervisningsministeriets Faghæfte 

Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab er et obligatorisk fag i folkeskolen,           

og som andre fag i folkeskolen har SSF et faghæfte hvori der indgår faglige mål. Dog er                 

faghæftet ikke obligatorisk, da de Fælles Mål der indgår i faghæftet, blev gjort mere              

vejledende gennem en aftale med folkeskoleforligskredsen den 19. maj 2017. Dette betyder            

konkret, at den enkelte folkeskole i større grad har frihed angående tilrettelæggelsen af SSF.  

Faghæftet skal derfor anses for at være en vejledende guide der tilbyder detaljerede og              

omfattende retningslinjer, hvor der stilles rammer op for nogle diverse kompetencemål,           

Fælles Mål og læseplan samt meget andet (Børne- og undervisningsministeriet, 2020). 

I et vidt omfang har SSF til formål at fremme elevernes egen og andres trivsel og give dem                  

kompetencer indenfor området. Hertil skelnes der mellem områderne sundhed og trivsel og            

køn, krop og seksualitet, som ifølge faghæftet skal forstås som værende to separate             

kompetenceområder, hvor der hertil er tilknyttet nogle kompetencemål. Gennem         

kompetenceområdet sundhed og trivsel skal eleverne være i stand til at udvikle evner i at               

kunne genkende eventuelle problematikker tilknyttet til kompetenceområdet og aktivt forsøge          

sig på at fremme egen sundhed og andres gennem en innovativ tilgang. Kompetenceområdet             

køn, krop og seksualitet omfatter at eleverne skal tilegne sig kendskab til menneskets forhold              

gennem en bred vifte af dimensioner herigennem biologiske, psykologiske og          

samfundsmæssige forståelser. Derudover er der også forskellige fokusområder alt afhængigt          

af, hvilket klassetrin eleven befinder sig på. I indskolingen, som er børnehaveklasse til 3.              

klasse, ligger fokusset på at tilegne eleverne viden angående nære relationer, evnen til at              

reflektere viden til egen verden og selv samt en forståelse for egen krop og rettigheder fra en                 
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ung alder (Børne- og undervisningsministeriet, 2020, s. 24). I mellemtrinnet, som er 4. til 6.               

klasse, skal eleverne aktivt kunne skabe forandring ved at fremme sundhed og trivsel på              

skolen. Undervisningen har især fokus på puberteten, seksualitet, personlige grænser og           

rettigheder samtidig med at bygge videre på forrige mål fra indskolingen (Børne- og             

undervisningsministeriet, 2020, s. 26). I udskolingen, som er 7. til 9. klasse, skal eleven forstå               

emnerne gennem et samfundsmæssigt aspekt, hvor eleven kan vurdere eksisterende normer,           

idealer, rettigheder og forståelser hertil, og anvende dem til at fremme egen og andres              

sundhed og trivsel. Eleven skal have udviklet en evne til at forholde sig kritisk til sin tildelte                 

viden og have indsigt i hvad emnerne betyder på et individuelt og et samfundsmæssigt plan               

(Børne- og undervisningsministeriet, 2020, s. 27). Kompetencemålenes opdeling i forhold til           

klassetrin og kompetenceområde ser ud således: 

  

 

Ovenstående ses et skema over en kategorisering af kompetencemålene efter kompetence-           

områder og de tre trin i grundskolen. 

 

 

4.2 Semistruktureret interview med Bjarke Følner 
I forbindelse med vores empiriindsamling foretog gruppen blandt andet et semistruktureret           

interview med Bjarke Følner som er chefkonsulent hos Als Research, hvor han beskæftiger             

sig med projektledelse. Bjarke Følner har gjort sig bemærket hos os gennem hans             

publikationer inden for udsatte børn og unge, uddannelses- og integrationsprojekter og           

ligestilling (Als Research, u.å). 

Med en induktiv tilgang til vores kvalitative undersøgelse gik vi ind og forsøgte at få               

bekræftet hypotesen om, at der ikke eksisterer tilstrækkelig undervisningsmateriale tilhørende          

emnet Sundheds- og Seksualundervisningen og Familiekundskab. Til vores overraskelse blev          

19 af 55  



hypotesen i stor grad afkræftet, dog blev essensen af hypotesen, som er at udførelsen af SSF                

undervisning ikke lever op til dens fulde potentiale, i høj grad bekræftet. Interviewet betød at               

vi endte med en helt anden forståelse af hvor problemet omkring SSF ligger. Årsagen til               

problemet er ikke, at der ikke findes undervisningsmateriale til emnet, roden ligger i stedet i               

det faktum at, SSF ikke bliver prioriteret og derfor ikke varetaget, hvor man så blandt andet                

oplever en manglende strukturering af undervisningen. Dette udtaler han sig helt konkret om,             

som noget af det første i interviewet.  

 

“... det jo lagt op til den enkelte lære at prioriterer hvis man vil indføre det i en time                   

eller ej … der er ikke noget krav til nogen endnu om de skal bruge så og så mange                   

timer til seksualundervisningen.” (Bilag 1, s. 3) 

 

“Der er krav om at man skal gennemføre undervisningen og at den kan gennemføres i               

et tværfagligt forløb … men der står ikke nogle steder om at der skal være nogle faste                 

timer.” (Bilag 1, s.3) 

 

Trods for Følners påstand om, at der ikke er mangler i indholdet af undervisningsmaterialet,              

så negligerede han ikke faktummet om den ulighed der finder sted mellem børn og unge der                

enten er heteroseksuelle eller fra LGBTQIA+ fællesskabet. Dog gør han det tydeligt at denne              

ulighed ikke er et problem som har rod i SSF, men derimod i samfundets diskurs eller                

manglende diskurs hertil, hvilket betyder der i samfundet sker en tabuisering.  

 

“Så jeg tænker at ... hvis vi havde et samfund hvor det i højere grad var mindre                 

tabuiseret og i højere grad accepteret at træde frem især i en tidlig alder [som andet                

end heteroseksuel] … vil jeg bestemt mene at der kunne komme nogle gavnlige             

effekter ud af på det område.” (Bilag 1, s. 10+11) 

 

På baggrund af Bjarke Følners publikationer og projekter havde han en klar forståelse af hvor               

der opstod problemer, som hans undersøgelser bakker op om i form af data. Gennem              

interviewet med ham fik gruppen en tydeligere forståelse af hvilken rolle det spiller, at emnet               

SSF ikke er timesat, hvilket var et faktum Følner lagde stor vægt på, da netop bare det                 

resulterede i endnu flere problematikker. 
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4.3 Semistruktureret interview med Anettes Schulz  
Udover at have Bjarke Følner som respondent, så lavede gruppen også et semistruktureret             

interview med Anette Schulz den 25. november 2020. Anette Schulz er leder for non-profit              

organisationen Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE). Denne organisation           

har til formål at forbedre den almene sundhed hos adskillige børn og unge i Europa med et                 

generelt fokus på inklusion og social ulighed (Schools for Health, u.å). Herunder arbejder hun              

også indenfor sundhedsfremme i skoler, hvor hendes fokus ligger på børn og unge som er i                

sårbare positioner. (Ucsyd, u.å).  

Gennem vores kvalitative undersøgelse bekræftede Anette Schulz flere af Bjarke Følners           

synspunkter, og derudover gav hun også et mere detaljeret indblik i de indsatser der allerede               

bliver gjort for at forbedre seksualundervisningen i skolen. Dette er organisationen SHE en             

stor del af, og fra sit arbejde kan Schulz identificere fire primære udfordringer, at netop fra                

statens side ”… så bliver det [SSF] underprioriteret, så der er noget omkring tabu, … så er det                  

simpelthen også noget om manglende kendskab, og så er der noget omkring det her timeløse               

fag … ” (bilag 2, s. 21). Derudover forklarer Schulz statens vigtighed i indsatsen for at                

formindske disse fire udfordringer, der derved kan forbedre den SSF undervisning børn og             

unge modtager i grundskolen. Hertil fortæller hun om “Statens evne til at indpode specifikke              

tankemønstre, handlinger, forståelser osv. som almengyldige, og når staten ikke … er inde og              

prioritere et område som seksualundervisning, jamen så bliver det enten ikke vigtigt eller så              

bliver det noget som familien skal tage sig af.” (Bilag 2, s. 24).  

Schulz argumenterer, at grunden til statens rollen er så vigtig, er fordi, at staten har evnen til                 

at legitimere og synliggøre vigtigheden ved at italesætte seksualitet, da dette er essentielt at              

kunne, når det handler om børn og unges dannelse indenfor emnet køn, krop og seksualitet.  

 

”Den største udfordring som eleverne pegede på, og det var primært de store elever …               

Det var at læreren ikke er komfortabel med at undervise… læreren var usikker,             

læreren var utryg, læreren kunne ikke italesætte, hvilket frustrerede de unge           

mennesker.” (Bilag 2, s. 20+21) 

 

Derudover forklarer hun også lærernes udfordringer og årsager til den måde de håndterer SSF              

undervisningen på. 
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“Hvis I spørger lærerne, hvorfor underviser de ikke i seksualundervisning. Så svarer            

de … blandt andet at omkring det her tabu, som vi har været inde på …”  

 

“... så svarer de tid, og så svarer de også at de ikke synes at der er tilgængelig                  

undervisningsmateriale. Det er derfor de kun går på i uge 6, fordi der får de det hele                 

serveret på et sølvfad, ik?” (Bilag 2, s. 31). 

