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Sammanfattning 

Arbetet i särskolan ska förbereda för vuxenlivet, och sex- och samlevnadsundervisningen ska 

bedrivas utifrån ett främjande perspektiv med fokus på sexualitet, identitet, normer och 

jämställdhet. I Skolinspektionens aktuella granskning av sex- och samlevnadsundervisningen 

framkommer betydande brister. Den här studien vill öka kunskapen om pedagogers 

föreställningar om sexualitet och sex- och samlevnad avseende elever med intellektuell 

funktionsnedsättning i särskolan. Undersökningen utgörs av semistrukturerade intervjuer med 

pedagoger i gymnasiesärskolan. Utifrån ett normkritiskt perspektiv har insamlad empiri 

analyserats med hjälp av begreppen cripteori, normalitet och empowerment i syfte att beskriva 

och tolka hur pedagogerna i särskolan förhåller sig till eleverna och deras förmåga och rätt till 

sin sexualitet. Olika teman har konstruerats ur empirin för att definiera attityder, normer och 

förhållningssätt. Resultatet visar pedagoger med oerhört engagemang i ett svårt ämne där de 

känner sig ensamma och utsatta utan pedagogiskt stöd. Eleverna visar en stor önskan att passa 

in, de skäms för att gå i särskolan och gör allt för att inte framstå som avvikande. Osäkerheten 

hos pedagogerna är av central betydelse samtidigt som den normkritiska medvetenheten i 

undervisningen behöver stärkas. Slutsatsen är att kompetensutveckling och pedagogisk 

vägledning inom särskolan är avgörande för detta viktiga men känsliga ämne. 
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Abstract 

The work in school for students with special needs should prepare for adult life, and sex and 

cohabitation education should be based on a promotion perspective with focus on sexuality, 

identity, norms and gender equality. The School Inspectorate's current review of sex and 

cohabitation education reveals significant shortcomings. This study aims to increase knowledge 

about educators' perceptions of sexuality, and sex and cohabitation, regarding students with 

intellectual disabilities. The study consists of semistructured interviews with educators in 

special needs upper secondary school. Based on a norm critical perspective, collected data has 

been analyzed using the concepts of crip theory, normality and empowerment for the purpose of 

describing and interpreting how the educators relate to the students, their ability and right to 

their own sexuality. Different themes have been constructed from the collected data in order to 

define attitudes, norms and approaches. The result shows educators with huge commitment in a 

difficult field where they feel lonely and vulnerable without pedagogical support. The students 

show great desire to fit in, they are ashamed of going to special school and do anything to not 

appear deviant. The insecurity within the educators is of central importance and there is little 

norm critical awareness in the teaching. The conclusion is that knowledge development and 

pedagogical guidance within the special needs upper secondary school is crucial in this 

important but sensitive field. 
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Sexualiteten är en integrerad del av varje människas personlighet, det gäller 
såväl man och kvinna som barn. 
 
Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas 
från andra livsaspekter. 
 
Sexualitet är inte synonym med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha 
orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa kan 
men behöver inte vara en del av vår sexualitet. 
 
Sexualitet är mycket mer: 
den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; 
den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor, samt att röra vid varandra. 
 
Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom 
vår psykiska och fysiska hälsa. 
 

World Association for Sexual Health, WAS 1999 
(Löfgren-Mårtenson 2013) 

 
 
 
 
 

Vilken roll en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning spelar för individens 
möjligheter att utveckla en positiv sexualitet beror huvudsakligen på 
omgivningens attityder och reaktioner, på individens syn på sig själv som 
sexuell och funktionsnedsatt samt på funktionsnedsättningen själv. 
 
    Nationalencyklopedin 

  



 

 

 

 
 
Space: the final frontier. These are the voyages of  
the starship Enterprise. It’s continuing mission: to 
explore strange new worlds, to seek out new life  
and new civilizations  
– to boldly go where no one has gone before 
   Star Trek 

 

 
 
Jag har länge haft en önskan om att bli forskare, när jag blir stor. Jag vill även bli författare, och tolk. 
När jag nu har levt med denna uppsats i ett halvår så inser jag att jag nog har blivit stor. En slutsats 
jag drar eftersom jag använder alla färdigheter som jag gissar att forskare, författare och tolkar 
behöver i sina yrken. Jag har bedrivit forskning då jag undersökt frågeställningar genom intervjuer. 
Jag har skrivit och skrivit, och skrivit lite till. Det jag har skrivit är sådant som jag har tolkat i samtal 
med människor och från att ha läst, mycket. 
  
Jag vill tacka alla pedagoger som har ställt upp och svarat på mina många och svåra frågor – ni är 
modiga! Utan er hade det aldrig blivit någon uppsats. Jag har gjort mitt bästa för att göra er rättvisa 
och samtidigt förbli neutralt objektiv.  
 

Jag vill tacka min handledare D, för ditt positiva engagemang, jag gick alltid stärkt ur våra 

telefonsamtal – du har peppat mig och kommit med glada tillrop!  
 

Jag vill tacka min bästa kollega J, för att du har stått ut med min eviga frustration, min ständiga 

frånvaro, och framförallt för att du är du!  
 

Till sist vill jag också tacka min livlina P, min bättre hälft, min alldeles egen dataexpert – och 

korrekturläsare! Utan dig hade det definitivt inte blivit någon uppsats. 
 
 

Tack! 
 
/Maria 
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Kapitel 1 Inledning  

Ju mer jag har vuxit i min roll som pedagog, desto starkare har jag känt hur viktigt mitt arbete är. Ju 

viktigare jag har upplevt att mitt arbete är, desto starkare har känslan av att vilja förändra vuxit. 

Sexualitet och sexuell identitet är en rättighet för alla människor. I Sverige lever människor idag i en 

upplevelserik själsligt utvecklande välfärd och drunknar i ett hav av tillgänglig information, rörande 

allt mellan himmel och jord. Under mina 15 år i yrket har jag träffat representanter för samhällets olika 

myndighetsfunktioner, stödpersonal, föräldrar eller andra anhöriga och många människor med 

intellektuell funktionsnedsättning. Jag har i dessa möten sett uttryck för både välvilja och illvilja, 

förståelse och oförståelse, hjälpsamhet och ”stjälpsamhet”, respekt och nedlåtenhet, jämlikhet och 

förtryck, värdighet och ringaktning, tillförsikt och rädsla, tillit och misstro inför människor med 

intellektuell funktionsnedsättning. Grundtanken i LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade - är att ”… främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet… 

Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra” (LSS, 1993, 5§). Denna formulering 

täcker in alla aspekter av livet, smått som stort, något som kan erbjuda mindre eller större utmaningar 

för personer med intellektuell funktionsnedsättning och den personal som ska verka för att ge det stöd 

som främjar jämlikhet och möjliggör full delaktighet. Vissa delar av livet är känsligare och mer privata 

än andra. 

”Måste de jävlarna hålla på med sex också?” är ett citat av Sosso Milegrim (Göteborgsklubben Unga 

Rörelsehindrade, 2016) - socionom, specialiserad på kriminologi och sexologi, föreläsare, 

egenföretagare – angående frågan: ”Ska det ingå att få vara en sexuell varelse i ett självständigt och 

värdigt liv?” och som enligt henne speglar myndigheters och assistenters hållning i frågan. Även om 

uttalandet kan uppfattas som lite tillspetsat speglar andemeningen även min egen erfarenhet av inte 

sällan förekommande inställning till personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras värde 

och rättighet som människa i allmänhet, och som sexuell varelse i synnerhet. Erfarenheter som jag har 

samlat på mig under många års arbete - först med barn och ungdomar som förskollärare i träningsskola 

och särskola, sedan med vuxna som socialpedagog på grupp- och serviceboende och nu som 

socialpedagog på övergripande kommunnivå.  

Jag vill rikta strålkastarljuset på de människor som genom historien blivit inlåsta och förvarade för att 

de var svåra att förstå sig på och som fortfarande idag, trots att de inte längre lever på institution, 

distanseras – i all välvilja - från vissa aspekter av att vara människa och del av samhället. En distans 

som upprätthålls genom att viss kunskap och information inte är tillgänglig samt att full delaktighet 

många gånger inte är möjlig för människor med intellektuell funktionsnedsättning, samtidigt som de 

har stora svårigheter att föra sin egen talan. En distans som kanske också upprätthålls av rädsla för det 

okända och ovana – det som inte är som vanligt, som majoriteten. Frågeställningen om sexualitet hos 

personer med intellektuell funktionsnedsättning kan uppfattas som ett känsligt ämne rörande en utsatt 

grupp. Men om vi som samhälle verkligen vill erkänna individen och ge plats åt våra individuella 

olikheter, skulle då detta ens vara en fråga? 
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En människas värde 

Intresset för människans själsliga beskaffenhet utvecklades redan under antiken då man också 

kopplade ihop utseendemässig skönhet med högre begåvning (Grunewald, K 2008) och den grekiske 

filosofen Platon (428 f.Kr. - 348 f.Kr.) beskrev i sin skrift Staten sin syn på förbindelser mellan 

människor:  

 

Enligt vad vi redan blivit ense om, böra förbindelser mellan de bästa män och de bästa kvinnor vara 

de vanligast förekommande, och förbindelser mellan de sämsta män och de sämsta kvinnor däremot 

ingås så sällan som möjligt. Och man bör låta de förras avkomma uppfödas men ej de senares, om 

hjorden skall kunna bevaras i yppersta skick …. De mindervärdiga föräldrarnas barn, ävensom andra 

barn, som råkar att vara ofärdiga eller missbildade, skola de gömma, som sig bör, på någon hemlig 

och okänd plats. (Platon, 2014) 

 

Margareta Nordeman (2011) hänvisar i sin bok När känslan tar över: sexualitet, utvecklingsstörning, 

autism till att Rasbiologiska institutet som bildades 1922 ansåg det viktigt att främja befolkningen av 

Sverige, men att samtidigt inte göra avkall på kvaliteten. Detta skulle uppnås genom att ”stimulera … 

positiv arvshygien … och förhindra … negativ arvshygien” (Nordeman, 2011, s. 32). I början av 

1900-talet trodde man att sinnesslöheten, man syftade då på barn och vuxna som ansågs obildbara, var 

ärftlig vilket man såg som en motivering för tvångssterilisering. USA var först ut 1907, men det dröjde 

fram till 1928 då Schweiz blev första land i Europa, att lagstifta om sterilisering. Sverige antog en lag 

om sterilisering 1934 och det finns undersökningar som visar att vi fram till 1975 bland annat 

steriliserade människor under tvång eller övertalning, men också frivilliga människor av medicinska 

skäl, på grund av sinnesslöhet, sinnessjukdom eller liknande. På 1950-talet stängde vi fortfarande in 

sinnesslöa människor på anstalter då det inte hos vare sig allmänheten eller samhället fanns nämnvärt 

intresse för deras existens (Grunewald, 2008).  

