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RFSU är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation med syfte att sprida en kunskaps-
baserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. RFSU utgår från övertygelsen om
sexualitetens och samlevnadens centrala roll för individ och samhälle. RFSU har ett frihets-
perspektiv och rättighetsperspektiv på sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att
välja och frihet att njuta. Sedan grundandet 1933 har sexualundervisningen i skolan varit en av
RFSU:s viktigaste frågor. Genom bl a kurser, metoder och opinionsbildning vill vi stärka skolans
möjligheter att ge bra sexualundervisning.

RFSU är en medlemsorganisation — stötta RFSU:s arbete genom att bli medlem.
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Det finns en mängd metoder man kan använda sig av i sexualundervisningen.
Här tar vi upp några generella metoder. Specifika metoder och lektionsförslag
hittar man under ”Ämnen” och ”Tips från skolor” på RFSU:s webbplats under
fliken "sexualundervisning" i huvudmenyn.

INTERAKTIVA METODER
Forskning om sexualundervisning (och upplysning) visar att interaktiva metoder
är viktiga och nödvändiga för att man ska uppnå både kunskapsmål och bete-
endemål (t ex att använda kondom). Det finns många olika interaktiva metoder
och begreppet låter märkvärdigare än vad det är. Kort uttryckt är interaktiva
metoder sådana som aktiverar eleverna, att de görs delaktiga och är medskapare
i kunskapsprocessen. Exempel på interaktiva metoderna i sexualundervisningen är
värderingsövningar, bikupor, diskussioner, gruppsamtal och associationsövningar.

Eleverna måste få möjlighet att samtala om och bearbeta sina uppfattningar och
värderingar, för att ta till sig kunskap. Det räcker alltså inte med faktakunskaper.
Faktakunskaperna behöver sättas in i ett sammanhang och måste också införlivas
i en själv, göras till ens egen kunskap. Ett tydligt exempel är kondomanvändning.
Tonåringar vet att kondomer är ett bra skydd. Men om en tjej undviker att ta
upp frågan om kondomer därför att hon är rädd för att få dåligt rykte, så är det
och synen på tjejers och killars sexualitet man måste prata om.

ASSOCIATIONSÖVNINGAR
En bra inledning till sexualundervisningen eller olika moment i undervisningen är
associationsövningar. Man skriver ett ord/begrepp/känsla på tavlan som eleverna
får spåna kring. Läraren/ledaren skriver upp alla ord som eleverna säger på tavlan.
Observera att det är viktigt att man inför övningen påpekar att de inte får använda
personnamn (till exempel andra elevers eller lärares namn), och att man under
övningen snabbt stoppar eventuella nedsättande kommentarer om de kommer.

Man kan följa upp det på olika sätt – genom att sortera, rangordna, eller välja ut
några ord som man pratar mer om. Syftet med övningen kan vara att få igång
en process hos eleverna, eller visa på bredden i en fråga. Metoden kan också ge
en fingervisning om var eleverna står, vad de kan eller funderar på. Det ger även
läraren möjlighet att be eleverna att klargöra vissa ord – kanske också sådana som
man själv inte förstår eller har hört förut. Det kan bli spännande samtal om ord.

NÅGRA ALLMÄNNA RÅD NÄR MAN VÄLJER METODER:

• Fundera över på vilket sätt lektionspasset/övningen
inkluderar olika synsätt och olika elever: genus, hbt,
etnicitet.

• Fundera över på vilket sätt lektionspasset/övningen
utvecklar elevens kunskaper och elevens förmåga att
reflektera.

• Var observant på att vissa övningar oavsiktligt kan
bekräfta stereotyper trots att man har som syfte att
kritiskt granska eller motverka dem.

• Om du beskriver situationer, använder
värderingsövningar eller rollspel, formulera helst
exemplen i tredje person.

• Fråga inte efter elevernas personliga sexuella
erfarenheter. (Däremot kan man ställa frågor som
”hur reagerade du då, när han/hon gjorde slut?”, när
de berättar om egna erfarenheter. Men inte ”hur många
har du haft sex med” och liknande.)