 

Så Schulz peger på, at et mangel på fokus og prioritering af SSF undervisning på et nationalt                 

plan kan have implikationer for den enkelte elevs dannelse, når ansvaret for deres SSF              

undervisning bliver overladt til inkompetente lærere eller de enkelte forældre, og hun går             

videre til at redegøre for, “… hvordan erhverver børn og unge handlekompetence, jamen det              

gør de ved at få viden og indsigt, det er nummer 1, det gør de ved at blive i stand til og                      

forestille, hvordan tingene kunne være anderledes, altså at opstille visioner” forklarer hun            

som nummer to, og “... tre ved at få lov til at handle på dem. Og der hvor skolen glipper i                     

dag, det er i forhold til to, men i hvert fald i høj grad i forhold til tre.” (Bilag 2, s. 22) Det er                        

med udgangspunkt i disse overordnede synspunkter omkring årsagerne til SSF håndterings           

nutidige middelmådige kvalitet, at Schulz går videre til at argumentere for, at “… vi nødt til                

at få etableret nogle nationale retningslinjer, hvis det her [forbedringen af SSF] skal få gang               

på jorden, og hvis det ikke bare skal være afhængig af den enkelte lærers præferencer.”               

(Bilag 2, s. 29). 

 

 

4.4 Evaluering af Sundheds- og Seksualundervisning og       

Familiekundskab  
Als Research, som er en forsknings- og rådgivningsvirksomhed (Als Research, u.å.), udgav i             

januar 2019 med Bjarke Følner i spidsen en evalueringsrapport af det obligatoriske            

grundskolefag Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab (SSF). Denne        

evaluering var gennemført på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og i              

samarbejde med Epinion og Sex og Samfund med det højere formål at øge ligestilling samt               

sikre trivsel og lige muligheder for LGBT-miljøet. Undersøgelsen er baseret ud fra både             

kvalitativt og kvantitativt data i form af henholdsvis 27 dybdegående gruppe- og            

enkeltinterviews med elever, lærere, skoleledere og forældre samt 7 spørgeskema-          
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undersøgelser fra de involverede kommuner, skoleledere, undervisere og elever (Børne- og           

undervisningsministeriet, 2019). 

Resultaterne af evalueringen viser at eleverne kun delvist lever op til de kompetencemål der              

er udstedt af Børne- og Undervisningsministeriet, da indenfor emnet sundhed og trivsel ”…             

kun en fjerdedel af 9. klasseeleverne (på tværs af skoletype) svarer, at de kun ”i mindre grad”                 

eller ”slet ikke” synes, at skolen har givet dem viden til at styrke deres egen sundhed og                 

trivsel.” (Børne- og undervisningsministeriet, 2019, s. 12), hvor inden for emnet køn, krop og              

seksualitet kun ”… 36 % af folkeskoleeleverne i 7. klasse svarer, at de i skolen har ”lært om                  

forskellige former for seksualitet”, og kun 45 % svarer, at de har ”lært om betydningen af                

forskellighed i krop, køn og seksualitet” (Børne- og undervisningsministeriet, 2019, s. 12).            

Tilsammen viser disse tal samt de resterende resultater fra undersøgelsen at ”… graden af              

elevernes viden og/eller kompetencer indikerer, at skolen ikke leverer en tilstrækkelig           

undervisning på området [køn, krop og seksualitet] i forhold til at leve op til de obligatoriske                

kompetencemål.” (Børne- og undervisningsministeriet, 2019, s. 64) og dette drages videre til            

konklusionen om, at ”Skolerne har generelt et større fokus på kompetenceområdet Sundhed            

og trivsel end på Køn, krop og seksualitet.” (Børne- og undervisningsministeriet, 2019, s. 10). 

Yderligere resultater af evalueringen viser at ”13 % af de adspurgte lærere, som har undervist               

i SSF i løbet af det seneste år, har gennemført det frivillige kursus i SSF på                

læreruddannelsen.” (Børne- og undervisningsministeriet, 2019, s. 35) samt at ”En tredjedel af            

de lærere, der underviser i SSF i grundskolen, angiver at de ”ingen faglig baggrund” har for                

at varetage undervisningen.” (Børne- og undervisningsministeriet, 2019, s. 35) Derudover          

viser undersøgelsen at kun 26% af lærerne der underviser i SSF har læst             

undervisningsministeriets læseplan, og kun 23% af lærerne har læst vejledningen, hvilket ”…            

vurderes at være en medvirkende årsag til det forhold, at undervisningen på tværs af skoler og                

kommuner vægtes forskelligt og savner systematik.” (Børne- og undervisningsministeriet,         

2019, s. + 35) Disse tal samt konklusionerne er sammen med til at konkludere ”… at der                 

generelt er få kommuner, som har fokus på SSF i forvaltningen. Det gælder fx i forhold til                 

prioritering af ressourcer, tilbud til skolerne og/eller kvalitetssikrings tiltag.” (Børne- og           

undervisningsministeriet, 2019). 

 

 

23 af 55  



4.5 Metoder til en forebyggende indsats om seksuel sundhed på 
ungdomsuddannelser  
CASA udgav i 2009 en evaluering af tre pilotprojekter de havde foretaget på forskellige              

folkeskoler. CASA er et kooperativt analysebureau som har arbejdet med analyse- og            

rådgivningsarbejde indenfor flere socialområder i over 30 år. Ifølge CASA er deres            

organisations formål at sikre at deres kunder får den højeste kvalitet af analyser og              

rådgivning. De siger selv at “Vi er sat i verden for at skabe viden om sociale og økonomiske                  

spørgsmål” (CASA, u,å), hvilket de vil opnå med baggrund på deres spidskompetencer og             

deres team. 

Pilotprojektevalueringen “Metoder til en forebyggende indsats om seksuel sundhed på          

ungdomsuddannelser” omhandler tre pilotprojekter der havde til formål at øge viden om den             

seksuelle sundhed. Målgruppen for disse projekter var hovedsageligt elever som havde           

forladt folkeskolen og var startet på produktionsskoler. Dog er det en lidt ældre evaluering, da               

den blev lavet i 2009, men meget af indholdet er stadig gældende. I projekterne i Odense og                 

Aarhus havde de forsøgt at lave undervisningen af SSF mere alternativ ved at udføre              

undervisningen i form af stand up, ‘ung-til-ung’ dialog og kondom-boder. I projektet i             

Næstved lavede de en lidt mere traditionel form for undervisning, og efter projekterne var              

overstået blev i alt cirka 2.600 elever interviewet på 36 ungdomsuddannelser (CASA,            

evaluering, 2009). 

Den første opdagelse omhandlede samarbejdet mellem skolerne og SSF undervisnings          

leverandørerne, hvor CASA skrev “... at det ikke kan forventes, at uddannelsesinstitutionerne            

selv har midler, faglig viden og ej heller selv på egen hånd vil prioritere en forebyggende                

indsats inden for seksuel sundhed, og derfor er et samarbejde med kommune eller anden              

leverandør nødvendig for at realisere en indsats” (CASA, evaluering, 2009).  

Evalueringens konklusioner viser at institutionerne var yderst velkomne over for at modtage            

denne indsats der var snakke om og at denne forebyggelsesindsats var yderst nødvendig samt              

noget eleverne havde behov for. Det viste sig også at de mindre skoler havde nemmere ved at                 

planlægge og udføre et sådant arrangement, hvorimod de større skoler skulle bruge mere tid              

og organisering til at udføre arrangementet. Dog kom det også frem at der var flere faglærer                

som mente at der ingen grund var til at bruge undervisningstiden til at holde sådan et                

arrangement om seksuel sundhed (CASA, evaluering, 2009). 

Den anden opdagelse konkluderede at arrangementet havde formået at nå ud til eleverne der              

deltog i Odense og Aarhus med en positiv effekt. Imens havde man fundet ud af at den                 

24 af 55  



traditionelle undervisningsmetode, som var blevet anvendt i Næstved, næsten ikke havde           

hængt sammen da det var svært at organisere eller at forelæserne havde meldt sig syge på                

dagen. Men en af de vigtigste pointer var at hvis timerne var faste, så ville det også være                  

nemmere for eleverne at overskue det de blev undervist i samt at der burde føres fravær, da                 

dette ville gøre at flere elever ville være til stede til at modtage undervisningen (CASA,               

evaluering, 2009). 

Den tredje opdagelse konkluderede at kommunerne ikke gjorde nok for skolerne i forhold til              

emnet SSF. En institution havde nævnt at de engang havde fået en plakat som det eneste som                 

information til emnet, men at det heller ikke er noget nyt at SSF undervisningen bliver               

underprioriteret eller lagt bort af kommunerne. (CASA, evaluering, 2009). 