Både det svenska samhället med dess människosyn och människorna i det har sedan dess utvecklats på 

många plan formade av exempelvis industrialisering, krigstid, kyrka och stat samt utveckling inom 

medicin och ekonomi. Trots svagt intresse för dessa olyckligt lottade människor höjdes vissa röster om 

missförhållanden. Detta ledde till utredningar som i sin tur formulerade viktiga lagar: Lag om 

undervisning och vård av psykiskt efterblivna (1955) då också ordet sinnesslö ersattes med psykiskt 

efterbliven, Omsorgslagen (1967) som ledde till att man istället ansågs psykiskt utvecklingsstörd och 

Den nya omsorgslagen (1986). Resultatet av 1989 års Handikapputredning, vars slutbetänkande hette 

”Ett samhälle för alla”, utformades 1993 till LSS – Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (Grunewald, 2008).  

Parallellt med detta förändrades också synen på skola och bildning för personer som hittills ansetts 

vara obildbara och 1985 överfördes regler för särskola och integrering med grundskola och 

gymnasieskola till skollagen. Idag hörs ordet empowerment i olika sociala sammanhang, oftast för att 

belysa individens egenmakt och rätt att bestämma själv. Empowerment används också i hälsofrämjan-

de perspektiv, i meningen att det skapar god hälsa att ha kontroll över sitt liv. När jag läser Grunewald 

får jag en bild av att undervisning för personer med intellektuell funktionsnedsättning fokuserar på 

praktisk färdighetsträning, så kallad ADL (Activity of Daily Living), där man också försöker få in 

social träning, yrkesträning samt kommunikation. Det är även något jag själv har erfarenhet av sedan 

mitt arbete inom träningsskolan och att det tänket följer med personerna när de flyttar till sitt första 

egna hem, inom grupp- eller servicebostad. Någonstans på vägen har sexualiteten, som är en viktig del 

https://sv.wikipedia.org/wiki/428_f.Kr.
https://sv.wikipedia.org/wiki/348_f.Kr.
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av människans identitet, blivit glömd eller kanske gömd. Jag anser att medvetenheten om sin egen 

sexualitet skapar trygghet och spelar en central roll i människors identitetsskapande, i att förhålla sig 

till andra individer i samhället och att kunna njuta av god hälsa. 

50 år med sex- och samlevnadsundervisning 

Skolverket uppmärksammar den obligatoriska sex- och samlevnadsundervisningen i skolan med sin 

skrift Hela livet – 50 år med sex- och samlevnadsundervisning där de skriver att ”Idag förutsätter man 

att den unga människan är en sexuell varelse som förr eller senare också har ett sexuellt liv med en 

partner. Sexualiteten är en individuell fråga med frihet att göra egna val” (Skolverket, 2005, s. 35). Jag 

vill hävda att det tyvärr inte gäller för unga människor med intellektuell funktionsnedsättning då de 

ofta saknar adekvat kunskap, naturliga tillfällen och nära relationer för att kunna bejaka ett sexuellt liv. 

Forskning visar dessutom att personer som har insatser inom LSS och bor på grupp- eller service-

bostad inte bemöts som man eller kvinna, utan de blir helt könlösa (Umb-Carlsson & Sonnander, 

2005).  

Hela livet – 50 år med sex- och samlevnadsundervisning lyfter fram samtalet som metod för 

sexualundervisning i skolan. En lärare uttrycker sin syn på detta fenomen: ”Samtalet innebär att våga 

gå utanför din egen ram ibland. Det är så många faktorer du måste ta hänsyn till i ett samtal… 

eftersom det kan innebära att man blottar lite av det innersta” (Skolverket, 2005 s. 112). Här anser jag 

att vi kanske inte till fullo förstår vilken betydelse anpassad sexualundervisning har i särskolan då 

många personer med intellektuell funktionsnedsättning också har någon form av autismspektrum-

tillstånd vilket innebär annorlunda förståelse och uppfattning som medför svårigheter med socialt 

samspel och kommunikation, att dela tankar och känslor med andra (FUB 2017; Hjärnfonden 2017). 

Gymnasiesärskolans läroplan 

I Läroplan för gymnasiesärskolan står att ”Den värld som eleven möter i skolan och det arbete som 

eleven deltar i ska förbereda för livet efter skolan” (Skolverket, 2013, s. 8). Den enda gången som sex 

och samlevnad nämns är först på sidan 17 (av totalt 20 sidor) där läroplanen till sist tar upp ämnet, 

som i förbifarten, tillsammans med trafikfrågor och droger. Att eleverna får kunskap om dessa frågor 

ligger på rektorns ansvar som pedagogisk ledare och chef över verksamheten. Liknande formulering 

finns i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr 11 (Skolverket, 2016) 

under punkter för rektorns ansvar och lyder ”i undervisningen i olika ämnen integrera 

ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex 

och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger” (Skolverket, 2016, s. 19). Detta att 

skilja från det livsbejakande 1970-talet då det yttersta målet med sexualundervisningen var att 

”förmedla kunskaper och attityder som kan underlätta goda personliga relationer, som i en djupare 

mening ska leda till ett tillfredsställande sexuellt samliv” (Bäckman, 2010, s. 426).  

Förskolans och skolans värdegrund 

Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder (Skolverket, 2013) tar 

bland annat upp vikten av att göra normer synliga i skolarbetet och refererar till Skolverkets rapport 

326: Diskriminerad, trakasserad, kränkt? från 2009 i resonemanget om att vi har ett behov av att dela 

in och kategorisera människor och föremål i olika grupper för att göra vår egen värld greppbar och 

förståelig. Om det inte framstår tydligt var en person eller ett föremål hör hemma så blir vi osäkra och 

ur den osäkerheten kan främlingskap, intolerans och mobbning formas. För att kunna arbeta utifrån 

tolerans, lika behandling av människor, och att olikheter är en tillgång så måste vi vara medvetna om 
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de normer som omger oss och på vilket sätt dessa definierar hur vi förväntas vara.  Det är också viktigt 

att vara medveten om att man i skolan, då man utifrån toleransperspektivet vill öka förståelse och 

empati för allas olikheter, riskerar att befästa de normer man egentligen vill belysa och motverka. De 

som ska visa tolerans utgör i alla fall normen och de avvikande är fortfarande, just avvikande. Genom 

att arbeta normkritiskt och medvetet kan skolan sätta fokus på de normer som råder i samhället, samt 

uppmärksamma hur individer själva är delaktiga i att upprätthålla eller ifrågasätta normer. För att 

kunna arbeta utifrån ett reflekterande värdegrundsarbete är det också viktigt att vara medveten om hur 

kraftfulla normer kan vara, hur de tar sig uttryck och hur effektivt de kan påverka människorna i 

samhället (Skolverket, 2013).  

Vidare inom sammanhanget gällande inflytande och delaktighet (Skolverket, 2013) tas upp att alla 

barn har rätt att få möjlighet att utvecklas under trygga förhållanden samt att alla barn har rätt att vara 

delaktiga och utöva inflytande i beslut som gäller dem. Läroplanen menar att det i praktiken betyder 

att alla barn har rätt att påverka sitt lärande och sin lärmiljö när det gäller genomförande och innehåll 

samt att skolan förväntar sig att barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar. Elevernas möjlighet till 

inflytande förmedlas ha ökat på vissa områden samtidigt som lärarnas tilltro till deras förmåga att ta 

ansvar tycks minska vartefter eleverna blir äldre. Elever med någon form av funktionsnedsättning 

förefaller ha minst inflytande av alla, trots att alla elever ska ha rätt till inflytande och att skolan ska 

arbeta demokratiskt (Skolverket, 2013). 

Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen 

Under hösten 2017 genomförde Skolinspektionen på uppdrag av regeringen en granskning av 

kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen i kommunala grundskolor och gymnasier. Det var den 

första större granskningen sedan 1999 och studien omfattade 450 slumpvis utvalda skolor där rektorer 

och pedagoger fick utskickade enkäter. Av dessa 450 skolor tog 28 skolor även emot besök i 

verksamheten. Syftet med granskningen var dels att beskriva vad som idag fungerar bra men också 

vad som behöver förbättras samt att bidra till utveckling av sex- och samlevnadsundervisningen. I 

studien framkommer att många pedagoger känner sig osäkra att undervisa i ett så känsligt ämne som 

sex- och samlevnad. De är rädda att göra fel, eller att privata saker ska komma upp, och efterfrågar 

mer kunskap. Undervisningen sker inte regelbundet utan bara vid vissa perioder i de senare 

årskurserna och eleverna får sällan vara delaktiga i att bestämma innehåll, hur lektionerna ska läggas 

upp eller vid utvärdering av ämnet. Stora brister framkommer också kring undervisning gällande 

rådande sex- och samlevnadsnormer samt om HBTQ (ett samlat begrepp för människor som är 

homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queerpersoner) och hur dessa normer kan begränsa 

människors handlingsutrymme.  

Vidare visar studien på framgångsfaktorer för att skapa en betydelsefull och lättillgänglig sex- och 

samlevnadsundervisning. Lärarnas utgångspunkt för planering borde vara det som eleverna ger uttryck 

för att de vill veta för att kunna skapa sig sin sexuella identitet. Sex- och samlevnadsundervisningen 

behöver tydligt kopplas till skolans värdegrund för att kunna skapa en samsyn kring hur alla ska kunna 

känna till och förstå sitt uppdrag. Rektorn ska följa upp lärarnas kompetens samt erbjuda 

kompetensutveckling. En tydlig styrning från rektor och ett systematiskt utvecklingsarbete kring sex- 

och samlevnadsundervisningen där eleverna får en verklig möjlighet att påverka planering av innehåll, 

genomförande och utvärdering. Att regelbundet arbeta med reflektion kring normernas inflytande på 

individerna i samhället möjliggör lämplig och anpassad undervisning i ämnet sex- och samlevnad 

(Luthman 2018). 
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Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan – ett stödmaterial 

Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan. Jämställdhet, sexualitet och relationer i grundsärskolan 

och gymnasiesärskolans inriktning träningsskola, samt gymnasiesärskolans nationella och 

individuella program (Simonsson, 2014) är ett stödmaterial som lyfter fram aspekter av 

undervisningen, där jag vill fokusera på det angelägna samtalet, svårigheten i att som lärare vara 

personlig utan att bli privat, betydelsen av att inte moralisera kring elevernas frågor och funderingar 

samt den centrala balansen mellan allvar och glädje, det så kallade risk- eller friskperspektivet.  