"Kort uttryckt är
interaktiva metoder
sådana som aktiverar
eleverna, att de görs
delaktiga och är med-
skapare i kunskaps-
processen."
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Många använder associationsövningar som inledning på hela sexualunder-
visningen genom att eleverna får associera till ordet ”sex” eller ”sexualitet”. Ett
syfte med det är då att visa eleverna att det är okej att prata om sexualitet, att
använda många olika ord och av olika slag (medicinska, slang, grova). Det skapar
öppenhet och förtroende. Det är viktigt att man skriver det de säger och
accepterar det. Om man inte förstår eller om de uttrycker sig otydligt, fråga vad
de menar. Om man vill formulera om något som de säger bör man fråga först:
”Är det okej om jag skriver så här i stället?”.

Exempel på andra ord som man kan låta eleverna associera på är ”kärlek”,
”svartsjuka”, ”hiv”.

ANONYMA FRÅGOR/FRÅGELÅDA
En metod som många använder. Den är enkel och självklar. Man låter eleverna
skriva anonyma frågor som de lägger i en frågelåda, till exempel i slutet av en
lektion. Naturligtvis är det öppet för eleverna att göra det när som helst. Ett bra
sätt för att det inte ska bli utpekande är att alla elever vid vissa tillfällen ska lägga
en lapp i frågelådan oavsett om de har skrivit någon fråga eller inte.

Frågorna som läggs i lådan kan besvaras som fråga-svar eller genom att man tar
upp det i samband med ett tema. Gör man det senare bör man säga till klassen
att man kommer att läsa upp och besvara en del frågor, medan andra kommer
att besvaras i själva undervisningen. Det är viktigt att alla frågor på ett eller annat
sätt behandlas.

Man kan svara på frågorna så att det inkluderar alla elever, oavsett vem man är,
blir kär i eller skulle vilja ha sex med. På den vanliga frågan "hur har man sex?"
kan man vara säga att det är likadant (med ett par undantag) för två killar, två
tjejer och en tjej och en kille som har sex. I själva verket är de flesta frågor
neutrala. Som lärare bör man lägga till det perspektivet, även om det inte finns
med i frågan.

En del frågor kan vara ställda på ett provocerande vis. De brukar ändå gå att
besvara genom att man tar själva innehållet på allvar. Ibland kan frågan vara
provocerande ställd för att eleven inte klarar av att ställa frågan på annat sätt –
kanske har en kille frågor om homosexualitet men för att distansera sig till det
inför sina klasskamrater (eller sig själv) ställer han frågan på ett nedsättande eller
provocerande sätt. Ibland kan de vara provocerande för att kolla hur man tar
det, om man verkligen klarar av att prata om sex. Att då ta innehållet på allvar tar
udden av provokationen och visar att man är beredd att bemöta alla frågor och
funderingar respektfullt.

Vanligt är också att lärare ber eleverna inför planeringen av undervisningen
skriva ner frågor som man sedan utgår från.

SAMTAL OCH SAMTALSGRUPPER
Sexualundervisningen behöver ske i dialog och samtal - mellan eleverna, men
också mellan lärarna och andra vuxna i skolan och eleverna. Det kan ske på olika
sätt, genom strukturerade samtal, värderingsövningar, parsamtal osv. Det brukar
kallas dialogpedagogik men handlar ju kort och gott om att man för ett samtal,
det vill säga att inlärningen sker i samtalet mellan lärare och elev.

Samtalet är en grundläggande metod som ibland följer på andra metoder, till
exempel att man har ett mer eller mindre strukturerat samtal efter det att man
har sett en film. Man kan också säga att en väl genomförd värderingsövning är
en form av samtal, eftersom eleverna får ta ställning till olika situationer och
ledaren ställer uppföljningsfrågor.

Samtalet kan också vara att man i en mindre grupp samtalar om ett specifikt
tema. Eller i alla fall börjar där. Alla som har fört samtal i grupp vet att det kan
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slingra sig iväg in på andra stigar. Helt i sin ordning, så länge man har riktningen
klar. Och att det är samtalsledaren som följer och styr, inte enstaka elever.