 

 

5 Dataanalyse  

Gruppen benytter sig af analysemetoden Grounded Theory, hvor vi herigennem via           

komparativ metode vil finde ligheder og forskelle i vores datamateriale. Som første trin af              

Grounded Theory analysemetoden laver gruppen en tekstnær kodning af undersøgelses          

materialet fra vores interview med Anette Schulz og Bjarke Følner. Dette gøres ved at              

udvælge citater der er relevante for problemstillingen. Det samme vil vi gøre med             

datamaterialet fra Als Researchs evaluering af SSF samt CASAs evaluering af deres            

pilotprojekter, hvor vi vil udvælge de statistikker og resultater der er gældende. De citater og               

statistikker der indgår i rapportens dataindsamling afsnit samt formuleringerne lavet hertil           

repræsenterer gruppen tekstnære kodning i trin 1 og delpåstande formulering fra trin 2. 

Dernæst i tredje trin har gruppen inddelt delpåstandene op i 6 underkategorier, som er              

udformet på baggrund af emnerne i delpåstandene. Disse viser en sammenhæng mellem alt             

det datamateriale, som gruppen har indsamlet. Afsluttende til gruppen præsenterer den           

kernekategori vi har formuleret ud fra de grundlæggende faktorer der er gældende i alle              

underkategorierne og dermed er foreliggende for problemet. 

 

 

5.1 Underkategorier 
I dette afsnit vil gruppen følgende præsentere de underkategorier vi har opdelt vores             

datamateriale ind i. 
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Gruppens første underkategori omhandler, hvorledes der fra staten og undervisnings-          

ministeriets side ikke er blevet sat officielle krav op om, hvordan SSF undervisningen i              

skolen skal behandles tidsmæssigt. Det at emnet er timeløst fører til, at det er op til de enkelte                  

kommuner, skoler og undervisere at fastsætte tid i skoleårets undervisning til at fokusere på              

hver af kompetenceområderne ‘køn, krop og seksualitet’ og ‘sundhed og trivsel’. Dette ville i              

sig selv ikke være problematisk, hvis ikke det førte til den manglende prioritering vi ser der                

er, omkring håndteringen af SSF undervisningen og dens kvalitet fra skolernes side.            

Statistikkerne fra Als Research evalueringen viser, at det kun er 12% af skolerne der vælger               

at sætte et fast timetal af til SSF i undervisningen, samtidig med at SSF undervisningen ikke                

bliver anset som værende et selvstændigt fag, men mere anset som et emne der mangler faste                

rammer og struktur (Børne- og undervisningsministeriet, 2019, s. 21). 

Den manglende tid sat af til SSF undervisningen lader til at være en af de centrale                

udfordringer, da den forstærker den manglende prioritering der også findes sted hos            

kommunerne og skolerne, hvilket fører os til vores anden underkategori. Siden der ikke er              

tildelt faste eller mere forlangende krav til hvordan SSF undervisningen skal udfoldes i             

folkeskolen, har hver kommune friheden til at tilrettelægge undervisningen på egne           

præmisser. Men tallene fra evalueringen af SSF viser dog, at 42% af de deltagende              

kommuner ikke har udarbejdet nogen former for retningslinjer. Derudover er der hele 78% af              

de kommunale folkeskole ansvarlige der ikke har udvalgt nogle tovholdere af SSF med det              

formål at tilrettelægge og kvalitetssikre undervisningen. Disse tal viser, at der er en delvis              

manglende prioritering af SSF undervisning rundt i landet, hvilket fører til en generel             

ansvarsfralæggelse som finder sted gennem alle de systemer der har en form for ansvar over               

for folkeskolerne. (Børne- og undervisningsministeriet, 2019, s. 11).  

Ansvarsfralæggelsen ses allerede fra undervisningsministeriets side og går igennem         

kommunerne og folkeskolerne helt ned på et niveau der til sidst ender med, at læreren har                

eget ansvar for prioritering og udførelse af SSF undervisningen uden nogle specifikke            

retningslinjer. Dette er problematisk, da som det fremgår i statistikkerne fra Als Research             

evalueringen, så er skolelederne og lærerne begge bevidste omkring deres tilbøjelighed til at             

nedprioritere SSF frem for andre hverdagsopgaver (Børne- og undervisningsministeriet,         

2019, s. 76). Dog selv om lærerne nedprioriterer emnet i hverdagen, så bliver der stadig               

undervist i SSF, men denne undervisning finder kun sted under Uge Sex. Uge sex er et                

initiativ taget af organisationen Sex og Samfund, som hjælper skolerne i landet med, hvad og               

hvordan de skal undervise deres elever i SSF undervisningen (Sex & Samfund, u.å.).             

Derudover har Sex og Samfund også materiale tilgængeligt, som lærerne vil kunne benytte i              
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undervisningen i forbindelse med andre fag i løbet af året. Dog viser det sig, at det er de                  

færreste skolelærere der rent faktisk benytter sig af det tilgængelige materiale. I interviewet             

med Anette Schulz fandt gruppen ud af at ”Hvis I spørger lærerne, hvorfor underviser de ikke                

i seksualundervisning… så svarer de tid, og så svarer de også at de ikke synes, at der er                  

tilgængeligt undervisningsmateriale” (Bilag 2, s. 31). Ifølge Schulz er dette en af årsagerne             

til, at lærerne kun underviser i SSF under uge sex, da de i den periode i samarbejde med Sex                   

og Samfund får givet den struktur og det materiale de mangler. Dette medfører også andre               

komplikationer, da når eleverne kun bliver undervist i emnet én gang om året, så vil det ifølge                 

Bjarke Følner føre til at ”… der er simpelthen ikke nok undervisning i de her temaer, der er                  

for mange [elever] der slet ikke bliver undervist i det [SSF] på en måde så de kan huske det.”                   

(Bilag 1, s. 11). Denne tankegang bakker Anette Schulz også op om, da hun udtaler sig om                 

det helt samme problem i vores interview med hende; 

 

“Altså det som mange skoler gør, så tager de uge sex. Så siger de så at en gang om                    

året, der beskæftiger vi os med sundhed og seksualitet. Det er jo ikke den måde børn                

lærer på ... Børn lærer fra når de træder ind i skolen til når de går hjem igen ik, fra                    

klokken otte til klokken tre, hele året.” (Bilag 2, s. 25)  

 

Anette Schulz udtrykker, hvordan SSF undervisningen helt grundlæggende ikke kan fungere           

uden at være en integreret del af folkeskolens prioriteter og undervisning. Dette underbygger             

hun med, at det for børn ikke er muligt at adoptere og vedligeholde viden, hvis den viden på                  

ingen måder bliver relevant igen i løbet af undervisningen resten af året. På samme måde               

mener Bjarke Følner at integreringen af SSF undervisningen skal ske tværfagligt gennem et             

samarbejde med relevante eksterne aktører; 

 

“… i samarbejde med kommunerne kunne man tilrettelægge noget         

seksualundervisning eller at sundhedsplejersken, som jo også er uddannet i noget           

omkring hvordan krop og sundhed osv. hænger sammen osv, at der kunne være et              

bedre samarbejde mellem skolerne og sundhedsplejerskerne.” (Bilag 1, s. 4) 

 

Følner argumenter for, at SSF undervisningen har mulighed og potentiale til at blive fremmet              

gennem et tættere samarbejde med sundhedsplejerskerne, som i forvejen beskæftiger sig med            

folkeskolen få gange om året. Ifølge tallene ser det dog ikke ud til at kommunerne tager fuldt                 

udbytte af denne tilgængelige mulighed, da kun 59% af de ansvarlige for det såkaldte              
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“skoleområde” i kommunerne oplyser, at de har indgået en kommunal aftale med            

sundhedsplejerskerne vedrørende at tildele dem ansvarsområder i forhold til SSF. De           

resterende svarer enten nej (27%) eller ved ikke (14%) (Børne- og undervisningsministeriet,            

2019, s. 19).  

På baggrund af en manglende sammenhæng i tallene om hvorvidt skolelederne mener, at             

sundhedsplejerskerne tager sig af SSF (72%), og hvor mange undervisere der udtrykker den             

samme forståelse (44%), kan evalueringen ikke konkludere omfanget af brugen af           

sundhedsplejerskerne (Børne- og undervisningsministeriet, 2019, s. 41). Evalueringen har         

dog foretaget en kvalitativ analyse der fortæller om undervisernes egne oplevelser med            

sundhedsplejerskernes indflydelse. Ifølge deres erfaring har det været afhængigt af de enkelte            

børns personlige grænser, da nogle af eleverne oplevede at deres grænser blev brudt ved en               

intim samtale. Dette betyder at der ikke er en korrelationen mellem skolelederens,            

undervisernes og sundhedsplejerskernes forståelse af hvordan SSF på nuværende tidspunkt          

skal håndteres. Hvor skolelederen fralægger sig ansvaret og videregiver sundhedsplejerskerne          

opgaven, så har sundhedsplejersken ikke dannet sig gode erfaringer med at skabe en tryg              

forbindelse til børnene, hvilket er essentielt når der er tale om SSF.  