Simonsson påtalar väsentligheten i att pedagoger i skolan är medvetna om de föreställningar och 

normer som människor i allmänhet har kring personer med intellektuell funktionsnedsättning. En aktiv 

medvetenhet hos pedagogen kan skapa möjligheter att stärka elevernas nyfikenhet, identitetsskapande 

och känsla av personligt värde. Pedagogen bör också vara medveten om att likväl som flickor/kvinnor 

och pojkar/män har, och tar, olika utrymme i samhället så ser utrymmet ännu mer annorlunda ut för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning, allra helst när det kommer till det sexuella utrymmet.  

Omgivningen tycks känna ett starkt behov av att ha kontroll över unga personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och deras sexuella uttryck. Det kan många gånger förefalla som att omgivningen 

har uppfattningen att man som ung person med intellektuell funktionsnedsättning antingen är hetero 

eller asexuell, något annat existerar inte. Denna kontroll kan begränsa elevernas möjligheter, dels att 

utforska sin sexualitet och dels att kunna skapa en sexuell identitet som går utanför heteronormen. 

Simonsson (2014) refererar till Löfgren-Mårtenson (2005) som i sin forskning kan visa att sexuella 

uttryck utanför normen hos personer med intellektuell funktionsnedsättning inte uppfattas som 

avsiktliga av omgivningen och därför rättas till.  

För att förhindra att detta händer kan pedagogerna välja att planera och genomföra sin undervisning i 

sex- och samlevnad utifrån friskperspektivet, försöka att vidga föreställningen om vad sex kan 

innefatta samt bjuda in eleverna att vara så delaktiga som möjligt utan att moralisera om deras frågor 

och funderingar. Simonsson (2014) framhåller dock att pedagogerna har en svår uppgift då de ofta kan 

uppfattas ha två roller i förhållande till eleverna, som kompis och som lärare, och menar samtidigt att 

det finns risker att befästa rådande normer i att som pedagog dela med sig av sina egna erfarenheter 

och upplevelser i undervisningen, förutsatt att man representerar rådande normer, vill säga.  

Jag vill med min undersökning bidra till ny kunskap men också till att skapa en tidsenlig medvetenhet 

om ett annorlunda sätt att tänka kring hur vi kan förhålla oss till vad som uppfattas som normalt. Jag 

avser att fokusera på pedagogernas föreställningar och uppfattningar om sexualitet och intellektuell 

funktionsnedsättning, samt hur dessa föreställningar influerar undervisningen och mötet med eleverna. 

Genom att belysa förhållningssätt i praktiken jämfört med teoretisk text i läroplan och värdegrund vill 

jag, kort sagt, förmedla en bild av verkligheten i särskolan med fokus på sex- och samlevnads-

undervisning och elevernas möjlighet att kunna utvecklas till en sexuell varelse. 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur personal i särskolan förhåller sig till sexualitet och sex- 

och samlevnadsundervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Jag är speciellt 

intresserad av hur människor med intellektuell funktionsnedsättning kan utveckla sin sexualitet och 

göra den till sin egen. Sex- och samlevnadsundervisningen är en viktig del av skolans uppdrag och har 

inverkan på förberedelsen för vuxenlivet. Jag kommer att lyfta fram pedagogernas betydelse och 
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betona frågor som handlar om normer, föreställningar, attityder och förhållningssätt samt frågan om 

alla människors förmåga och rätt till sin sexualitet. Mina forskningsfrågor är: 

 Vilka föreställningar har pedagogerna gällande elever med intellektuell funktionsnedsättning 

och deras förmåga och rätt till sin sexualitet? 

 Hur kommer pedagogernas föreställningar om intellektuell funktionsnedsättning och sexualitet 

till uttryck i sex- och samlevnadsundervisningen? 

 Hur resonerar pedagogerna kring normer och hur kan det påverka undervisningen och 

bemötandet av eleverna? 

Kapitel 2 Teori  

Tidigare forskning 

Under september och oktober månad 2017 genomförde jag systematiska databassökningar i sökmotorn 

EBSCOhost, på avhandlingar.se, via DiVA (Digitala Vetenskapliga arkivet) och google scholar.se för 

att hitta forskningslitteratur som relaterar till mitt valda kunskapsområde; sex- och 

samlevnadsundervisning i kommunala särskolan. Jag sökte efter material i nedladdningsbart fulltext-

format som granskats av andra forskare, så kallade ”peer reviewed” artiklar, för perioden 2010-2017 

då jag är av uppfattningen att detta område utvecklas i ganska hög hastighet och jag vill fokusera på 

relativt aktuell forskning. Jag använde sökord som ”sex”, ”education”, ”disability”, ”cognitiv 

disability”, ”mental retardation”, ”sexuality” och ”intellectual”. Jag tycker att ordet intellektuell har en 

annan (mer negativ) klang och ton än ordet kognitiv, som jag uppfattar som mer neutralt, men jag 

gjorde bedömningen att ordet intellektuell gav mig bättre träffar på det jag hoppas kunna undersöka. 

Jag fick upp artiklar med fokus på attityder hos närstående eller personal, sexuella förolämpningar och 

sexuellt missbruksbeteende samt säkerhetsprogram – allt relaterat till sex- och 

samlevnadsundervisning och intellektuell funktionsnedsättning. De artiklar som jag valde visade sig 

alla ha sitt ursprung i Storbritannien (Britsh Journal of Learning Disabilities eller Journal of 

Intellectual & Developmental Disability) eller USA (Journal of Education And Practice). 

Jag utförde även en systematisk sökning, även här gällande endast nedladdningsbara avhandlingar i 

fulltextformat, via www.avhandlingar.se samt i DiVA för att få ” en inblick i vad svenska doktorander 

och forskare håller på med”. Via avhandlingar.se fick jag fram förslag på avhandlingar gällande 

exempelvis sexualupplysning och sexualundervisning i TV samt en avhandling från Malmö Högskola 

med fokus på gymnasiesärskolans och habiliteringens personalperspektiv på sex- och 

samlevnadsundervisningen. När jag i DiVA genomförde en enkel sökning utifrån alla 

forskningspublikationer och studentuppsatser tillgängliga i fulltext, hittade jag intressanta uppsatser 

med fokus på sexuellt nöje, kontroll, rolltagande, tankar och arbetssätt hos personal - gällande 

sexualitet och personer med intellektuell funktionsnedsättning – men ingen som fokuserade på sex- 

och samlevnadsundervisning, och inte heller någon publicerad forskning inom kunskapsområdet. Jag 

sökte också efter forskningsöversikter, med fokus på sex- och samlevnadsundervisning i särskolan och 

personer med intellektuell funktionsnedsättning, utan att hitta några – vilket verkar rimligt med tanke 

på mitt tidigare sökresultat. Däremot hittade jag forskningsöversikter gällande handikappade 

ungdomars delaktighet i samhället, synen på funktionshinder och funktionshindrade på 1900-talet, 

http://www.avhandlingar.se/
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bostad med särskild service och daglig verksamhet samt internationell forskning om äldre hbtq-

personer. Alla intressanta och viktiga kunskapsområden, men jag bedömer att ingen av dessa 

översikter hjälper mig att ringa in mitt valda forskningsområde. Med utgångspunkt från dessa 

systematiska sökningar, drar jag slutsatsen att det inte nyligen har bedrivits någon forskning i Sverige 

gällande sex- och samlevnadsundervisning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Jag 

har däremot hittat flertalet B- och C-uppsatser inom ämnet, även artiklar i olika tidskrifter, då jag sökt 

via google scholar. Översikten inkluderar granskade artiklar skrivna på engelska i utländska 

vetenskapliga tidskrifter, svenskt material i form av avhandlingar, pilotstudier och artiklar av, som jag 

bedömer det, hög validitet och reliabilitet utifrån vem som skrivit avhandlingen eller genom vilken 

institution den publicerats. Min tolkning utifrån resultatet av litteratursökningarna blir att behovet av 

mer kunskap inom detta område är ganska stort, och förhoppningsvis kan behovet av nyare och 

djupare kunskap driva forskningen framåt. Utifrån ovanstående resultat valde jag att utöka min 

sökning efter forskningslitteratur och vände mig även till närliggande områden. Jag har valt ut och 

tematiserat följande exempel på bedriven forskning:  

Sex- och samlevnadsundervisning och kunskap om sex 

Sexuality education and intellectual disability: Time to address the challenge (McDaniels & Fleming, 

2016) är en amerikansk artikel vars syfte var att undersöka hur tydliga och anpassade nuvarande 

läroplaner för sex- och samlevnadsundervisning är för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. För att få ett så heltäckande svar som möjligt gjordes en grundlig genomgång av 

all litteratur med fokus på sex- och samlevnadsundervisning för personer med intellektuell funktions-

nedsättning publicerad i samhällsvetenskapliga databaser under tidsperioden 1995-2015. Genom 

kvalitativ textanalys av de 92 artiklar som ansågs lämpliga för studien kunde forskarna konstatera att 

det saknas individanpassad sex- och samlevnadsundervisning och att den undervisning som finns inte 

är tillräckligt informativ för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Forskarna hävdar att 

detta kan leda till bland annat större risk att utsättas för övergrepp och drabbas av könssjukdomar, 

samt att det behövs en väsentlig förbättring av sex- och samlevnadsundervisning, för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning.  

Dessa resultat stöds av en australiensisk studie med syfte att undersöka vilken uppfattning unga 

människor med intellektuell funktionsnedsättning har om den sex- och samlevnadsundervisning de 

erbjuds; Young people with intellectual disability talking about sexuality education and information 

(Frawley & Wilson, 2016). I den här studien utgick forskarna från perspektivet sex- och samlevnads-

undervisning för unga människor med intellektuell funktionsnedsättning inriktar sig mestadels på 

biologi och regler. Detta medför svårigheter att utveckla och bejaka sin egen sexualitet då man som 

ung med funktionsnedsättning oftast lever ett inrutat och påpassat liv där man är i behov av hjälp och 

stöd av olika grad och där ens privatliv inte alltid är så privat. Kvalitativa data insamlade från 

könsindelade fokusgrupper tolkades utifrån Grundad Teori som ansats vilket visade att ungdomarna 

med intellektuell funktionsnedsättning saknade praktisk kunskap om sex och samlevnad. De upplevde 

även att den information de fick censurerades. Detta sammantaget gjorde att ungdomarna vill uppleva 

mer och få mer erfarenhet. 

Sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning 

”Så att man inte går och gör fel!” En pilotstudie om sexualkunskap i gymnasiesärskolan (Löfgren-

Mårtenson, 2013) är en studie vars fokus ligger på eleverna i särskolan. Syftet med studien var att få 

kunskap som kan utveckla sex- och samlevnadsundervisningens i särskolan och man utförde 
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kvalitativa, icke styrande, flexibla intervjuer med frågor inom olika teman för att få djupare insikt i 

elevernas uppfattningar och erfarenheter. Empiri som analyserades och granskades noga innefattade 

verbala inslag inklusive tonfall såväl som kroppsliga uttryck. I den här studien framkommer resultat 

som även de andra studierna har rapporterat: personalens osäkerhet, att undervisningen inte är 

anpassad utan mest innehåller biologiska aspekter och regler eller hur man ska skydda sig. Vidare 

framkommer personalens oro för negativa reaktioner från omgivningen, avsaknad av utbildning, 

metoder och handledning för personalen samt att eleverna inte vet vad sex- och samlevnads-

undervisning innebär eller om de har haft det överhuvudtaget. 

Föreställningar och uppfattningar om sex- och samlevnadsundervisning 

En tom arena Gymnasiesärskole- och habiliteringspersonals perspektiv på sex- och samlevnads-

undervisning (Lukkerz, 2014) är en licentiatavhandling som har fokuserat på gymnasiesärskole- och 

vuxenhabiliteringspersonals vardagskunskap när det kommer till sex- och samlevnadsundervisning. 

För att kunna undersöka personalens uppfattningar och upplevelser intervjuades fokusgrupper och den 

kvalitativa empirin analyserades utifrån teorin om sociala representationer där vardagskunskap spelar 

en stor roll. Hur påverkar denna vardagskunskap och tidigare erfarenheter förhållningssätt gällande 

undervisning, normer i samhället och egna färdigheter i att lära ut ämnet? Avhandlingen anser sig 

kunna visa på personalens osäkerhet och oro för att eleverna/de unga vuxna ska ställa alltför privata 

och närgångna frågor. Personalen var också rädd att detaljer om deras eget sexliv skulle komma fram. 

Osäkerhet gällande sin egen förmåga ledde till att någon utifrån ofta anlitades för själva sex- och 

samlevnadsundervisningen och på så sätt kunde personalen hålla en, enligt egen uppfattning, 

professionell distans. Vidare visade undersökningen att dessa yrkesgrupper är kvinnodominerade och 

att det råder stereotypa uppfattningar om manligt/kvinnligt där flickor och pojkar tillskrivs olika 

egenskaper. 

En turkisk undersökning vars syfte var att kunna fastställa vilka sexuella problem som personer med 

särskilda behov har, samt att kunna erbjuda lämplig sex- och samlevnadsundervisning - According to 

the opinions of teachers of individuals with intellectual disabilities: What are the sexual problems of 

students with special education needs? How should sexual education be provided for them? (Girgin-

Büyükbayraktar, Konuk-Er & Kesici, 2017) - påvisade ett annat förhållningssätt. Forskarna använde 

sig av semistrukturerade intervjuer där de vände sig till lärare med minst fem års yrkeserfarenhet av att 

arbeta inom en specifik institution med elever med utvecklingsstörning. Vid dataanalysen framkom att 

lärarna ofta fick ta hand om ungdomsrelaterade problem och frågeställningar, ex kring onani och 

sexuella drifter. Lärarna framhöll vikten av att lära känna personen, använda ett enkelt språk samt att 

erbjuda sex- och samlevnadsundervisning av någon med samma kön.  

Jag avser att med min studie bidra till aktuell forskning genom att lyfta fram hur medvetenhet gällande 

normer i samhället påverkar pedagogernas föreställningar om sexualitet och sex- och 

samlevnadsundervisningen i särskolan. Jag är intresserad av vilket klimat eleverna möter och omges 

av i särskolan samt hur möjligheterna ser ut för att skapa sin sexuella identitet. Med klimat avser jag 

attityder och förhållningsätt och hur dessa påverkar undervisningen. Jag har hittat många intressanta 

undersökningar som gjorts för att få mer kunskap om särskolans värld, både nationella och 

internationella, men jag ser brister i utbudet av svenska undersökningar med ett normkritiskt 

perspektiv. De undersökningar som jag funnit och valt att referera till, och också fått inspiration från, 

fokuserar alla på områden som jag också är intresserad av – anpassat undervisningsmaterial, elevernas 

uppfattning om sex- och samlevnadsundervisningen, personalens oro och osäkerhet samt sexuella 

svårigheter för eleverna. Den undersökning som jag finner mest intressant, och nära min egen, är 
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Lukkerz avhandling gällande personalens uppfattningar och upplevelser kring sex- och samlevnad 

med fokus på vardagskunskap och dess inverkan på undervisningen. Lukkerz bygger sin avhandling 

utifrån intervjuer av fokusgrupper. Då jag är intresserad av olika individuella föreställningar och 

attityder inom en yrkesgrupp, väljer jag att utföra individuella intervjuer. Jag hoppas på så sätt få 

tillgång till ytterligare en bit av pusslet. 

Teoretiskt perspektiv  

Jag utgår i min undersökning från en angelägen pretention gällande den röda tråden, känslan av 

sammanhang, hela vägen från barndomen, via ungdomsåren, till vuxenlivet. Där jag befinner mig 

yrkesmässigt upplever jag att det finns stora brister i hur vi som samhälle tar hand om våra människor, 

då jag i det här fallet fokuserar på människor med intellektuell funktionsnedsättning samt sexualitet 

och samlevnad. Som barn och som ungdom med intellektuell funktionsnedsättning går du i skolan, 

någon form av särskola, och som vuxen flyttar du från ditt hem hos föräldrarna till ett eget hem, på 

grupp- eller servicebostad. Du har under hela livet behov av stöd i någon form, ett stöd som kan 

förändras med ålder och mognad, men du har rätt att förvänta dig samarbete, långsiktig framför-

hållning och gemensamma grundvärderingar av de människor som finns runt omkring dig som stöd. 

Jag möter unga vuxna människor med svårigheter och funderingar kring sin sexuella identitet och 

undrar var i tråden det brister. Jag har valt att fokusera på gymnasiesärskolan, för att få en bild av vad 

de unga vuxna med funktionsnedsättning har med sig i bagaget när de flyttar hemifrån till eget boende 

inom grupp- eller servicebostad. 

Undersökningen har sin utgångspunkt i LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, samt i Skollagen. I 2 § i Skollagens kapitel 18 Allmänna bestämmelser om 

gymnasiesärskolan fastställs att utbildningen ska vara anpassad och ge en bra förberedelse inför 

vuxenlivet när det gäller personlig utveckling och förmåga att aktivt delta i yrkes- och samhällslivet. 

LSS ska, enligt 5 §, understödja jämlikhet och delaktighet då ”målet skall vara att den enskilde får 

möjlighet att leva som andra”. Då sexualiteten är implicit inom dessa två lagar vill jag inkludera 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av sexuell hälsa som jag anser kan sammanfattas i 

meningen: ” Sexual health is a state of physical, mental and social wellbeing in relation to sexuality” 

och FN-konventionen gällande personer med funktionsnedsättnings rättigheter (Konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen ID-

nummer: SÖ 2008:26, Artikel 1, s. 5) vars explicita syfte är ”att främja, skydda och säkerställa det 

fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer 

med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde”.  

Normalitet, normer och normkreativitet 

Undersökningen influeras av ett normkritiskt perspektiv där normaliteten som begrepp ifrågasätts. Åsa 

Bartholdsson (2008) beskriver i sin bok Den vänliga maktutövningens regim – om normalitet och makt 

i skolan begreppet normalitet som ett fenomen som utgörs både av våra tankar och våra handlingar. 

Normaliteten används för att skildra den verklighet som upplevs, men också för att påvisa hur 

verkligheten borde vara. Det normala består av explicita uttryck och implicita föreställningar i form av 

att något uppfattas som typiskt, representativt och karakteristiskt, som vanligt, allmänt och ordinärt. 

Dock, enligt Bartholdsson, förstår vi normaliteten i förhållande till det som uppfattas som annorlunda. 

På så sätt varken definierar eller ifrågasätter vi begreppet normalitet utan vi fokuserar på det som 

avviker och uppfattas som annorlunda, samtidigt som normaliteten förblir en oemotsagd implicit 
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uppfattning eller förväntan och det ovanliga framstår som tydligt och avvikande. Idag är vi så vana vid 

att använda ord som normalt, onormalt eller vanligt, ovanligt – utan att tänka på vad de orden 

egentligen har för innebörd. Redan 1969 presenterades begreppet normaliseringsprincipen i Sverige, 

vars upphovsman Bengt Nirje var ombudsman på FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklings-

störning - under hela 1960-talet. Nirje skapade normaliseringsprincipen som en reaktion mot den 

tidens förtryck av personer med intellektuell funktionsnedsättning som då fortfarande bodde på 

institution. Normaliseringsprincipen fokuserade på allas rätt till jämlikhet och bestod av åtta olika 

principer som uppfyllda var tänkta att säkerställa ett gott stöd till att kunna leva ett liv som andra – till 

exempel normal dygnsrytm, normala sexuella mönster och normal livscykel. Detta nytänkande ville 

förbättra levnadsvillkoren för alla människor med intellektuell funktionsnedsättning genom att skapa 

samma möjligheter som för andra att bestämma och påverka sitt liv, vilket ansågs revolutionerande 

och nyskapande då i början på 1970-talet (www.hejaolika.se, 2016; Intra, 2003).  