Samtalet skiljer sig från diskussionen på det viset att man inte så att säga ska eller
behöver argumentera för en särskild åsikt eller handling. Ja, till och med att man
försöker komma ifrån alltför mycket argumentation. Syftet med gruppsamtal är
att undersöka olika frågeställningar, få höra andras ståndpunkter och formulera
sina egna. Men självklart kan man vilja komma fram till slutsatser eller konkreta
råd eller uppfattningar också i gruppsamtal, till exempel hur man ska kunna säga
att man vill använda kondom.

FILM
Film är suveränt att använda, men det är inte så lätt att hitta bra filmer som
håller hela vägen. Ett problem är att spelfilmer ibland tar för mycket lektionstid
– långfilmer är ofta opraktiska i skolan. Ibland kan det därför vara bättre att välja
vissa scener som man visar och diskuterar. Filmer kan ju visa konflikter och
dilemman som är svåra att berätta om eller göra andra övningar på. Dock, det är
viktigt att inte filmen ersätter samtalet i undervisningen. Filmen ska helst vara
grunden för ett samtal. Sedan kan man låta vissa saker bero och att eleverna får
ha sin egen process.

På: http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/Metod-och-handledning/ finns
tips på en del filmer. Svenska filminstitutet har också gjort handledningar till
några av de filmer vi tipsar om: http://www.sfi.se/sv/filmiskolan/

LITTERATUR
Litteraturen är en enorm källa att ösa ur när det gäller sex- och samlevnads-
frågorna. Om sexualitet, kärlek, jämställdhet, relationer – tja, är det nåt littera-
turen handlar om är det de stora livsfrågorna. Under "Litteraturtips" finns en del
förslag på skönlitteratur som man kan arbeta med. Här handlar det om vilka
frågor man ställer till texten. Och vilka böcker man väljer. Hur ser urvalet ut,
vilka är huvudpersonerna, vad ”representerar” de? Vad får eleverna läsa om?
Vilka känslor och kärleksobjekt? Gunilla Molloy, som länge undervisat på
lärarutbildningen, har skrivit flera böcker om hur man kan använda litteraturen
i undervisningen. Läraren Greta Björklund som arbetar på industriprogrammet på
ett gymnasium använder litteraturen för att diskutera olika slags kärlek, se:
http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/Tips-fran-skolor/Industri--och-
fordonsprogrammet-Strombackaskolan-Pitea/

DAGS- OCH VECKOTIDNINGAR
Det är givetvis en rik källa. Man kan diskutera enskilda artiklar, passa på när det
är en artikel om klamydiastatistiken, kanske om relationer, eller då det står om
ungas sexualitet (eller spara artiklarna till den planerade sex- och samlevnads-
undervisningen) och fråga till exempel om de tycker att tidningens/tidningarnas
bild av unga stämmer.

Man kan också arbeta mer systematiskt: Vad står under en vecka om
jämställdhet? En klassiker är ju att samla bilder i reklamen på killar/män och
tjejer/kvinnor och diskutera om det finns skillnader i hur män och kvinnor
framställs och vad de gör reklam för. Det kan man utveckla genom att titta
särskilt på sportsidor eller andra avdelningar. Man kan kolla hur hetero och
homo, äldre och yngre skildras och så vidare.

Äldre elever kan analysera språket i kontaktannonserna. Hur uttrycker man sig?
Uttrycker sig män och kvinnor olika, i så fall vilka ord använder de? Uttrycker
sig yngre och äldre olika? Hur kan man tolka olika ord? Man kan analysera eller
prata om vad det är människor söker i kontaktannonserna. Man kan också
granska presentationstexter på communities som de själva använder.

Filmhandling till bland annat filmen
Get Real (bild ur filmen ovan) kan
hämtas på Svenska filminstitutets
(SFI:s) webbplats.
- - - - - - - - - - - - -

http://www.sfi.se/sv/filmiskolan
http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/Tips-fran-skolor/Industri--och-fordonsprogrammet-Strombackaskolan-Pitea/
http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/Metod-och-handledning/
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"Allmänt sett har in-
delningen av tjejer och
killar nog skett lite på
slentrian."

I samband med Världsaidsdagen 1 december brukar det ofta finnas artiklar om hiv.

Det brukar vara ganska populärt att låta eleverna svara på ”läsarfrågor”, vilket
dock kan vara en svår uppgift, eller faktiskt inte ger så mycket. Fundera över
syftet med övningen – det finns alltid en risk att eleverna faktiskt svarar uppåt
väggarna eller att det blir för enkla svar. Om man gör detta, gäller det att hitta
samtalsfrågor, som man sedan kan följa upp och fortsätta samtala om.