Alt dette har rod i vores tredje underkategori der omhandler undervisningsministeriet mangle-            

nde prioriteret af en specifik tilrettelæggelse af SSF. Dette reflekteres i at der kun er 13% af                 

lærerne og af skolelederne der har taget det valgfrie kursus omkring undervisningen af SSF              

(Børne- og undervisningsministeriet, 2019, s. 14). Derfor anser Annette Schulz dette problem            

som noget der kan løses gennem en omlægning fra Børne- og Uddannelsesministeriets side. 

  

“Det er jo derfor ministeriet skal på banen, altså det her er nødt til. Ikke fordi jeg går                  

ind for top-down, jeg går ind for bottom-up.” 

 

“… men ikke desto mindre er vi nødt til at få etableret nogle nationale retningslinjer,               

hvis det her skal få gang på jorden, og hvis det ikke bare skal være afhængigt af den                  

enkelte lærers præferencer.” (Bilag 2, s. 29) 

 

Ifølge Schulz ville den bedste løsning være, hvis SSF undervisningen blev prioriteret oppefra,             

så man kunne sætte nogle fælles rammer og arbejde ud fra dem. Til trods for at top-down                 

ikke altid er løsningen, så har det netop vist sig at en prioritering ved hjælp af en bottom-up                  

strategi, hidtil ikke har været optimal. Denne anskuelse åbner op for en mere nuanceret              
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forståelse af problemet, hvor det nu er mere klart at der er forskellige faktorer der ligger til                 

rod for problemet.  

Dog er der ifølge Evalueringen af SSF nogle undervisere der anser det timeløse emne som en                

fordel, da emnet dermed har mere fleksibilitet. “Nogle af de interviewede lærere bemærker             

eksempelvis, at fleksibiliteten betyder, at de kan integrere emnet i undervisningen, hvor det             

giver mening, frem for at emnet opleves som løsrevet fra undervisningen i de øvrige fag.”               

(Børne- og undervisningsministeriet, 2019, s. 22). Herfra opstår der så et helt ny spørgsmål              

om, hvorvidt skolerne og underviserne rent faktisk formår at inkorporere de forskellige            

kompetencemål og færdigheds- og vidensområder fra SSF ind i undervisningen i de andre             

fag. Dette fører os til vores fjerde underkategori omhandlende lærernes begrebsmæssige           

vidensniveau inden for emnet SSF.  

I evalueringen er der blevet undersøgt hvor stort et kendskab lærerne har til de forskellige               

Fælles Mål og kompetencemål inden for kompetenceområderne køn, krop og seksualitet og            

sundhed og trivsel. Der fremstår fra statistikkerne at kun 26% af lærerne som underviser i               

emnet havde læst den tilhørende læseplan, kun 23% havde læst undervisningsvejledningen og            

helt op til 53% af lærerne havde hverken læst læseplanen eller vejledningen (Børne- og              

undervisningsministeriet, 2019, s. 14). Derudover var der op til 36% der slet ikke vidste,              

hvilke Fælles Mål der var tale om, og der var kun 12% af lærerne der mente, at Fælles Mål er                    

anvendelige i relation til undervisningen (Børne- og undervisningsministeriet, 2019, s. 39).           

Dette viser at ikke nok med er der ikke nok lærer der ved, at Fælles Mål, vejledningen eller                  

læseplanen er tilgængelige inden for emnet, så er der også mange lærere der ikke kan gøre                

særlig stor nytte af dem. Disse tal forklarer også, hvorfor kun 26% af lærerne følte sig i høj                  

grad/meget høj grad fagligt klar til at udføre SSF undervisningen (Børne- og            

undervisningsministeriet, 2019, s. 31). Dermed kan det konkluderes at for at få bedre styr på               

undervisningen skal lærerne have et bedre kendskab til kompetencemålene og til materialet            

herunder. Denne mangel på uddannelse og forberedelse af lærerne har også en betydelig             

påvirkning på dannelsen af eleverne og på den undervisning der bliver holdt i klasselokalet; 

 

”Den største udfordring som eleverne pegede på, og det var primært de store elever …               

Det var at læreren ikke er komfortabel med at undervise… læreren var usikker,             

læreren var utryg, læreren kunne ikke italesætte, hvilket frustrerede de unge           

mennesker.” (Bilag 2, s. 20+21). 
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Denne usikkerhed og utryghed reflekteres også over hos eleverne, da de, ifølge CASAs             

evaluering, generelt har svært ved at stille de spørgsmål som de havde på hjertet;  

 

“Selvom der har været mulighed for at spørge underviserne efter arrangementets           

afslutning, er det vanskeligt og ville være lettere, hvis der var sat en ramme for det i                 

mindre hold.” (CASA, evaluering, s. 27).  

 

Ifølge statistikkerne finder disse usikkerheder ikke sted, når der er tale om            

kompetenceområdet sundhed og trivsel, da lærerne formår at opfylde de fleste krav inden for              

feltet. Dermed fører det os til vores femte og sidste underkategori der siger, at der er en                 

tydelig prioritering af kompetenceområdet sundhed og trivsel frem for kompetenceområdet          

køn, krop og seksualitet. Statistikkerne viser, at lærerne oplever emnet sundhed og trivsel             

som værende mere håndterbart i forhold til naturligt at inkorporere det i fag som idræt og                

hjemkundskab. Lærernes utryghed i emnet SSF er i højere grad tilknyttet kompetencemålene            

indenfor emnet køn, krop og seksualitet. Dette kommer til udtryk i statistikkerne der viser, at               

under halvdelen af lærerne underviser i færdigheds- og vidensområderne seksualitet, normer           

og idealer, rettigheder, seksuel sundhed og reproduktion, hvilket alle er tilhørende emnet køn,             

krop og seksualitet. Fordelingen af fokusset på de forskellige områder kan ses i nedenstående              

tabel. (Børne- og undervisningsministeriet, 2019, s. 37) 
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Ovenstående tabel er fra rapporten “Evaluering af Sundheds- og Seksualundervisning og 

Familiekundskab”, hvori der er lavet et overblik af hvilke færdigheds- og vidensområder 

lærerne fra undersøgelsen fokuserer på i deres undervisning.  

 

Bjarke Følner nævner endda, hvor vigtig det er at undervise i ovennævnte områder, da ”… i                

forhold til at skabe en god trivsel i en klasse, er det jo vigtigt at man ligesom bliver undervist                   

også i den mangfoldighed der kan være i det her [SSF] …”(Bilag 1, s. 4). Derudover nævner                 

Følner også de konsekvenser det kan have for den enkelte elev, hvis de ikke bliver undervist i                 

forhold til denne mangfoldighed og generelt får viden omkring emnet seksualitet; 

 

”Og vi kan også se det med at ikke kunne være åben omkring sin seksuel orientering                

eller kønsidentitet hænger sammen med en meget forhøjet grad mistrivsel i form af             

øget risiko for depression og langvarig stresstilstand.” (Bilag 1, s. 10). 

 

 

5.2 Kernekategori  
Der kan drages paralleller mellem underprioriteringen af SSF og en række andre            

samfundsmæssige og kulturelle faktorer, heriblandt tabu. En stor del af problemet forbindes            

til lærernes mangel på viden og forberedelse angående emnet SSF, dog på trods af det               

tilgængelige undervisningsmateriale. Årsagen til dette er delvist, at undervisningsministeriet         

ikke har sat faste rammer og strukturer op angående emnet håndtering, hvilket forårsager, at              

kommunerne og skolerne sender ansvaret for struktureringen af emnet videre til underviserne.            

Den anden del af årsagen til problemet kommer er, at lærerne ikke benytter sig af det                

tilgængelige materiale fra Sex og Samfund eller læser Faghæftet, da de underprioriterer SSF             

frem for deres andre obligatoriske fag. 

Overordnet kan vi se at der er en manglende prioritering og organisering af SSF              

undervisningen, hvilken ifølge Als Research evalueringen ”… medfører en manglende          

systematik i SSF i forhold til både omfang, indhold og organisering – særligt i relation til                

kompetenceområdet Køn, krop og seksualitet…” (Børne- og undervisningsministeriet, 2019,         

s. 38). Dette bliver også bekræftet af statistikkerne fra Als Research evalueringen, da ”…              

emner relateret til kompetenceområdet Køn, krop og seksualitet oftere kommer ”lidt           

tilfældigt”, samt at det er op til den enkelte lære at vurdere, hvad han/hun vil undervise i,                 

samt hvornår og hvordan.” (Børne- og undervisningsministeriet, 2019, s. 35). Vi kan dermed             
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se en sammenhæng mellem den mangel der er på en overordnet systematisering og             

tilrettelæggelse af de nødvendige undervisningsemner og en udefinerbar forventning         

angående kvaliteten og indholdet af undervisningen. Alt dette tilsammen fører til den            

mangelfulde undervisning af SSF vi kan se der forekommer i folkeskolerne; 

 

“I forlængelse heraf er det evaluators vurdering, at mange lærere savner viden om de              

teoretiske overvejelser og begreber, der ligger til grund for Fælles Mål.” (Børne- og             

undervisningsministeriet, 2019, s. 35)  

 

“... lærernes manglende kendskab til Fælles Mål, læseplan og vejledning er en            

medvirkende årsag til det forhold, at undervisningen på tværs af skoler og kommuner             

vægtes forskelligt og savner systematik.” (Børne- og undervisningsministeriet, 2019,         

s. 35) 

 

Herfra kan vi antage, at årsagen til den udefinerbar forventning angående kvaliteten og             

indholdet af undervisningen ikke kun kan forbindes til mangel på struktur og regler for              

tidsregulering. Lærerne ville nemlig nemmere være i stand til at undervise i emnet på trods af                

dette, hvis de havde læst faghæftet og benyttede sig af Sex og Samfunds undervisnings-              

materiale.  