Trots att det är många år sedan som villkoren för personer med intellektuell funktionsnedsättning 

förbättrades så tycks arvet från den tiden leva kvar i våra föreställningar gällande normer och 

normalitet, i uppdelningen av vi och de (andra). Vi som anses tillhöra majoriteten utgör automatiskt 

normen, och att tillhöra normen medför fördelar i form av fler alternativ i livet och större möjlighet att 

utveckla vår individualitet. Vi anses vara rätt typ av människor och för oss är det tillåtet att uppvisa 

individuella skillnader, eftersom vi åtnjuter en gemensamhet i vår normtillhörighet. Vi flyger under 

radarn och undgår uppmärksamhet, ingen förmår beskriva vår normalitet med ord utan förnimmer den 

bara som en angenäm föreställning om något som borde vara. Samtidigt riktas kritisk fokus mot de 

andra människorna som ses som en grupp vars gemensamma brister förhindrar normtillhörighet 

(Rubenstein Reich & Tallberg Broman, 2004). Rubenstein Reich och Tallberg Broman (2004) 

framhåller i sin artikel Homogeniserings- och särartspraktiker i svensk förskola och skola – en kritisk 

diskussion av resultat, inriktning och begrepp i klass-, köns- och etnicitetsforskning att forskning visar 

att elever i skolan protesterar mot gällande dominerande normklimat i form av exempelvis aktiv 

stökighet eller passiv likgiltighet.  

Maria Wester beskriver normens funktion i artikeln Om normer, normbildning och uppförandenormer: 

”Normens funktion är att beordra, ge möjlighet till, tillåta samt förhindra ett specifikt beteende. 

Normer är något som beskriver vilka handlingar som är önskvärda eller inte i ett visst sammanhang” 

(Wester, 2004, s. 33 ). Normer existerar i alla aspekter av livet och samhället och det kan vara svårt att 

särskilja normerna från varandra då det oftast är flera normer som är aktuella i en given situation. Alla 

människor har sin egen uppsättning av normer som ett slags rättesnöre i livet, normer som kanske har 

sina rötter långt tillbaka i barndomen. Vissa människor kan uppfattas mycket fasta i sin normuppfatt-

ning och övertygelse medan andra kan vara öppna för att vilja förändra och förändras. Det finns ingen 

given norm som gäller i alla sammanhang, för alla tillfällen, utan det är människorna som skapar, ger 

uttryck för och förändrar normer. Det kan vara olika tydligt vilka normer som dominerar i olika 

situationer och vid olika tidpunkter. Normer kan kamoufleras som gemensamma regler eller normer 

kan vara närvarande som en outtalad gemensam uppfattning. Jag tycker att RFSL Ungdom (2011) har 

med två viktiga aspekter i sin definition av vad normer kan anses vara i skriften Bryt!: ett metod-

material om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet då de poängterar att normer ger en bild 

av vad som anses passande likväl av vad som anses opassande, samt att normer uppstår ur makt: 

”Oskrivna regler, förväntningar och ideal som handlar om vad som anses vara positivt, önskvärt och 

fördelaktigt och vad som inte är det. Normer är situationsberoende, föränderliga över tid och formas 

utifrån maktförhållanden” (RFSL Ungdom, 2011, s. 113).  

http://www.hejaolika.se/
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Wester (2004) beskriver Håkan Hydéns (svensk rättssociolog) modell för normbildning som bygger på 

teorin om att handlingar är normstyrda, vilket betyder att handlingen en människa gör speglar normen. 

Genom att studera vad människor gör så blir rådande normer synliga. När normen blir synlig blir 

också förklaringen till handlingen förståelig. Hydéns normteori bygger på tre aspekter med varsina 

underliggande motivationssystem. De tre aspekterna är värden, kunskap och möjligheter att 

förverkliga det man vill genomföra. Värden symboliserar människans yttre och inre drivkrafter. 

Kunskapen bygger på vår kognition om världen och möjligheterna påverkas av personens omgivning. 

Wester menar att med hjälp av denna teori kan vi besvara frågor om vad som bestämmer en människas 

handlande i en given situation, genom att också få vetskap om vad som ligger bakom normen i varje 

enskild handling. Wester tolkar detta som en möjlighet ”… att studera individen i ett socialt 

sammanhang” men ställer sig tveksam till om detta leder till att man kommer åt normen, som hon 

menar är Hydéns föresats. Wester menar att bara för att en person utför en handling som speglar en 

rådande norm så behöver inte det betyda att personen representerar, eller har införlivat, just den 

normen. Jag instämmer i hennes tvekan då jag vid upprepade tillfällen fått uppfattningen att människor 

försöker bete sig eller ge svar utefter hur de tror att motparten vill att de ska agera eller svara.  

Skriften Bryt!: ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet (RFSL 

Ungdom, 2011) tar upp begreppet normkritisk pedagogik som delvis bygger på förhoppningen att 

människor känner behov av att agera, när de får upp ögonen för hur skapandet av normer och makt 

hänger ihop. De menar att toleranspedagogiken riskerar att befästa utanförskapet genom att fokusera 

på att skapa empati och förståelse hos normaterna, genom att få dem att tycka synd om de avvikande. 

På det sättet blir de redan utsatta, annorlunda, människorna utelämnade åt de så kallade vanliga 

människornas välvilja och tolerans. Om man tillhör normen har man automatiskt rätt att tycka, tänka 

och uttala sig om de andras, de avvikandes, situation och rättigheter. Om man tillhör de avvikandes 

skara har man inte samma rättighet att ifrågasätta sina egna villkor. Normkritiken vill istället 

undersöka hur normer kan påverka människors syn på varandra, hur normer kan påverka och styra om 

du anses normal eller onormal. Normkritiken vill belysa makt och sociala strukturer. Margareta 

Öhman (2017) definierar normkritik och normkreativitet i boken Att bryta mönster: relationer, normer 

och barns rätt: ”Normkritik synliggör normer, ifrågasätter normer, synliggör privilegier och 

diskriminering, kräver självreflektion. Normkreativitet förväntar sig olikhet, förändrar och breddar 

normer genom handling, utmanar stereotyper.” (Öhman (Red.), 2017, s. 70). Jag ser gärna att 

begreppet normkreativitet får spridning i pedagogiska verksamheter då jag anser att det representerar 

ett förhållningssätt som ligger i framkant av utvecklingen. Normkreativiteten speglar ett 

förhållningssätt som bygger på pedagogernas inställning, men också på deras handlingskraft i form av 

vad de är beredda att göra i mötet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Gunilla Dahlberg (2003) menar i sin artikel med titeln Är olikheten vår största likhet? att det är 

nödvändigt att vi lyfter blicken för att kunna möta varandra, utan att fastna i termer om vanligt eller 

ovanligt, norm eller avvikande. Dahlberg uppmanar oss att släppa fixeringen vid normaliteten och 

istället förhålla oss öppna inför olikheten och annanheten, ett begrepp som hon lånat av den litauiske 

filosofen Emanuel Levinas. Det handlar inte om att visa förståelse för den andres olikhet, utan om att 

respektera den andres olikhet. Istället för att sitta fast i begrepp som normer, normalisering, normalt, 

diagnosticering, tillhörighet, utanförskap och så vidare föreslår Dahlberg, inspirerad av Reggio Emilia-

pedagogiken, att vi ska möta varandra i ett respektfullt aktivt lyssnande. ”Den andres olikhet är i första 

hand en rättighet att vara annorlunda …. Olikhet kan aldrig vara positiv eller negativ i sig själv …” 

(Dahlberg, 2003, s. 12). Gunilla Edemo uttrycker liknande tankar i boken Normkritisk pedagogik: 

Makt, lärande och strategier för förändring (Bromseth & Darj, (Red.), 2010) men formulerar sig lite 
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annorlunda: ”Jag vill utgå ifrån att människor berättar om sina erfarenheter med hjälp av det språk som 

är tillgängligt för dem just nu …. Föreställningar både avspeglar människors levda erfarenheter och 

avgör vad som är möjligt att erfara. Föreställningar både berättar om världen och skapar världen” 

(Edemo, 2010, s. 113).  

Cripteori och sexuella script 

Löfgren-Mårtenson (2012) undersöker i sin artikel ”Hip to be crip?” Om cripteori, sexualitet och 

personer med intellektuell funktionsnedsättning ifall cripteori kan användas som stöd för att kunna 

beskriva och analysera hur unga människor med intellektuell funktionsnedsättning upplever och 

förhåller sig till sexualitet i allmänhet, och sin egen sexualitet i synnerhet, relaterat till sex- och 

samlevnadsundervisningen i gymnasiesärskolan. Löfgren-Mårtenson menar att eftersom cripteori 

fokuserar enbart på fysisk funktionsnedsättning så räcker det inte att enbart använda sig av den teorin 

för att undersöka sexualitet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning, utan hon påvisar här 

behovet av att kombinera cripteori med teori om sexuella script. Vi kan tänka att de sexuella scripten 

kan liknas vid kartor fyllda med rikt illustrerad utförlig information varifrån vi kan orientera oss i den 

komplexa sexuella världen. Om vi tänker att vi kan läsa kartorna som manuskript för att veta hur vi, i 

olika situationer, kan uttrycka vår sexualitet – då anser jag att det fattas en stor mängd information i 

kartorna som personer med intellektuell funktionsnedsättning hänvisas till. Enligt min erfarenhet kan 

pedagoger vara ovilliga att prata om sexualitet, de vet inte hur de ska förhålla sig till den och saknar 

kunskap och metoder för att kunna bemöta det behov som finns hos eleverna i särskolan. Jag uppfattar 

det som att pedagogerna kan vara osäkra i sin egen sexualitet och detta sammankopplat med att 

eleverna har svårt att tolka metaforer, abstrakta begrepp och det som inte uttalas (det vill säga det som 

är underförstått) leder i förlängningen till att sexualiteten blir osynlig, dold under ytan. Pedagogernas 

ansvarskänsla kan också leda till att de intar en fostrande roll där eleverna hamnar i underläge då de är 

utelämnade åt pedagogernas välvilja och bemötande. Det är å andra sidan en svår balansgång att vara 

lyhörd och respektera integriteten hos eleverna, utan att på så sätt begränsa sexuella uttryck och 

utforskande eftersom det ofta föreligger svårigheter att kunna skapa ett eget privatliv, eller att träffa 

någon då man ständigt är i behov av stöd i någon form.  