TIDNING OM SEXUALITET
En omtyckt metod är att göra en egen tidning om sexualitet. Det finns många
sätt att lägga upp det på, inte minst förarbetet. Eleverna kan till exempel sitta
i grupper och diskutera vilket innehåll de skulle vilja ha. Därefter samlar man in
deras förslag och diskuterar vidare med eleverna vilka idéer som funkar, klassen
kan gemensamt bestämma innehållet. Vilka förslag är lika eller liknande? Vad
kan man inte ta bort? Och självklart måste man bestämma målgrupp och syfte
med tidning (föräldrar kan vara en målgrupp, andra jämnåriga, eller en vänskola
i ett annat land, politiker …). Andra frågor är om den i första hand ska
informera eller handla om människor. Ska den ge historiska perspektiv, ta upp
lagstiftning? En fördel med denna metod är att det verkligen är möjligt att arbeta
ämnesövergripande. Man kan välja ut ett tema, till exempel kärlek, och vrida och
vända på vad kärlek kan vara. Eller varför inte om hiv inför Världsaidsdagen.
Man kan även tänka sig att de gör reklamen i tidningen: Vilken reklam skulle
man kunna – eller vilja – ha i en tidning om sexualitet?

KILL- OCH TJEJGRUPPER
Det är inget självändamål med att dela in tjejer och killar i olika grupper när man
har sex- och samlevnadsundervisning. Att göra det innebär inte heller auto-
matiskt att man har gett undervisningen ett genusperspektiv. I värsta fall kan
uppdelningen i tjej- och killgrupper förstärka stereotypa uppfattningar om hur
tjejer och killar är och att vi är väldigt olika varandra. Därför är det viktigt att
fundera igenom varför man vill eller tycker att det är viktigt att dela upp – eller
sära på dem, för att använda ett annat ord – klassen i tjejer och killar.

Allmänt sett har indelningen av tjejer och killar nog skett lite på slentrian, också
mot bakgrund av att många tycker att det fungerar bra. Kanske är det dags att
ompröva detta och iaktta större försiktighet – i grunden bygger det ju på att det
finns en uppfattning om att killar och tjejer är två väldigt olika sorters människor.
Och ibland är det kanske lärarens behov mer än elevens, att läraren tycker att det
är lättare att tala med killar och tjejer var för sig, särskilt när det gäller vissa
ämnen – vilket i och för sig också är ett godtagbart skäl, att man känner sig trygg
och lugn i undervisningssituationen. Det finns alltså flera saker att ta hänsyn till
när man bestämmer sig för att dela upp tjejer och killar. Och självklart handlar
det också om den specifika grupp man har.

I en del moment i sexualundervisningen kan det (men behöver alltså inte) emeller-
tid vara en fördel att dela upp killar och tjejer i olika grupper, till exempel om man
ska prata om ett speciellt tema, som pornografi, onani eller sexuella trakasserier.

Ibland är det lättare för både tjejer och killar att komma till tals i könsspecifika
grupper. I exempelvis år 5 tycker en del lärare eller elever att det är lättare att tala
om pubertetsutvecklingen med killar och tjejer var för sig. Det är dock viktigt att
se till att de också får kunskap om varandra. Kunskaper får inte bli exklusiva för
den ena gruppen.

Det främsta skälet för att dela upp i kill- och tjejgrupper är att killar och tjejer
har olika förväntningar att leva upp till. Alla måste förhålla sig till de före-
ställningar som finns om hur killar och tjejer bör vara. Det påverkar samspelet i
klassrummet och vad vi säger och gör. På det sättet kan det ibland bli friare och
öppnare samtal i könsspecifika grupper. Och just för att vi har olika förvänt-
ningar och föreställningar på könen kan det också leda till problem eller frågor
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som är mer specifika för gruppen tjejer eller gruppen killar, exempelvis utsatthet för
sexuella trakasserier för tjejer och för våld för killar.