 

 

6 Analysering af EMU   

På baggrund af analysen af vores datamateriale har gruppen valgt yderligere at analysere             

hjemmesiden emu.dk, specifikt med hensyn til alt der omhandler SSF på siden. Emu.dk er en               

digital læringsportal lavet af Børne- og Undervisningsministeriet med formålet at “inspirerer           

Danmarks lærere, pædagogisk personale og ledere og fremmer refleksion over egen praksis.”            

(EMU, u.å). For simplificerings skyld vil gruppen fremover refere til emu.dk som EMU. 

Årsagen til valget om at analysere EMU bunder ud i gruppens behov for at dykke ned i                 

dybden med, hvorfor folkeskolelærerne ikke læser Faghæftet for at forberede dem til at             

undervise i SSF. Gruppen har valgt at analysere EMU med udgangspunkt i elementer i              

Design Science samt Donald A. Normans teori om succesfuldt design. Hertil kommer vi             
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blandt andet ind på kernebegreberne Underlying Conceptual Model, Behavioral Constraint og           

Perceived Affordance.  

EMU hjemmesidens Underlying Conceptual Model består af en simpel opsætning, hvor           

forsiden af EMU er kategoriseret og indtryksrig. Inde under menuen, som er en stribe øverst               

på siden, kan man finde forskellige uddannelsestyper, hvori grundskolen er en af dem. Under              

grundskolen finder du et underemne der hedder fag og kan klikke videre på SSF, som               

befinder sig i listen herunder. Denne form for opsætning af folkeskolens fag i lister taler til                

brugerens Logical Constraint, da dette gør det rimelig ligetil uden komplikationer at finde det              

emne eller fag man har brug for. Derudover benytter hjemmesiden sig også af Perceived              

Affordance ved at fremhæve den tekst man holder sin mus hen over samtidig med at musen                

skifter figur fra en pil til en hånd, hvilket kan ses på nedenstående billede.  

 

 

I ovenstående billede ses der opstillingen af siden “grundskole” og dens underkategorier            

samt tilhørende lister på emu.dk 

 

Dette taler til brugerens Cultural Constraints, da de hermed ved, at de kan klikke på faget.                

Denne samme feedback er også gældende for listerne under kategorierne på siden for SSF.              

Dog ændres opsætningen med hensyn til brugerens Logical Constraints, når man klikker ind             

på siden for SSF. Her kan man se en stor solsikke øverst på siden, og under kategorierne og                  

de tilhørende lister befinder der sig en nyhedssektion, som fylder størstedelen af siden, hvor              

der er en masse store billeder med tilhørende bokse. Denne nyhedssektion har ikke             
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umiddelbart noget med SSF at gøre, hvilket kan forvirre brugeren, nu når de har trykket sig                

ind på siden for SSF, men finder en masse materiale der ikke har noget med SSF at gøre.                  

Dermed følger et negativt resultat af brugerens Cultural Constraints, da brugeren automatisk            

vil gå ind på nyhedssektionen, da den fylder så meget og dermed virker relevant, hvilket kan                

ses på nedenstående billede. 

 

Ovenstående billede er siden Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab fra          

emu.dk. 

 

Af denne grund vurderer gruppen at siden for SSF er uorganiseret og forvirrende, da den               

delvist ikke medvirker til en positiv opfyldelse og anvendelsen af brugerens Cultural og             

Logical Constraints. Derudover opfylder dette heller ikke de centrale elementer i Design            

Science, da formålet med et design ifølge denne teori er, at alle teknologier skal være i stand                 

til at leve op til brugen og formålet med teknologien. Hjemmesiden er en læringsportal,              

hvilket betyder at den har til formål at videregive information og skabe overblik for lærerne.               

Tværtimod tager billederne meget af opmærksomheden og de er tilsyneladende ikke           
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fortællende, og dermed er nyhedselementet udelukkende med til at forstyrre og forvirre            

brugeren. 

Dog bibeholder hjemmesiden overblikket i menuen, da når man eksempelvis går ind på             

kompetenceområdet køn, krop og seksualitet, så bliver det pågældende kompetenceområde          

tilføjet oppe i menuen. Dette er positivt i forhold til brugerens Logical Constraints, da dette               

gør at brugeren får nemmere ved at forstå og navigere rundt på hjemmesiden. Dog kan               

brugeren eller læreren der anvender hjemmesiden blive skuffet når de er inde på             

kompetenceområdet køn, krop og seksualitet, da det eneste almene materiale der er om emnet              

er et link der sender brugeren direkte hen til en helt anden hjemmeside. Den omtalte               

hjemmeside hedder determinkrop.dk og den er lavet af Sex og Samfund til at blive anvendt i                

undervisningen. Det er dog problematisk at EMU ikke har lavet noget materiale selv. Der              

bliver heller ikke engang henvist til noget af alt det andet materiale, som Sex og Samfund har                 

lavet til netop køn, krop og seksualitet. Prioriteringen af sundhed og trivsel frem for køn, krop                

og seksualitet er dermed repræsenteret på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside,          

da kompetenceområdet sundhed og trivsel har betydelig meget mere materiale indenfor           

emnet. 

 

I ovenstående billede ser man til venstre siden Køn, Krop og Seksualitet, og til højre ser man                 

siden Sundhed og Trivsel fra emu.dk.  
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Denne forskel i prioriteringen giver anledning til, at brugeren følger en Logical Constraint der              

siger at, hvis der ikke er noget information om emnet, så må det ikke være særlig relevant.                 

Dette giver brugeren en logisk grund til at tro, at kompetenceområdet sundhed og trivsel skal               

vægtes højere end køn, krop og seksualitet, hvilket det ifølge faghæftet ikke skal. Dernæst når               

man går ind på Faghæftets side, så er det eneste tilgængelig materiale pdf-filerne for Fælles               

Mål, Læseplan og Vejledning. Disse har henholdsvist sideantal på 8 sider, 20 sider og 44               

sider, som tilsammen er på 76 sider samlet i pdf-filen Faghæftet. Der er hverken en               

beskrivelse af vigtigheden ved faghæftet eller en læsevejledning til, hvordan man skal læse             

og anvende faghæftet. Det eneste der er er en kort beskrivelse af hvad hver af pdf-filerne                

handler om. Dette får brugeren til at afvige væk fra siden om Faghæftet, da der er en mangel                  

på elementer der taler til deres Logical Constraint angående, hvad de overhovedet kan få ud               

af at læse Faghæftet.  

 

 

36 af 55  



Ovenstående er et billede af hvorledes siden emu.dk er opstillet under kategorien “faghæfte,             

fælles mål, læseplan og vejledning” 

 

Ud fra denne analyse kan gruppen konkludere at årsagen for lærernes manglende prioritering             

af køn, krop og seksualitet bunder ud i, at der for det første udtrykkes en prioritering af                 

sundhed og trivsel frem for køn, krop og seksualitet via EMUs hjemmeside. For det andet er                

der ikke noget undervisningsmateriale lavet af EMU om emnet, og det meste af materiale              

som Sex og Samfund har lavet, bliver det ikke henvist til. Derudover kan gruppen konkludere               

at årsagen til at lærerne ikke læser Faghæftet er, fordi der er en mangel på overblik over, hvad                  

rapporten skal bruges til og dens relevans for emnet. Derudover kan lærerne også blive              

afskrækket når de ser, at Faghæftet er på 76 sider.  

 

 

7 Designrationale 

Under dette afsnit tager vi brug af metoderne SPRINT, Color Cognitive Mapping, Storyboard 

og Framework for Evaluation in Design Science Research (FEDS), og teorierne Design 

Science samt Donald A. Normans teori om Affordances. Vi undersøger således hvorledes 

disse metoder og teorier har et samspil mellem hinanden og hvilken effekt de har på 

udarbejdelsen af et produkt. Dette gøre vi med formålet om at udforme et bedst muligt 

produkt i form af en omlægning af emu.dk.  

