
                   Enhetstid årskurs 8, vt 2016 
 

      Sex och samlevnad 
Eget arbete 

 
Efter att i ett antal veckor ha arbetat med detta tema, som i grunden handlar om relationer och 
människors kärlek till varandra, ska vi nu avsluta temaområdet med ett individuellt arbete. Du ska nu 
på egen hand – eller i par med någon annan – själv få undersöka hur könsroller och förväntningar på 
könen ser ut i dagens moderna samhälle. Du/ni kommer att få välja ett av nedanstående teman och 
under tre lektioner arbeta med detta, utifrån vad som intresserar dig/er mest. 
 
Välj en av dessa uppgifter: 

1. Modevärlden: det ställs höga krav på modeller. Utseendet är viktigt och konkurrensen om 
att få bli modell är hård. Försök att ta reda på vilka krav som ställs på modeller, hur långa 
karriärer de har och hur de mår. Övriga fakta är naturligtvis också intressanta att ta del av! 
Utgå gärna från olika modellers berättelser, eller från någon annan som är insatt i 
modevärlden och som berättar hur det är. 
 

2. Reklam: företag vill sälja sina produkter, och till sin hjälp tar de vackra, lyckliga och 
framgångsrika människor. Anser du/ni att all reklam känns moraliskt försvarbar? Känns all 
reklam ärlig? Finns det skillnad på hur män och kvinnor framställs i reklamen? Svara på dessa 
frågor och gör det hela konkret genom att berätta om olika reklamer du/ni analyserat under 
dessa lektioner, eller som du/ni stött på tidigare. Lägg gärna till egna tankar kring 
reklamvärlden, och förslag på om du/ni tycker att reklamvärlden borde utvecklas åt något 
visst håll. 
 

3. Dagens syn på sexualitet: normen är heterosexualitet, men det finns även de som är 
homosexuella, bisexuella, transsexuella och queer. Redogör för vad dessa begrepp står för 
och försök även ge en bild av hur människor med dessa typer av sexualitet har det både i 
Sverige och internationellt. Om du/ni hinner är det bra om ett historiskt perspektiv finns 
med, och avrunda gärna med att fundera lite över hur situationen för människor som inte 
passar in i den sexuella ”normen” kommer att utvecklas i framtiden. 
 

4. Förväntningar på ditt kön: när du är liten – några år gammal – är det helt ointressant om du 
är en tjej eller en kille. Någonstans på vägen förändras dock detta. Man växer in i de 
”könsroller” som finns, det vill säga vad som förväntas av en om man är tjej eller kille. 
Fundera över detta: vad kan man göra/inte göra (vad är ok) om man är tjej? Kille? Kan man 
bli vad som helst och göra vad som helst? Blir man behandlad på olika sätt i olika situationer 
beroende på könet man tillhör? Utveckla dina/era tankar kring detta och skriv gärna något 
om vad som skulle behöva göras för att ändra på könsrollerna som de ser ut idag. 

 
      Arbeta i Word. Komplettera er text med passande bilder som förtydligar     

                               det ni lyfter fram. Lämna in det färdiga resultatet till din lärare. 
 

             Lycka till! 
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