Ett annat skäl kan vara att man har elever som kommer från miljöer, till exempel
en djupt religiös miljö, där det finns ett starkt tabu att samtala om sexualitet,
i synnerhet i könsblandade sällskap. Då kan det vara nödvändigt att dela upp
eleverna delar av tiden.

Ytterligare ett skäl kan vara att man har en grupp tjejer eller en grupp killar som
dominerar gruppen och gör det svårt för andra att komma till tals.

Det är lite annorlunda om man vill jobba systematiskt över längre tid med
samtalsgrupper för killar och tjejer – som också ofta sker utanför skoltid eller på
andra schemalagda lektioner. Samma försiktighet och eftertanke bör finnas men
syftet med sådana grupper skiljer sig ändå från den vanliga sex- och samlevnads-
undervisningen. Upplägget är ett annat, ofta med ett delvis i förväg upplagt
program, till exempel att man ska träffas åtta gånger som handlar om att diskutera
att vara kille/mansrollen.

Ibland kan eleverna själva föredra att de delas in i könsspecifika grupper. Men
det gäller framför allt de yngre tonåringarna. På gymnasiet är det ofta tvärtom,
att eleverna ogillar att delas in i könsspecifika grupper. Mellanstadieeleverna
brukar sällan ha nån direkt uppfattning om saken. Och man kan prova sig fram.
En konsekvens dock med att dela in i tjej- och killgrupper, är dels att de elever
som inte vet eller vill definiera sig som det ena eller andra könet utesluts, för
ingen av kategorierna passar, dels att vi signalerar att det finns bara två sätt att
uppfatta sig på: kille eller tjej. En annan invändning som elever kan ha mot
uppdelning i killar och tjejer är att de inte får samma kunskap. Medan tjejerna får
gå till ungdomsmottagningen, får killarna spela fotboll.

VÄRDERINGSÖVNINGAR
Värderingsövningar är en populär och mycket använd metod i sex och samlevnad.
Det är inget konstigt - eleverna gillar oftast dem och det skapar aktivitet och
tankeprocesser. Forskning har också visat att de är bra för att stimulera samtal
och nya tankar. Samtidigt är värderingsövningar bedrägligt enkla – de är så enkla
att genomföra att deras potential inte utnyttjas eller att de ses mer som lek eller
pausinslag. Framför allt gymnasieeleverna kan klaga på det, att värderings-
övningarna blir för mycket lek. Vad det handlar om är att man inte följer upp dem.

Grundläggande för värderingsövningar är att det inte finns något självklart svar
som man ska komma fram till. Värderingsövningar är till för att öppna för
samtal eller reflektion mellan deltagarna. Med hjälp av värderingsövningar kan
man hitta sin egen ståndpunkt, få lära sig att lyssna till och att respektera andras
uppfattningar. De som deltar ska förklara eller argumentera för sin ståndpunkt,
inte emot de andras. Tanken är inte att man i värderingsövningarna ska ha
debatter för och emot, där det gäller att övertyga de andra om vilken uppfattning

SAMMANFATTNING AV NÅGRA GRUNDREGLER
NÄR MAN FÖRBEREDER VÄRDERINGSÖVNINGAR:

• Fråga efter åsikter, ej handlingar. Även om många av
övningarna är handlingsinriktade, så frågar man då efter
hur man tror/tycker att man ska göra, eller hur den eller
de övningen handlar om tror, tycker eller gör.

• Inga självklara rätt och fel: se upp för värdeomdömen.
• Tydligt språk. Undvik negationer om det går.
• Håll hyfsat tempo – ungdomar blir snabbt uttråkade.
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som är bäst – då använder man sig i stället av diskussioner eller helt enkelt
debatt/paneler. Det kan man ha som uppföljning av värderingsövningar.

Ledaren bör ställa klargörande frågor till eleverna, så att de får träna sig i att
utveckla sina ståndpunkter. De klargörande frågorna kan hjälpa eleverna att
upptäcka eventuella ologiska resonemang eller förstå vilka konsekvenser deras
värderingar har.