 
 

7.1 Designløsning 
For at udtænke en designløsning har gruppen valgt af udforme vores designprocess ud fra              

SPRINT modellen. Selv om metoden blev udtænkt til hurtig konceptudvikling, så har            

gruppen dog anvendt metoden over hele projektperioden, da de forskellige trin af modellen er              

lige så nyttige over en længere periode. For at fuldføre første trin har gruppen, ud fra                

analysen af det indsamlede datamateriale, udformet et Coloured Cognitive Map. Dette har til             

formål visuelt at danne et overblik over årsagerne og konsekvenserne tilhørende det            

hovedproblem vores rapport belyser. Ved brug af CCM metoden har gruppen formuleret            

hovedproblemet som værende følgende: “Mangelfuld… tilfredsstillende undervisning af        

emnet SSF”, og til dette har vi udformet årsagerne 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a og 4b og de tilhørende                    

konsekvenser 1a, 1b, 2 og 3. Dette kan ses i Figur 1 nedenfor:  
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I ovenstående billede ses et CCM af opgavens hovedproblem og dertilhørende årsager og 

konsekvenser. 

 

Som næste trin af modellen har gruppen vendt det “røde” problemkort om til et “grønt” 

problemkort for at forklare problemer som muligheder, hvor vores hovedproblem er blevet 

omformuleret til: “Forbedre … mangelfuld undervisning af emnet SSF”. De omformulerede 

årsager og konsekvenser kan ses i Figur 2 nedenfor:  
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I ovenstående billede ses et CCM af opgavens hovedproblem og dertilhørende årsager og 

konsekvenser som mulige løsninger. 

 

Som en del af trin to i SPRINT modellen har gruppen udtænkt tre forskellige mulige               

designløsninger ud fra de nye grønne årsager 2.a, 3.b og 4.b. Dette er også blevet gjort med                 

analyseringen af EMUs hjemmeside i tankerne. Den første designløsning er en hjemmeside            

og denne tilhører årsag 2.a “Formindsket … uoverskueligt overblik over eksisterende           

materiale”. Herigennem kan lærerne der underviser i emnet sundheds- og seksual-           

undervisning og familiekundskab læse indholdet af Faghæftet dog på en mere struktureret og             

overskuelig måde. Den anden designløsning er et nyhedsbrev, og denne tilhører årsag 3.b             

“Forbedre … utilstrækkelig kendskab hos lærer om emnet”. Herigennem vil lærerne blive            

tilsendt en mail indeholdende det nyeste materiale og information omkring emnet. Den tredje             
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designløsning er et chatforum, og denne tilhører årsag 4.b “Forbedre … manglende åbenhed             

vedr. samtale omhandlende køn, krop og seksualitet”. Herigennem vil folkeskoleeleverne          

kunne få information omkring køn, krop og seksualitet samt skrive med hinanden anonymt             

om deres egne erfaringer, tanker og spørgsmål omkring emnet. 

For at vælge den endelige designløsning i trin 3 i modellen har gruppen diskuteret nærmere               

omkring, hvor meget potentiale de forskellige designløsninger har, for at have en effektiv             

positiv påvirkning på hovedproblemet. Dette er gjort med henblik på en given teknologis             

formål ud fra Design Science teorien, med henblik på dette endte gruppen med at vælge               

hjemmesiden tilknyttet årsag 2.a som designløsning. Grunden til dette bunder ud i, at ved at               

løse problemet om det uoverskuelige overblik over eksisterende materiale, så kan denne            

designløsning, ifølge vores datamateriale analyse, være med til at hjælpe lærerne med at være              

bedre forberedte og kompetente inden for emnet SSF. Ved at gøre Undervisningsministeriets            

Faghæfte mere overskueligt og struktureret kan det hjælpe lærerne med at forstå            

sammenhængen mellem det der står i faghæftet og hvad de skal undervise deres klasse i samt                

rent faktisk få lærerne til at læse faghæftet. Udover evnen til at løse årsag 2.a, så har dette                  

produkt også som potentiale til delvist at løse årsag 2.b, 3.b, 4.a og 4.b. For at udtænke                 

hvordan hjemmesiden skal formå at gøre alt dette, har gruppen som en del af trin tre udviklet                 

et storyboard (Bilag 3, 42). Dette er udviklet igennem action steps der illustrerer             

brugeroplevelsen af hjemmesiden. Dette har hjulpet os med at få en ide om, hvad det vil sige                 

at gøre Faghæftet mere overskueligt og hvordan vi skal kategorisere det, så det generelt giver               

mening for lærerne og brugeren af hjemmesiden.  

Efter at have lavet storyboardet blev gruppen klar til trin fire i SPRINT modellen, hvor vi har                 

valgt at lave en reel prototype af vores produkt. Denne prototype er stadig under opbygning,               

men dens foreløbige design viser alligevel formålet med hjemmesiden, hvilket vil blive            

forklaret yderligere i næste afsnit. 

 

 

7.2 Produktbeskrivelse  
Gruppen vil ud fra teorierne Behavioral Science og Design Science udvikle et produkt der,              

med indsigt i lærernes og skoleledernes ydeevne og skolernes og kommunernes infrastruktur,            

har til formål at tilgængeliggøre materiale og viden omkring emnet SSF. Dette vil gruppen              

gøre ved at overskueliggøre det eksisterende materiale indenfor SSF som er offentliggjort af             
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Børne- og Uddannelsesministeriet og Sex og Samfund. Dog vil det primære fokus være på              

ministeriets Faghæfte frem for Sex og Samfunds undervisningsmateriale.  

På samme måde som vi anvendte teorien om Affordance ved analyseringen af EMUs             

hjemmeside, anvender vi igen teorien til at designe vores eget produkt. Hertil bruges de              

tilknyttede begreber Conceptual Model, Cultural Constraints, Logical Constraints og         

Perceived Affordance med formålet at sikre en tydeliggørelse af måden hvorpå hjemmesiden            

skal anvendes fra brugerens perspektiv.  

Med henblik teorierne Behavioral Science og Design Science har gruppen forsøgt at designe             

en Underlying Conceptual Model, der er simpel og kategoriseret for at undgå unødvendige             

distraheringer og uoverskuelighed. Med henblik på brugerens Logical Constraints har          

gruppen fravalgt tilføjelsen af billeder, da vi som brugere på EMUs hjemmeside oplevede             

forvirring ved hvor det var logisk at klikke, da blikket blev ført det ene sted hen, mens teksten                  

stod et andet sted. Vi ville netop sikre, at vores omlægning af hjemmesiden besad en form for                 

åbenlyshed, hvor der ikke forekommer tvivl om, hvor opmærksomheden skal være. Af denne             

grund har vi, som man allerede kan se på forsiden, designet de bokse man kan trykke på                 

forskelligt fra dem man ikke kan. Dette har vi gjort ved hjælp af en visuel effekt, der får                  

boksene til at se todimensionelle ud, hvilket fortæller brugeren at boksene kan klikkes på, når               

de fører musen henover. Omvendt har informationsboksen, eller såkaldt tekstboksen, ikke           

nogen dimension til sig andet end farven. Gennem farven kan tekstboksen sikre, at brugerens              

blik bliver ført længere ned, og at brugeren ikke stopper med at læse efter introduktionen.               

Dette har vi udarbejdet gennem teorien om Perceived Affordance, da vi på den måde guider               

brugeren til at navigere sig nemmere rundt på hjemmesiden, ved netop at følge farverne ned               

på hjemmesiden og klikke på bokse med mere dybde.  
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I ovenstående billede ses forsiden af prototypen af gruppens produkt hjemmeside.  

 

Vi har også implementeret tidsbesparende funktioner, såsom en lille rund pil der vender opad              

nederst på alle siderne, som i øvrigt også er todimensionel. Når denne pil bliver trykket på                

sendes brugeren automatisk op til toppen af siden, fremfor selv manuelt at rulle op. Dette gør                
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det nemmere for brugeren at komme tilbage til menuen, hvis de allerede er rullet langt ned på                 

siden, hvilket gør brugeroplevelsen mere behagelig og effektiv. Designet af menu striben            

øverst på siden taler både til brugerens Cultural og Logical Constraints. Designet drager nytte              

af brugerens Cultural Constraints, da menuen og dens underemner foldes ud og fremhæves,             

når musen bliver ført hen over. Dette gør at brugeren ved at de kan klikke ind på de                  

forskellige emner. Dette er også med til at tale til brugerens Logical Constraints, da det på                

denne måde giver mening for dem, hvordan de skal navigere rundt i menuen. Derudover              

bidrager dette også til at fremme overblikket fremfor at brugeren skal dybt ind på              

hjemmesiden for at kunne få adgang til et bestemt emne. Alle emner er inddraget under               

menuen, hvor der sidst på menuen også fremgår en “More” kategori, hvor mindre væsentlige              

emner er tilgængelige. Dette stemmer også overens med Logical Constraints, da vi har             

udformet vores hjemmeside således, at der er direkte adgang gennem menuen til de emner en               

lærer har mest brug for, lige meget hvor de befinder sig på hjemmesiden. Dette overblik der                

bliver skabt samt den nytte der bliver draget af brugerens Cultural og Logical Constraints er               

også med til at opfylde kravene om en god Underlying Conceptual Model. 