Om de sexuella scripten för personer med intellektuell funktionsnedsättning saknar viktig information 

och snarare hämmar istället för att stötta eleverna till att kunna uttrycka sin sexualitet, så kan man 

kanske säga att Cripteori uppmuntrar till det motsatta – det vill säga att lyfta fram, ge plats och 

uppmärksamma all form av sexualitet. Cripteori startade som en proteströrelse i USA i början av 

2000-talet mot den allmänna uppfattningen om vad som anses vara den normala kroppen. Crip 

kommer från det engelska ordet cripple som betyder krympling och det används inom rörelsen för att 

provocera normer i samhället. Cripteori anser sig ha tagit tillbaka makten över ett ord som används 

nedsättande om personer med fysiska funktionsnedsättningar, och använder nu istället ordet för att 

beskriva sig själva med intentionen att på så sätt bryta normer om funktionsduglighet. Cripteori växte 

på många sätt ur den tidigare queerrörelsen, vars födelsedatum brukar anges till den årliga 

homosexuella frigörelseparaden i New York 1990, med budskapet om rätten att vara homosexuell i 

offentligheten (Ambjörnsson, 2006). Queerrörelsen var först med att ta tillbaka makten över ett 

skällsord som använts om homosexuella personer sedan början av 1900-talet, främst i England och 

USA. Queerrörelsen var också först med att uppmana ”… till konfrontation och kompromisslöshet” 

(Ambjörnsson, 2006, s. 14) och genom att inkludera alla människor som tillhörde den heterosexuella 

normen blev ordet queer ett paraplybegrepp för alla olika sorters sexualitet.  
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Cripteori vill synliggöra maktförhållanden och ifrågasätter varför personer med funktionsnedsättning 

ska hjälpas att passa in i det som uppfattas som normalt och anser istället att samhället ska anpassas 

för att ta emot alla människor. Istället för att fokusera på funktionsnedsättningen, det som avviker från 

normen, så vill Cripteori ifrågasätta det som anses som normalt. På så sätt vill man motverka att 

människor med funktionsnedsättning blir avsexualiserade och avkönade eller ansedda som sexuellt 

avvikande i samhällets ögon (Rydström, 2009). En funktionsnedsättning eller funktionsvariant kan 

finnas i individen, men det blir ett hinder eller en avvikelse först i samspel med omgivningen, en 

omgivning i form av människor eller miljö (RFSL Ungdom, 2010). Ofta blir man som människa med 

funktionsnedsättning reducerad till en avvikelse och själva människan glöms bort. Såväl kön som 

personlighet och förmågor tappas bort när samhället ser på personer med funktionsnedsättning som en 

homogen avvikande grupp i förhållande till det funktionsideal som råder (Umb-Carlsson & 

Sonnander, 2005). Cripteori vänder sig till alla människor, för alla människor, med protestbudskapet 

att det är vi som samhälle som skapar normer om vad som är normalt och onormalt i vår strävan efter 

perfekta och fullkomliga ideal – något som inte finns eller går att uppnå. Cripteori står upp för alla 

olika individer med fysisk funktionsnedsättning och hyllar kroppsliga skillnader som en protest mot 

normatkroppen, det vill säga en kropp utan någon form av funktionsnedsättning (RFSL Ungdom, 

2010).  

Men i sin strävan att inkludera alla och samtidigt inte göra skillnad på olika funktionsnedsättningar så 

är jag rädd att criprörelsen riskerar att skapa det motsatta, det vill säga den homogena avvikande 

gruppen. Kanske också just för att cripbegreppet inte gör skillnad på olika funktionsnedsättningar så 

tappas människorna med intellektuell funktionsnedsättning bort, de nämns inte överhuvudtaget. En 

fysisk funktionsnedsättning manifesterar sig explicit och ger en tydlig signal till andra människor, på 

gott och på ont. Många människor med fysisk funktionsnedsättning har inte intellektuell 

funktionsnedsättning och har därmed inga svårigheter att göra sin röst hörd i samhället. Ofta när ämnet 

tillgänglighet i samhället diskuteras menas egentligen fysisk tillgänglighet, enligt min uppfattning, i 

form av teknik som underlättar fysisk framkomlighet. Hur stor kunskap finns i allmänna samhället om 

vad som kan representera tillgänglighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning? Att ha en 

funktionsnedsättning som kanske inte syns utanpå i mötet med andra människor, kombinerat med 

svårigheter att kommunicera och samspela, försvårar för personen att använda sin röst och hävda sin 

plats. Min uppfattning är att samhället inte är redo för intellektuella olikheter, på samma sätt som det 

fortfarande inte är riktigt accepterat att prata om psykisk ohälsa – än mindre lida av psykisk ohälsa. 

Människor i allmänhet har mycket lättare att relatera till ett brutet ben i gips (fysisk manifestation) än 

ett trasigt sinne (som mycket väl kan manifestera sig i personens beteende och utseende, men det 

upplevs inte som något konkret). Gällande ett brutet ben visas gärna medlidande i form av frågor om 

vad som hänt och hur det känns, men i mötet med en person med psykisk ohälsa blir det ofta tyst. För 

mig symboliserar det ett uttryck för rädsla för det okända, det ovanliga, det olika, det jag inte vet hur 

jag ska bemöta och en rädsla för hur det ska påverka mig. Sverige har sedan 2015 ett nytt ord för 

denna rädsla – funkofobi (SAOL: fördomar mot personer med funktionsnedsättning). Jens Rydström 

(2009) skrev i sin artikel ”Cripteori om sex och funktionshinder” att cripteori handlar om alla 

människor då ingen kan vara mer än ”temporärt funktionsfullkomlig” eftersom vi alla åldras och en 

olycka kan hända när som helst. Det blir för mig nästan lite skrämselpropaganda, i form av att vi kan 

alla hamna där en dag, vilket jag inte anser fungerar. Jag inspireras hellre av det Rydström skrev några 

år senare i lambda nordica: ”Introduction: Crip theory in Scandinavia” (2012) när han refererar till 

McRuer gällande att en person inte är crip utan gör crip i olika situationer i samhället och att det både 

är något som man kan tvingas till eller välja att göra. Att det handlar om att protestera mot dikotomin 

funktionsduglig/funktionshindrad vilket jag tolkar som att jag som normat kan välja att göra crip, eller 
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queer, av solidaritet med människor med funktionsnedsättning. Att tillgänglighet inte bara handlar om 

fysiska förutsättningar utan att det är ännu viktigare med tillgänglighet i form av en inkluderande 

mentalitet som kan hjälpa människor att övervinna sin egen osäkerhet inför olika funktionsvarianter. 

Tyvärr ser jag inte mycket av denna solidaritet med de andra, de ovanliga, människorna i dagens 

samhälle – dock har en motrörelse växt fram som en protest mot fenomenet funkofobi i form av det 

radikala aktivistnätverket Fuck funkofobi.  

Empowerment 

Empowerment är ett postivt laddat ord som, enligt min uppfattning, gärna tas i anspråk av människor 

som har makt över andra människor i olika sammanhang. Begreppet användes redan på 1920-talet, då 

i vetenskapliga artiklar publicerade i USA, men utvecklades först på 70-talet som ett viktigt epitet för 

folkhälsa inom socialt arbete. På den här tiden växte också begreppet ”Power to the People” fram ur 

det amerikanska folkets röster genom sociala proteströrelser från utsatta folkgrupper som ville uppnå 

lika rättigheter och självstyre (Askheim & Starrin (Red.), 2007). Empowerment kan översättas till 

styrka, kraft och egenmakt och handlar om att människor klarar av att ta kontroll över sitt liv – 

antingen på egen hand eller med stöd av andra (Korp, 2016). Ett teoretiskt begrepp som representerar 

en vilja att skapa möjligheter och rättigheter för den som kanske upplever sig maktlös. Fortfarande 

idag hörs ordet empowerment användas om utsatta och svaga grupper i samhället, exempelvis 

människor med funktionsnedsättning, psykiskt sjuka eller människor som inte uppfyller den sexuella 

heteronormen. Man kan säga att empowerment består av både en inre och en yttre kraft. Inre 

empowerment bygger på den enskilda personens egen vilja och mål i livet i stort, men också kring 

egna upplevda problem och svårigheter. Det är viktigt att det är just den enskilda personens upplevelse 

som ligger till grund för de insatser som anses öka möjligheterna till egenmakt. Dessa insatser ämnar, 

genom att exempelvis stärka självkänsla, kunskap och motivation, skapa möjligheter för individen att 

påverka sin vardag och hälsa. Yttre empowerment kan sägas representera olika resurser som individen 

behöver, exempelvis i form av tid, pengar, teknologi, kontakter och sociala nätverk, för att få 

möjlighet att påverka samhället. Denna inre och yttre egenmakt är tänkt att kreera och realisera 

delaktighet och engagemang i livet och samhället (Korp, 2016).  

Ordet används i stora välvilliga sammanhang med ett ädelt syfte att ge tillbaka makt från systemet till 

den enskilda människan. Det finns dock en grundläggande beroendeproblematik i fenomenet att ge 

någon makt. Peter Korp (2016) beskriver problematiken kring en givare och en mottagare där han 

menar att den som befinner sig i position att kunna ge makt gärna vill fostra mottagaren till ett visst 

beteende och att makten som ges kommer med förbehåll om hur den ska användas. På så sätt minskar 

betydelsen och värdet av makten som delas ut och obalansen mellan givare och mottagare kan leda till 

att den senare alltjämt befinner sig i beroendeställning. Samtidigt är det underförstått att mottagaren 

har problem och svårigheter som kan lösas av att få egenmakt, förutsatt att mottagaren håller sig inom 

givna ramar och riktlinjer. Den som har förutsättningar att ge någon annan empowerment har också 

kontroll över hur mycket makt som ska delas ut och i vilka sammanhang. Det finns också åsikter om 

att empowerment inte är något en människa kan ge till någon annan, utan att empowerment måste den 

som behöver erövra själv. Det kanske kan tolkas som att omgivningen kan erbjuda de mest 

gynnsamma förutsättningarna för empowerment, men det är den enskilda människan som måste vilja 

förändra och ha förmågan att agera. I sin ursprungsbetydelse står ordet empowerment för en 

grundläggande positiv syn på människan ”… som ett i grunden aktivt och handlande subjekt som vill 

och vet sitt eget bästa om man bara skapar rätt förhållanden” (Askheim, 2007, s. 19). 
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Centrala begrepp 

Intellektuell funktionsnedsättning 

Jag har valt att konsekvent använda mig av begreppet intellektuell funktionsnedsättning, utan 

förkortning, i texten. Ibland kan man i text se förkortningen IF för intellektuell funktionsnedsättning. 