Fråga efter uppfattningar, inte erfarenheter
Frågeställningarna/påståendena i värderingsövningar ska inte gå att ”kunna” –
det ska inte finnas endast ett rätt svar. Det är ju just värderingsövningar, inte
kunskapstest. Undvik alltså påståenden som t ex ”hälften av alla 17-åringar har
haft samlag”. Övningarna ska inte heller användas för att under trevliga former
få veta eller vad eleverna gör eller hur de beter sig. Fråga efter deras uppfattningar –
inte erfarenheter. Man får visserligen information och kunskaper om eleverna
genom övningarna – men det är inte syftet. Alltså, inga kontroller av hur många
som har haft samlag eller råkat ut för en könssjukdom eller andra liknande
erfarenheter. Vill man veta sådant, bör man använda sig av enkäter som eleverna
får besvara anonymt.

Det är förstås vanligt att eleverna i anslutning till olika övningar berättar om
egna erfarenheter, men då sker det frivilligt och i ett sammanhang. Som ledare
bör man dock vara observant på att eleverna inte berättar sådant som man de
kanske ångrar efteråt att de berättade.

Däremot kan man givetvis använda den kunskap om elevernas uppfattningar
eller erfarenheter som kommer fram för att förstå vad som är viktigt att senare ta
upp i undervisningen. Kanske upptäcker man att en viss fråga engagerar eller
intresserar eleverna extra mycket.

Frivillighet
En viktig förutsättning för värderingsövningar är att man deltar av egen vilja.
Ingen ska därför tvingas att vara med. Det är nu väldigt sällan det inträffar att
någon inte vill delta. Om det sker får den som inte vill vara med i stället titta på.
Erfarenheten är att han/hon ganska snart väljer att delta. Frivilligheten gäller
också frågor från ledaren – man behöver inte svara/motivera sig om man inte
har lust. Eftersom det handlar om värderingar, kan det hända att någon under
övningens gång vill byta åsikt efter att ha hört andra motivera sitt val, till
exempel i fyra hörn. Den som vill byta hörn, är då välkommen att göra det. Man
får byta fler gånger om man hör nya argument som man instämmer i. Syftet är ju
inte att under övningarna komma fram till sin slutliga uppfattning, utan att få
pröva tanken, lyssna, ta ställning. Man kan också fråga deltagarna, när alla hörn
har motiverat sina val, om det är någon som nu vill byta hörn. Man kan också
efter en tid återkomma till en övning man har gjort, rekapitulera den och fråga
om det är någon som har tänkt något mer sedan dess eller vill kommentera.

Formulera påståenden
Ibland är det bättre att formulera påståenden för exempelvis ”heta stolen” med
”kan” och liknande ord i stället för bergfasta påståenden, som låser samtalet eller
möjligheten att ta ställning. Exempelvis fungerar formuleringen ”porr kan ge bra
sexualupplysning” bättre än ”porr är bra sexualupplysning”. Däremot är det vik-
tigt att formuleringarna är tydliga och inte riskerar att missförstås. (Fast det miss-
taget gör alla ändå ibland.) Påståendena/övningarna ska också vara realistiska.
En god tumregel är att man som ledare skulle kunna tänka sig att vara med i den
övning man planerar, om man vore deltagare.

Som med andra metoder är det bara att träna för att bli bättre. Man misslyckas
ibland. Påståendena blev otydliga, frågeställningen kändes inte relevant i gruppen
osv. Det ingår. Eftersom det är en dynamisk metod är den lite oförutsägbar. Och
det är just det som gör den bra i värderingsfrågor.

"En god tumregel är
att man som ledare
skulle kunna tänka sig
att vara med i den
övning man planerar,
om man vore
deltagare. "

Några fördelar med
värderingsövningar
är att eleverna får
tillfälle att:

• Tänka efter och ta
ställning

• Uttrycka sina
åsikter

• Motivera sina
ståndpunkter

• Bli lyssnade till och
lyssna på andra.
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Ett par fällor
Värderingsövningar kan vara bedrägligt enkla – metoder som heta stolen och
fyra hörn är enkla till formen, men det kräver lite tankemöda så att övningen
tjänar sitt syfte. Elever säger ibland att värderingsövningarna blev mer lek än
allvar. Värderingsövningarna syftar till reflektion och samtal – inte i första hand
att eleverna ska få röra på sig.