 

 

I ovenstående billede kan man se, hvordan menuen er designet i prototypen af gruppens              

produkt hjemmeside.  

 

Under undervisningsvejledningen har vi valgt at sætte emnerne i boksform for at gøre det              

overskueligt. Måden det er sat op på er at der en lille pil som man kan trykke på, hvorefter et                    

informationsfelt folder ud fra emne-boksen så man kan læse om emnet. Når man så er færdigt                

kan man trykke på pilen igen, så ruller informationsfeltet op igen og forsvinder ind i               

emne-boksen. På den måde kan man nemmere holde styr på hvad man har lyst til at læse.                 

Dette betyder også at alle emnerne er på den samme side, hvilket giver et godt overblik for                 

brugeren. Samtidig har gruppen på denne side tilføjet endnu en stribe oppe i toppen, hvor               
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titlerne på de forskellige vejledninger er angivet. På denne måde kan brugeren klikke på den               

vejledning de søger, så siden dernæst ruller direkte ned til vejledningen.  

 

I ovenstående billede ses siden “Undervisningsvejledning” i prototypen af gruppens produkt           

hjemmeside. 

 

Med Logical Constraints i baghovedet, har vi samtidig ikke inddraget komplicerede eller alt             

for moderne funktioner, da vi ville sikre at alle lærere, uanset hvilken aldersgruppe de              

tilhørte, med sikkerhed ville være i stand til at betjene hjemmesiden.  
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Alle funktioner er blevet lavet med henblik på at udvikle en mere overskuelig og              

brugervenlig hjemmeside, hvor de nødvendige materialer er let tilgængelige, så flere lærer            

dermed skaber kendskab og udvikler kompetencer indenfor SSF ved brug af materialet. 

Dette lever op til Design Science kriteriummet om, at den udviklede teknologi skal være i               

stand til at løse et givent problem eller behov. I sammenhæng med teknologisk determinisme              

bliver dette forstærket, da ethvert frembragt teknologi, ud fra denne teori, har en effekt på               

dens omkringliggende verden og omformer strukturer og systemer tilknyttet teknologien. Så i            

og med teknologien har et bestemt formål, så justeres teknologiens effekter på samfundet til              

det afgrænsede felt der hedder SSF, og derfor udformer hjemmesiden sig intentionelt og             

kontrolleret. Dette kan betyde at vores webside, som teknologisk determinisme forudsiger,           

naturligt kommer til at forandre eksisterende systemer og instanser såsom ministeriet,           

kommunen, folkeskolen og muligvis lærerseminar kurset om SSF. Dette kan således også            

ændre de forskellige aktørers syn på SSF, så den dermed gennem dens eksistens kommer til               

at have betydning for den generelle tilgængelighed af materiale, hvor brugen af den vil være               

uundgåeligt, da den allerede det første sekund den er tilgængelig har sat andre rammer op for,                

hvad der er muligt for lærerne.  

 

Via følgende link er det muligt at se hjemmesiden: 

https://kathalykke.wixsite.com/introduktion-til-ssf  

 

 

7.3 Evaluering 
Som beskrevet i SPRINT modellen er det i trin fem meningen, at vi skal evaluere og få                 

afprøvet vores prototype på nogle mulige bruger. Dog pga. COVID-19 pandemien og de             

restriktioner der har fulgt med, har gruppen ikke været i stand at lave evaluerende              

deltagerobservationer og interviews for at få feedback. Planen var at teste prototypen på             

nogle folkeskolelærere, men fordi de fleste skoler på Sjælland er lukket ned, så er lærerne               

samt eleverne derfor hjemsendte. Af denne grund har vi ikke været i stand til at finde en lære,                  

der har haft tid til at deltage i vores evaluering af produktet. Vi har dog udarbejde en                 

evalueringsstrategi ud fra metoden Framework for Evaluation in Design Science Research           

(FEDS), som gruppen ville have anvendt i en potentiel evaluering af diverse            

folkeskolelæreres brug af hjemmesiden. Vores scenarie for et muligt evaluerings miljø           

udformes således at; en folkeskolelærer starter med at finde information om SSF ved at              
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anvende EMUs nuværende hjemmeside. Dernæst vil læreren anvende vores hjemmeside, som           

indeholder omlægningen af Faghæftet. Folkeskolelæreren bedes om at benytte         

hjemmesiderne med sindstilstanden om at være i gang med at forberede sin SSF             

undervisning. Når læreren har været igennem begge hjemmesider, indgår vedkommende i et            

interview med os, bestående af simple og åbne spørgsmål. Interviewet har til formål at give               

os adgang til lærernes fritgående tankeprocesser, hvor de skal kunne kritisere produktet uden             

nærmere eftertanke. Vores formål med dette er at få adgang til autentiske tanker og meninger               

for at sikre mest mulig validitet i evalueringsresultatet.  

Dette sker i sammenhæng med evalueringsmetoderne Naturalistic Formative og Naturalistic          

Summative. Dette betyder, at vi med Naturalistic Evaluation udforsker, hvorvidt produktet           

opfylder evnen til at løse problemet om uoverskuelighed. I sammenhæng med Formative            

betyder dette, at udforskningen udføres med formålet om til sidst, at kunne anvende             

evalueringsresultaterne til at forbedre hjemmesiden. Ligeledes når der sættes sammenhæng          

mellem Naturalistic og Summative betyder dette, at udforskningen sker gennem indsamling           

af de tankeprocesser brugeren går igennem ved anvendelsen af hjemmesiden. Metoderne           

gruppen ville anvende ville blive Actions Research, Collect Client Feedback og Collect            

Performance Measures, da en lærer med garanti ville kunne se nødvendighed ved produktet             

da de ville kunne bruge produktet til deres undervisning af SSF i fremtiden.  

  

 

7.4 Delkonklusion 
Vi har udarbejdet en hjemmeside med formålet om at formindske lærernes mangel på viden              

og forbedre deres forberedelse af SSF undervisning. Vi har gennem den indsamlede viden og              

empiri fået en forståelse af, at lærerne ikke anvender SSF faghæftet og derfor ikke er               

forberedte på at undervise i SSF, men dette har vores produkt potentiale til at lave om på.  

Gruppen har anvendt SPRINT modellen i vores designprocess, hvor vi ud fra vores             

indsamlede datamateriale ved hjælp af CCM metoden kom frem til at lave en hjemmeside              

som designløsning. Dernæst lavede gruppen et Storyboard af brugeroplevelsen med vores           

produkt for at udtænke, hvordan den ifølge Design Science skulle løse problemet om det              

manglende overskuelige overblik over det undervisningsmateriale der er tilgængeligt         

angående undervisningen i SSF. Ved at løse dette problem er vi nemlig et skridt videre til at                 

løse problemet om den mangelfulde undervisning af emnet sundheds- og seksualundervisning           

og familiekundskab. For netop at sørge for, at lærerne og skolelederne kommer til at anvende               
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vores produkt, så har vi designet hjemmesiden ud fra Donald A. Normans teori begreber              

indenfor teorien om Affordance. Ud fra teorien kommer vores designvalg til at påvirke             

brugeroplevelsen og dermed de teknologideterministiske egenskaber vores hjemmeside        

kommer til at besidde. Dog kommer vi ikke til at teste denne hypotese af, da vi ikke er i stand                    

til at lave en evaluering. Alligevel på trods af dette har gruppen udarbejdet en diskussion,               

hvor vi argumenterer for mulige evalueringsresultater, og denne er lavet ud fra            

evalueringsmetoden Framework for Evaluation in Design Science Research (FEDS). 

  

 

8 Diskussion 

Med udgangspunkt i FEDS og gennem et interpretivistisk synspunkt vil vi hermed udarbejde             

en evaluering af produktet med en usystematisk tilgang. Udformningen af evalueringen sker            

på baggrund af de førnævnte evalueringsmetoder, Naturalistic Formative og Naturalistic          

Summative, hvori vi har fokus på brugeroplevelsen gennem folkeskolelæreres mulige          

tankeprocesser og evalueringsresultaterne (Pries-Heje, 2020). 

Som en af de første observationer gruppen gjorde sig var, at hjemmesiden kan vurderes som               

værende ensformig. Denne observation bygger på at der ikke indgår flere farver, og der ikke               

indgår en stor variation af funktioner. Man får ikke nogen overraskelse og hjemmesiden tyder              

ikke på megen kreativitet der skiller sig ud, eller som man husker. Disse faktorer kan               

resultere i en følelse af upersonlighed og manglende imødekommenhed. 

På den anden side kan denne ensformighed også betyde, at brugeren hurtigt oplever et              

mønster i forhold til hvordan man skal navigere sig rundt i hjemmesiden. Ved dette kan               

begrebet Consistency bruges, da det antyder at hjemmesiden besidder en form for konsistens,             

i og med at funktionerne er konstante og kommer igen. Dette formindsker en mulig forvirring               

vedrørende navigeringen af hjemmesiden og fremmer således også designets effikacitet,          

hvilket er et andet begreb af Alan R. Hevner, da brugeren ikke hele tiden skal tage stilling til                  

nye funktioner. Derfor er der større fokus på effektiviteten af vores produkt frem for farver               

eller andet. Alt på hjemmesiden skal have en funktion der fremmer overskueligheden, og ved              

anvendelse af forskellige farver, kan der enten ikke ske nogen forskel, eller det kan tage               

fokusset væk fra indholdet.  