Andra ord för intellektuell funktionsnedsättning är utvecklingsstörning (som förekommer i texten vid 

ett par tillfällen, då i hänvisning till någons undersökning där just det ordet används), intellektuella 

funktionshinder eller kognitiva funktionsnedsättningar/hinder. Jag vill skilja på funktionsnedsättning 

och funktionshinder. Tidigare användes också ord som mental retardation eller begåvningshandikapp 

eller förståndshandikapp. Nyare ord som kan ses användas är funktionsvariation eller funktionsvariant 

och vissa människor väljer att använda ordet funktionsuppsättning istället för funktionsnedsättning. 

Kognition 

Den kognitiva förmågan ”… hjälper oss att få ordning i vårt tänkande.” (Söderman & Nordlund, 

2010, s. 21). Kognitionen styr våra tankar och handlingar, tolkar symboler och minns intryck och 

upplevelser. Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha en begränsning i den kognitiva 

förmågan vilket gör det svårare att förstå, det tar längre tid att lära sig och att det kanske finns ett tak 

för hur mycket man kan lära sig. En person som bedöms befinna sig på en tidig utvecklingsnivå är 

kanske inte kognitivt medveten om sitt jag, sin identitet, men upplever istället livet genom sin kropp 

och befinner sig här och nu. Förmåga att njuta sexuellt kan finnas och personen kan ägna sig åt onani 

men däremot kanske inte känslan kopplas till en medveten sexuell handling (Söderman & Nordlund, 

2010). 

Utvecklingsnivåer 

Det anses finnas olika grader eller nivåer av intellektuell funktionsnedsättning – grav, måttlig, lindrig 

– vilket innebär att människors begåvning kan se väldigt olika ut. Grav nivå kallas ibland för tidig nivå 

eller konkret nivå eller förspråklig nivå (Söderman & Nordlund, 2010) och jag har valt att konsekvent 

använda mig av begreppet tidig utvecklingsnivå i skrift då det var ett begrepp som samtliga 

intervjuade informanter använde sig av. Måttlig och lindrig nivå kan också kallas för sen eller senare 

utvecklingsnivå vilket är något jag konsekvent också använder mig av. Dessa begrepp avser den 

kognitiva förmågan och det är viktigt att komma ihåg att en person under livets gång samlar på sig 

erfarenheter som ökar den funktionella förmågan, det vill säga att en äldre person har en högre 

funktionell kapacitet än vad den faktiska nivån antyder. Detta är en anledning till att jag inte anser det 

nödvändigt att ange något specifikt åldersspann kopplat till de olika nivåerna, vilket annars är vanligt 

framförallt när det gäller personer som bedöms befinna sig på mycket tidig utvecklingsnivå - 

exempelvis att en person kan sägas befinna sig på en 9-månaders nivå, trots att hen är 17 år gammal. 

Nordeman (2011) tar i sin bok upp fyra olika teorier om människans utveckling från födseln då hon 

jämför Erik Homburger Erikssons teorier om människans känslomässiga utveckling, Sigmund Freuds 

teorier om människans psykosexuella utveckling, Jean Piagets teorier om människans intellektuella 

kognitiva utveckling och Gunnar Kyléns teorier om människans förståndsutveckling med inriktning 

mot människor med utvecklingsstörning. Utifrån den jämförelsen gör jag en sammanfattning som jag 

anser erbjuder ytterligare insikt i utvecklingen hos personer med funktionsnedsättning. Att bedömas 

befinna sig på tidig utvecklingsnivå med en grav nedsättning innebär att befinna sig på det konkret 

sensomotoriska stadiet med en oral förståelse av verkligheten där personen undersöker via munnen 

och upplever via sina sinnen. En person som bedöms befinna sig på en senare utvecklingsnivå med en 
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måttlig nedsättning, anses befinna sig på det förlogiska stadiet med en anal och genital/oidipal 

förståelse av verkligheten. Här tänker personen fortfarande konkret men kan uppleva en känsla av 

kontroll och uttrycka egen vilja genom att på olika sätt utforska och förhålla sig till sina kiss- och 

bajsfunktioner. Senare kan också fokus skiftas till könsorganen som berörs och undersöks medvetet 

och intresset för de olika könen väcks. På sen nivå med lindrig nedsättning finns också det logiska 

tänkandet som kan ta sig uttryck i sexuella lekar i form av att leka doktor eller att onanera och 

undersöka varandras könsorgan. Vi har nu kommit till en biologisk ålder av 12 år. Nästa fas, ålder 12-

25 år, som benämns som ”Ungdom” innefattar pubertet och abstrakt logiskt tänkande och det är i 

denna period som sökandet efter identitet tar form. Den egna kroppen upptar mycket fokus och det är 

först på den här nivån som personer anses rikta sitt sexuella intresse mot en annan människa vilket 

innebär att här kan samlagsdebut ske. 

Olika Syndrom 

Ett antal syndrom kan nämnas i samband med olika nivåer av intellektuell funktionsnedsättning. Dessa 

syndrom är ofta tydligt synliga hos personen. Enligt Söderman och Nordlund (2010) betyder ordet 

syndrom ”en ansamling av specifika symptom, som är typiska för en sjukdom eller annat tillstånd” (s. 

78). Downs syndrom är det vanligast förekommande syndromet och en vanlig orsak till intellektuell 

funktionsnedsättning. Det finns vissa yttre tecken på Downs syndrom som syns direkt, exempelvis 

muskelslapphet, överrörliga leder, platt ansikte och rikligt med nackskinn. Om barnet har minst 12 av 

dessa Halls kriterier (en lista på 20 synliga kännetecken) får barnet diagnosen Downs syndrom (FUB 

För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, 2018). Fetalt Alkoholsyndrom är orsakat av att 

mamman dricker alkohol under en känslig utvecklingsperiod i graviditeten och kan leda till 

exempelvis tillväxthämning, sent utvecklad motorisk och kognitiv förmåga och hyperaktivitet. Prader 

Willy syndrom medför bland annat en stark ständigt närvarande hungerkänsla, brist på tillväxthormon, 

låg produktion av könshormoner samt kraftiga humörsvängningar (Söderman & Nordlund, 2010). 

Retts syndrom är ett mycket ovanligt syndrom som mest upptäcks hos flickor. Barnet utvecklas först 

normalt men därefter avstannar utveckling och det kan även ske en tillbakagång i form av förlorade 

förmågor, typiskt vridande rörelser med händerna, spända käkmuskler som orsakar svårigheter att äta, 

snedvridning av ryggen (så kallad skolios) samt ”… dyspraxi, vilket betyder oförmåga att starta en 

viljestyrd handling.” (Söderman & Nordlund, 2010, s. 86). 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Neuropsykiatriska funktionshinder innebär svårigheter som beror på att hjärnan fungerar annorlunda 

vilket visar sig i att personen har ett annorlunda sätt att tänka, känna och vara. Diagnoser inom 

neuropsykiatri är ADHD, ASD/Asperger syndrom, Tourettes syndrom och språkstörningar. Sedan 

2015 används det övergripande samlingsbegreppet Autismspektrumtillstånd (ASD – Autism Spectrum 

Disorder) som innefattar diagnoserna inom autism. Vanliga gemensamma svårigheter finns med att 

reglera uppmärksamhet, impuls och aktivitetsnivå och att delta i socialt samspel. Även svårigheter 

med inlärning, minne och motorik är vanliga samt att uttrycka sig i tal och skrift (Riksförbundet 

Attention, 2018). ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kännetecknas av ”… svårigheter 

med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symtomen kan förekomma var för sig eller i 

kombination med varandra. ADHD är en vanlig funktionsnedsättning, ca fem procent av alla barn har 

ADHD och problemen finns ofta kvar i vuxen ålder.” (Riksförbundet Attention, 2018). 

ASD/Aspergers syndrom innebär svårigheter till social kommunikation och socialt samspel i olika 

sammanhang. Ofta har personen vissa begränsade beteenden som av omgivningen kan uppfattas som 

oförmåga att vara flexibel, kanske har personen något så kallat specialintresse som ägnas mycket tid 
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åt. Det är också vanligt förekommande med perceptionskänslighet gällande ljud och ljus av olika slag, 

olika lukter och stark eller svag beröring. Personer med autism har svårigheter att förstå att deras eget 

sätt delvis skiljer sig från hur andra människor agerar, känner och tänker. Autismen påverkar möjlighet 

till inlärning på grund av svårigheter att automatisera och generalisera - varje situation blir en ny 

upplevelse. Personer med ASD/Asperger syndrom kan också uppvisa ovanlig koncentrationsförmåga 

och uthållighet (Riksförbundet Attention, 2018). Tourettes syndrom brukar börja med tics i ansiktet i 

form av blinkningar, ryckningar och grimaser. Ryckningarna kan flytta sig till halsen, skuldrorna och 

överkroppen, även ryckningar i en arm eller ett ben kan förekomma. Dessa tics uppkommer vanligen 

vid 7 års ålder. Senare kan ljud som harklingar manifestera sig och dessa kan med tiden utvecklas till 

andra ljud eller speciella ord och meningar (Riksförbundet Attention, 2018). 

Sexualitet 

John Gagnon och William Simon, amerikanska sociologer, hävdar att vi kan se sexualiteten som en 

social företeelse, en kulturell produkt, som skapas i samspel mellan individ och samhälle där 

sexualiteten inte förblir statisk utan förändras med både den inre och den omgivande miljöns 

utveckling (Helmius, 2010). Samspelet styrs av [manu]skript där individen får möjlighet att lära sig 

vad det innebär att vara sexuell och alla sexuella skript är uppbyggda kring frågor om vem, vad, när, 

var och varför gällande mänskligt sexuellt umgänge (Nilsson Schönnesson, 2010).  

Inom neurobiologi (Myerson, 2010) anser man sexualiteten vara ett mentalt tillstånd som det sexuella 

beteendet gestaltar där personen ska vara mottaglig för intryck som påverkar sexualiteten, personen 

ska kunna bearbeta intrycken samt kunna agera med ett passande beteende i sammanhanget. 

Malin Widerlöf och Åsa Gravander, båda personer med autismspektrumtillstånd och samtidigt 

”mycket begåvade”, beskriver ”ett annorlunda sätt att uppleva och handskas med sin sexualitet” 

(Nordeman, 2011, s. 127).  