Det är vanligt att värderingsövningar exempelvis används när man vill samtala
om homosexualitet. Observera dock att de inte får ifrågasätta identiteten, så att man
får ett samtal eller en diskussion för eller emot homosexualitet/homosexuella
(eller bisexuella eller transpersoner). Däremot går det utmärkt att ha fråge-
ställningar som ”homosexuella kan vara rädda att berätta för andra att de är
homosexuella” och liknande. Om deltagarna instämmer i påståendet kan man då
fråga vidare vad de tror att det beror på.

Påståenden eller frågeställningar kan också bekräfta eller förstärka stereotyper, inte
minst beträffande tjejer och killar. Påståenden i sig kan alltså motverka syftet
med övningen, till exempel ”tjejer är mer romantiska än killar” eller ”killar tänker
mer på sex än tjejer”. Det här är en fälla som är lätt att gå i, så det gäller att vara
observant på hur man formulerar värderingsövningar.

När man gör värderingsövningar och man ber eleverna ta ställning till ett på-
stående eller en situation, kan man först be dem eller själv räkna ner från tio till
noll för att de ska hinna tänka själva en stund innan de bestämmer sig.

Förbered dig noga
Värderingsövningar kan verka bedrägligt enkla. De kräver noggranna förberedelser.
Har man inte tidigare arbetat med värderingsövningar, rekommenderar vi att man
går en kurs i metoden, eller att man läser på och tränar på och med arbetskamrater,
eller gör provövningar med eleverna. Det finns allt från endagskurser till vecko-
långa kurser, se till exempel landstinget där du bor.

Några lästips
Katrin Byréus är den i Sverige som skrivit mest om värderingsmetodik och sex-
och samlevnadsfrågor. Hon har gett ut flera böcker och skrifter: Du har huvudrollen
i ditt liv, som beskriver värderingsövningar och hur man kan leda dem. Även i Röda
tråden – handbok i sexualitet och samlevnad (utgiven av Lafa, Stockholms läns lands-
ting) ger Katrin Byréus en kort beskrivning av värderingsövningar. I Röda tråden
finns också exempel på värderingsövningar i olika teman.

John Steinberg var en av dem som introducerade värderingsmetodiken i Sverige
och har skrivit flera böcker. Hans böcker handlar inte om sex och samlevnad
specifikt men ger inblick i metoden och uppslag för undervisningen.

Linda Leveau: Vi – metodbok om samlevnad, utgiven av Malmö stad. Linda Leveau
har arbetat med metodutveckling i Malmö i nära samarbete med skolor.

LEDARENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT:

• Ställ uppföljningsfrågor respektive klargörande följdfrågor.
• Uppmuntra gruppen, men undvik beröm till enskilda personer,
som t ex ”vad du är klok” – det kan få andra att känna sig
mindre kloka.

• Frivillighet – både i att delta och att ge kommentarer på
ledarens frågor.

• Fördela ordet och frågorna, så att alla deltagare får prata.
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NÅGRA VANLIGA VÄRDERINGSÖVNINGAR:

Heta stolen:
Ställ stolar i en ring i rummet. Det ska vara en stol mer än antalet deltagare.
Ledaren, som också sitter i ringen, säger/läser upp ett påstående. De som
instämmer i påståendet reser sig och byter plats med andra som också rest sig.
Den som inte instämmer eller inte vet sitter kvar. Är det bara en som reser sig,
går han/hon till den tomma extrastolen. Därefter frågar man två-tre stycken som
får motivera varför de bytte eller inte bytte stol.

Det är alltid bra att inleda övningen med ett eller ett par enkla, lekfulla
påståenden, som exempelvis: ”Leksand är ett bra hockeylag” (om man arbetar i
Leksand, inte i Mora!), eller ”Det verkar härligt att hoppa fallskärm”.

Ett annat sätt att använda sig av heta stolen-påståenden är att göra en ja-nej-
kanske-övning. Man lägger ut lappar på golvet med ”JA”, ”NEJ” och”KANSKE”.
Man läser upp påståendet. Deltagarna ställer sig vid den lapp som bäst stämmer
överens med deras uppfattning. Sedan gör man på samma sätt: de får prata med
två-tre som har ställt sig vid samma lapp, och sedan får några från varje grupp
motivera sina ställningstaganden. Obs! Låt deltagarna röra sig i rummet och
lämna den lapp de stod vid inför nästa påstående. Annars är risken stor att de
blir kvar vid den lapp de senast stod vid.