Tilhørende til kritikken af hjemmesidens simplificering, så består hjemmesiden ikke af en            

stor sammensætning af mange sider. Selve hjemmesiden fylder ikke mere end halvdelen af             

skærmen, og dette kan anses for værende alt for simpelt og umoderne, da der ikke er nogen                 
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indikation på kompleksitet. Det kan se ud som om, at der fra udviklernes side ikke er blevet                 

lagt tid på hjemmesiden og at det simple design har rod i dovenskab fra udviklernes side.  

Dog gør denne simplificering hjemmesiden mere kompakt og mindre spredt, hvor brugeren            

så ikke behøver at påtage sig en “søgende” rolle. Brugeren behøver ikke konstant at forholde               

sig til hvordan og hvorledes navigeringen skal foregå, men kan i stedet helt naturligt navigere               

sig rundt uden at tænke for meget.  

Siden hjemmesiden heller ikke har til formål at underholde brugeren men derimod oplyse, så              

er det ikke nødvendigt at funktionerne er underholdende. Folkeskolelæreren har formålet at            

opbygge kompetencer og viden, og søger derfor ikke andet end overskuelighed og            

tidsbesparelse i forhold til hurtigt at få et overblik over faghæftet samt få den nødvendige               

information fra den.  

Brugeren skal dog her selv vurdere, hvad der er væsentligt at vide om i forhold til faghæftet.                 

Faghæftet er nemlig ikke inddelt efter hvad der er vigtigst, og det står heller ikke i                

rækkefølge, så man kan ikke vide om man forstår det pågældende emne fuldt ud, uden at                

have taget kendskab til de andre emner. Brugeren kan heller ikke vide, hvor man skal starte                

læsningen nødvendigvis, og om man potentielt kommer til at udelade væsentlige eller            

fundamentale emner.  

I korrelation til problemet om lærernes selvvurdering af vigtigheden af emnerne, finder man             

under overemnet “undervisningsvejledning”, nogle bokse som er opdelt i underkategorier.          

Disse bokse har til formål, at ved et tryk på en af dem, automatisk smide brugeren ned på det                   

pågældende emne i teksten. Dette kan fratage brugerens overblik over omfanget af teksterne,             

frem for hvis brugeren manuelt havde rullet ned og fået en indsigt i de andre underkategorier.                

Derfor kan brugeren endnu engang ikke være fuldkommen sikker på sine beslutninger, og om              

de ved fravælgelse af visse emner kommer til at mangle kompetencer indenfor andre. Dog              

kommer brugeren til at anvende hjemmesiden hver gang de skal undervise i SSF, og vil               

dermed over tid ende med at vide hele indholdet af faghæftet.  

Folkeskolelærerne har også et eksisterende kendskab til begreberne “kompetenceområde og          

tværfaglighed”, og forstår betydningen af begreberne fra andre fag. Af denne grund er de i               

stand til at sætte sammenhæng mellem emnerne og selv vurdere hvad de personligt mangler              

kompetence indenfor. Derfor har lærerne kun behov for en overskueliggørelse af emnerne, så             

de netop kan til- og fravælge emner således at de sparer tid. 
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9 Konklusion 
Ud fra gruppens undersøgelse kan vi i denne rapport bekræfte kerneproblemet som siger, at              

der er en utilstrækkelig udførelse af Sundhed- og Seksualundervisning og Familiekundskab i            

folkeskolerne. Derudover kan gruppen se en tydelig sammenhæng mellem denne og det            

manglende fokus der er på emnet SSF fra forskellige aktørers side. Dette fører til gruppens               

definition af kerneårsagen som værende en mangelfuld prioritering og varetagelse af SSF            

undervisningen. Ud fra dataanalysens resultater bunder årsagen til den manglende prioritering           

af emnet SSF ud i Børne- og Undervisningsministeriets manglende opsætning af specifikke            

krav omhandlende emnets tidsprioritering og indhold. Derudover formår lærerne og de           

emne-ansvarlige ikke at benytte sig at det tilgængelige undervisningsmateriale der er udstedt            

af Børne- og Undervisningsministeriet samt organisationen Sex og Samfund. Dette er           

sammen med til at forårsage den mangelfulde varetagelse og udførelse af undervisningen af             

emnet SSF.  

Tilhørende hertil har gruppen valgt at fokusere på problem årsagen omhandlende lærernes            

manglende benyttelse af det tilgængelige undervisningsmateriale. Hertil har gruppen designet          

en hjemmeside som kategoriserer og overskueliggør Børne- og Undervisningsministeriets         

Faghæfte. Ved at lave denne hjemmeside forøger vi anvendelsen af Faghæftet, hvilket ifølge             

dataanalysen kan medvirke til en bedre udførelse af undervisningen, da lærernes manglende            

kompetence inden for faget er med til at forstærke kerneproblemet. Ved hjælp af vores              

hjemmeside kan lærerne netop adoptere de nødvendige kompetencer og således medvirke til            

en stor del af løsningen på hvorledes SSF kan forbedres til gavn for både lærer, elever og                 

samfundet.  

På baggrund af rapportens problemanalyse konkluderer gruppen derudover at vores          

hjemmeside besidder betydningsfuldt potentiale for at mindske de fleste årsager og           

konsekvenser tilknyttet problemet om den utilstrækkelige udførelse af undervisningen ved          

hjælp af forøgelsen af lærernes anvendelse af faghæftet.  

 

 

10 Perspektivering 
I dette afsnit vil gruppen komme ind på nogle af de mangler rapporten har på grund af de                  

omstændigheder samfundet befinder sig i. Derudover vil gruppen perspektivere til andre           
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mulige metoder og teorier, der ville være i stand til at oplyse projektet fra andre vinkler samt,                 

hvordan man kan udvikle produktet i større udstrækning.  

For at få et større undersøgelsesgrundlag ville det være fordelagtigt, hvis gruppen havde lavet              

egne kvantitative undersøgelser i form af surveys til diverse folkeskolelærere og skoleledere.            

Dette var dog ikke muligt, da skolerne på grund af COVID-19 lukkede ned og åbnede op                

flere gange. Derudover ville gruppen gerne have været i stand til at udføre en rigtig               

evaluering af produktet ud fra en Human Risk and Effectiveness strategi ved at evaluere både               

folkeskolelæreres og skolelederes brugeroplevelse af hjemmesiden. Dette fandt dog heller          

ikke sted, da det var svært at finde en skolelærer eller skoleleder der havde mulighed for at                 

indgå i en evaluering.  

Med hensyn til alternative metoder og teorier så havde gruppen overvejet at inddrage Queer              

Teori som en anden teoretisk vinkel. Hertil ville gruppen kigge på problemet med             

socialkonstruktivistiske briller og anskue, hvorledes den tabu der er omkring sex er en social              

konstruktion, og hvordan dette påvirker håndteringen af emnet SSF.  

Som et andet alternativ, kunne gruppen have valgt at kigge på projektet fra et mere sociologi                

teoretisk perspektiv. Hertil ville begrebet social arv i sammenhæng med Pierre Bourdieus            

begreb habitus kunne belyse, hvordan den manglende prioritering af SSF kunne have en             

signifikant påvirkning på elevernes voksenliv.  

Udover at færdiggøre prototypen så produktet vil være i stand til at blive anvendt, så har                

gruppen også tænkt på mulige videreudviklinger af produktet. Som noget af det første tænkte              

gruppen på, at en brugbar opgradering af produktet ville være at have en kommunal læseplan               

tilgængelig for lærerne og skolelederne. Denne funktion ville indebære, at alle kommunerne i             

landet kunne uploade den læseplan de tilhørende skoler ville komme til at anvende i SSF               

undervisningen. Dette ville gøre, at skolerne på tværs af kommunerne ville være i stand til at                

drage inspiration fra hinanden og dermed forårsage, at eleverne delvist lærer de samme ting.              

Derudover tænkte gruppen det ville være oplagt at have en funktion på hjemmesiden, hvor              

lærerne og skolelederne kunne have adgang til de nyeste undersøgelser inden for SSF. Hertil              

ville Als Researchs Evalueringen og CASAs deltagerobservationer blandt andet være          

tilgængeligt. Endvidere tænkte gruppen at det vil være oplagt at EMU tog hjemmesiden til sig               

og tilføjede den til deres egen side om faghæftet.  

Som noget af det sidste, så ville gruppen også være utrolig interesseret i at indgå i et                 

samarbejde med Sex og Samfund i forhold til at videreudvikle og opdatere hjemmesiden, så              

elementerne i Faghæftet endnu bedre kan sættes i forbindelse med det undervisningsmateriale            

Sex og Samfund har lavet.  
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