Stå på linje:
Lägg ut lappar som är numrerade från 1 till 6 på golvet. Ett och 6 är varandras
motsatser. Det ska vara ett jämnt antal lappar, som tvingar deltagaren att ta
ställning ”för” eller ”emot”, men i olika grad. Exempelvis frågan som finns med
bland övningarna här nedan: Det är pinsamt att köpa kondom. Den som ställer
sig på 1, 2 eller 3 tycker att det är pinsamt i varierande grad – 3 lite medan 1
tycker mycket pinsamt. De som ställer sig på 4, 5 eller 6 tycker i huvudsak att det
är lätt men med vissa reservationer på 4 eller 5.

Låt deltagarna samtala en stund med dem som står närmast om varför de valde
som de gjorde. Fråga därefter någon eller några vid varje lapp. Obs! Precis som
med ja-nej-kanske, låt deltagarna lämna sina lappar innan man läser nästa
påstående.

Fyra hörn:
Ledaren läser upp situationen/dilemmat och ger sedan de fyra handlings-
alternativen, som får representeras av olika hörn i rummet. Ett av hörnen bör
vara ett så kallat öppet hörn som inte har ett i förväg formulerat svarsalternativ.
Alltså tre givna svarsalternativ samt ett öppet hörn där de som inte håller med
om något av de tre givna kan ställa sig.

När ledaren går igenom svarsalternativen bör han/hon visa med hela kroppen
vilket alternativ som hör ihop med vilket hörn, det vill säga han/hon går dit och
talar om vilket alternativet är.

Repetera frågeställningen och alternativen. Be därefter deltagarna tänka efter (en
stund) och sedan placera sig vid det alternativ som de tycker stämmer bäst
överens med deras åsikt. Därefter får de prata två- tre tillsammans några minuter
om varför de gjort det valet. Står någon ensam i ett hörn, bör ledaren leda
övningen därifrån, eftersom det kan kännas utsatt att vara ensam om en åsikt.
Ledaren samtalar med denne, så att han/hon också får möjlighet att motivera sitt
ställningstagande. Därefter får någon eller några från varje svarsalternativ berätta
om samtalen de fört med varann.

Man kan variera uppföljningen genom att ibland hoppa över det gemensamma
samtalet och direkt be några stycken i varje hörn att motivera sitt val.

"Står någon ensam i
ett hörn, bör ledaren
leda övningen därifrån,
eftersom det kan
kännas utsatt att vara
ensam om en åsikt. "
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Rangordning:
Rangordningsövningar kan göras på olika sätt. Antingen att deltagarna arbetar
enskilt från början med en lista, eller att man först gemensamt i hela gruppen
skapar en lista som sedan rangordnas enskilt eller i smågrupper. När man börjar
enskilt kan man göra så här: Deltagarna får under några minuter arbeta enskilt
med en fråga som ledaren ställer, till exempel ”Vilket är det bästa stället att
skaffa kondomer på?”. Deltagaren skriver ner förslag på vilka ställen han/hon
kommer på och rangordnar dem. En 1:a framför det bästa, en 2:a framför det
näst bästa osv. Förslagen rangordnas. Därefter delas deltagarna in i smågrupper,
som berättar för varandra hur de har rangordnat. En elev i taget redovisar, utan
att de andra får avbryta. Den lilla gruppen kan sedan diskutera en kort stund.

Gruppvarianten är att först fråga gruppen var man kan skaffa kondomer och
ledaren skriver upp alla ställen eleverna nämner. Därefter får de rangordna dessa
ställen enskilt eller i mindre grupper – och motivera sin lista, när de berättar för
de andra grupperna varför de rangordnat som de gjorde. Det handlar inte om
vem som har den bästa listan, det är oviktigt. Det är intressanta är att höra hur
man motiverar sin rangordning.

Ibland är det bra att hjälpa deltagarna på traven genom att ge några förslag innan
de själva börjar lista. Poängtera dock att det bara är förslag, som de inte själva
behöver ha med. Risken med detta är att ens egna förslag blir väldigt styrande.
Man kan också styra helt genom att ge fem exempel som ska rangordnad samt
möjlighet att göra ett eget tillägg.