Min erfarenhet är att många unga människor med intellektuell funktionsnedsättning saknar kunskap 

om sina känslor och sin kropp eftersom de inte har fått en anpassad sex- och samlevnadsundervisning 

som språngbräda till vuxenlivet. De har en mängd frågor om kärlek och sex som de inte vet vem de 

kan vända sig till för att få svar på. Stödpersonal i särskolan och på boenden, är rädda för att prata om 

sexualitet eftersom de saknar både utbildning och kunskap samtidigt som de är oroliga för vilken sorts 

beteenden som kan komma fram hos personer med intellektuell funktionsnedsättning om de skulle 

försöka sig på att bemöta behovet. Sexualiteten finns inom oss alla, oavsett om den ignoreras eller 

bejakas. Att som personal kunna tillgodose sexuella rättigheter, och att som ung människa med 

intellektuell funktionsnedsättning kunna erbjudas kunskap för att kunna ta egna beslut, främjar sexuell 

hälsa. 

Inspirerad av utvecklingen, där det skett så mycket för att förbättra livskvaliteten för människor som är 

beroende av andras välvilja, men också frustrerad av densamma, eftersom vi inte har kommit längre 

idag än att vi fortfarande gör skillnad på vi och dem, vill jag med denna undersökning lyfta fram 

rådande attityder, normer och förhållningssätt. Att använda begrepp som cripteori, normalitet och 

empowerment för att tolka särskolepedagogers föreställningar om förmåga och rätt till sexualitet, samt 

tankar om sex- och samlevnadsundervisning, gällande elever med intellektuell funktionsnedsättning 

blir för mig ett sätt att även belysa vårt samhälle. Jag vill öka medvetenheten om möjligheterna för 

unga människor med intellektuell funktionsnedsättning att skapa, förstå och bejaka sin egen sexuella 

identitet, men förhoppningsvis också bidra till att föra utveckling framåt. 
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Kapitel 3 Metod  

Metodansats 

För min studie har jag inte valt att hålla mig till en metodansats fullt ut. Jag har inspirerats av 

grounded theory med fokus på the main concern då jag vill undersöka och försöka förstå 

informanternas tankar och förhållningssätt till sexualitet och sex- och samlevnadsundervisning samt 

vad de har fokus på gällande dessa fenomen (Fejes & Thornberg, 2016). Jag har också tagit fasta på 

fenomenologins intresse för de intervjuade personernas perspektiv då det är just det som jag vill 

försöka förstå och belysa i min studie (Bryman, 2008). Tankar gällande intervjuformatet har jag 

hämtat från fenomenografin, en metod som lämpar sig att använda vid semistrukturerade intervjuer 

med fokus på människors tankar (Fejes & Thornberg, 2016). För perspektivet jag försöker skapa med 

hjälp av mina intervjufrågor influeras jag av diskursanalysens metod då jag vill ” … studera vilka 

sanningar som skapas om vad som är normalt, och därmed också om vad som är onormalt … ” (Fejes 

& Thornberg, 2016, s. 90) genom att aktivt och fokuserat lyssna till hur informanterna uttrycker sig. 

Dessa val har jag gjort utifrån min förförståelse av fenomenet jag vill studera men också utifrån min 

kunskap om verksamheten som är i fokus för min studie. 

För att få kvalitativ kunskap om pedagogernas föreställningar valde jag att använda mig av semi-

strukturerade intervjuer som möjliggör att jag kan få beskrivande och utförliga svar samtidigt som jag 

kan vara följsam och anpassa frågeställning och frågeordning utefter de svar som informanten ger. På 

detta sätt kunde jag också ställa följdfrågor om eller när behovet uppstod men jag hade även en 

förutbestämd lista på teman och frågeställningar jag kunde följa. Jag tyckte på förhand att detta skulle 

vara en passande form av intervjustruktur då jag hade en tydlig inriktning med mina frågor, men ville 

skapa ett öppet och tillåtande klimat för att inbjuda till personliga och spontana svar (Bryman, 2008).  

Urval och avgränsningar 

Jag vände mig inledningsvis till två olika kommunala gymnasiesärskolor där elever och personal är för 

mig okända individer för att utföra min studie. Detta för att kunna förhålla mig objektiv och opartisk 

inför forskningen. Jag inledde med att skriva ett mejl till rektorerna på skolorna för att på så sätt 

presentera mitt forskningsprojekt, tillsammans med missiv och ansats, där jag också bad om att få 

kontakta dem per telefon för att utröna om intresse och möjlighet fanns för medverkan. Jag valde att 

vända mig till endast två skolor då jag annars förväntade mig ett alldeles för stort empiriskt underlag 

som jag inte skulle ha möjlighet att analysera. Mitt urval för intervjuerna bestod av skolpersonal inom 

gymnasiesärskolan som kommer i kontakt med eleverna i undervisningsmomentet. En av skolorna gav 

positivt gensvar direkt och där kom informanterna att bestå av en rektor och tre specialpedagoger. 

Kommunikationen med den andra skolan hakade upp sig trots ett mycket positivt intresse 

inledningsvis. Oturligt nog drabbades de sedan av influensa och till slut rann min tid ut. Då jag under 

den här tiden endast hade fyra informanter började jag söka efter flera intresserade pedagoger som 

kunde vilja delta i min studie. Inom den tidsram som jag hade att arbeta med hittade jag ytterligare tre 

informanter i form av en assistent, en specialpedagog och en kurator. Jag har alltså intervjuat sju 

personer, från yrkesgrupperna specialpedagog, assistent, rektor och kurator, från tre olika skolor. Jag 

är nöjd med variationen hos informanterna, både i form av yrke, utbildning och position i skolans 

system. 
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Forskningsetiska aspekter 

För personer med intellektuell funktionsnedsättning sker skolgången med tillhörighet till särskolan och 

efter studenten kanske personen flyttar till eget boende, exempelvis en egen lägenhet på service- eller 

gruppbostad. Där lever hen i ett sammanhang där hen behöver mer eller mindre stöd från personal. Då 

sex och samlevnad är ett ämne som många tycker är svårt att prata om känner sig både föräldrar och 

personal i skola och på boende osäkra på hur de kan stötta barnet/eleven/den boende. Det finns också 

fördomar kring personer med intellektuell funktionsnedsättning, att de skulle vara översexuella eller 

asexuella, bli utnyttjade och inte kunna säga nej. Många som är föräldrar till personer med funktions-

nedsättning har varit överbeskyddande, förmanande eller helt enkelt inte alls pratat om ämnet av rädsla 

för att väcka något de inte kan eller vill hantera. Att känna sig trygg i sin egen kropp med sin egen 

sexualitet är en del av livet och påverkar i hög grad både personens hälsa och möjlighet till delaktighet 

i sitt eget liv. Sexuellt välbefinnande är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) en del av definition-

en för en god hälsa. För att sexuell hälsa ska uppnås och upprätthållas, måste sexuella rättigheter för 

alla personer respekteras, skyddas och uppfyllas. Då detta är känsliga frågor som fokuserar på en utsatt 

grupp människor så uppstår vissa svårigheter i samband med forskningen.  

Det är mitt ansvar som forskare att säkerställa att informanten har förstått syfte och metod, vad 

forskningen kan förväntas leda till, att deltagandet är frivilligt (CODEX, 2017) och att hen när som 

helst kan ångra sig eller avsluta sin medverkan. Det här är frågor som jag tycker är viktiga att alltid ha 

i fokus i rollen som forskare, och ännu viktigare när jag vänder mig till personer som arbetar i en 

verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är viktigt att jag kan särskilja min 

roll som forskare från min roll som pedagog för att kunna säkerställa ett gott forskningsresultat med 

hög validitet och reliabilitet. Som pedagog inom området gällande personer med omsorgsbehov har 

jag både förkunskap, förutfattade meningar och åsikter om samhällets syn på personer med 

intellektuell funktionsnedsättning och det är av största vikt att jag inte låter dessa faktorer influera min 

forskning. Om jag vänder uppmärksamheten mot mig själv ett tag så kan jag konstatera att jag hade en 

negativt nyanserad inställning till denna studies resultat, men att jag också hade en förhoppning om att 

bli positivt överraskad. I mötet med alla informanter fokuserade jag därför på att behålla full 

medvetenhet i stunden genom att aktivt lyssna på deras svar till mina frågor och på så sätt hindra mig 

själv från att ta med mig negativa eller positiva föreställningar in i själva forskningsarbetet.  

Ur ett etiskt perspektiv har jag valt att referera till informanterna som ”pedagogerna”, detta trots att 

inte alla har en pedagogisk yrkestitel. Det finns flera skäl till varför jag valt att redovisa insamlad 

empiri utifrån ett kollektivt perspektiv. Dels anser jag att alla som arbetar i skolan är pedagoger då de 

arbetar med, eller har anknytning till, undervisning och dels vill jag efterforska föreställningar inom 

särskolan, vilket innefattar alla olika yrkestitlar inom skolan. Jag vill även avidentifiera mina 

informanter då det här är ett ämne som fortfarande förknippas med osäkerhet och delade uppfattningar. 

Jag vill att min text ska bli så informativ som möjligt utan att för den skull koppla utvalda excerpts till 

specifika personer. Det här är ett ämne som kan väcka tudelade känslor utifrån upplevelsen av att å ena 

sidan tycka si och å andra sidan tycka så. Därför anser jag inte att det tillför något i textens betydelse 

att kunna härleda exakt vilken informant som sagt vad. Jag har valt att lägga in citat från informanter-

na direkt i den löpande texten när jag bedömer att det förhöjer betydelsen och förtydligar innebörden 

av det jag vill förmedla. Citaten är skrivna ”med kursiv stil inom citationstecken” för att läsaren lättare 

ska kunna se att det är just informanternas uttalanden. Jag har i mitt transkriberingsmaterial arrangerat 

alla utvalda excerpts utifrån intervjuerna med informanterna så att det ska vara lätt att eftersöka 

information i efterhand om någon skulle anse behovet finnas. Jag har också valt att inte specificera 

några uppgifter (exempelvis ålder eller kön) om de elever som informanterna uttalar sig om, utan 
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endast använt mig av kategorierna tidig eller sen/senare utvecklingsnivå, detta för att säkerställa 

anonymitet. 

Genomförande 

Jag kontaktade varje informant via mejl med syfte att alla skulle få möjlighet att läsa ansats (Se Bilaga 

1) och missiv (Se Bilaga 2) för att kunna ta ställning för eller emot ett deltagande från deras sida. Det 

var viktigt för mig att så noga och grundligt som möjligt försöka förklara vad det var jag ville 

undersöka, varför jag ville ställa just de här frågorna (Se Bilaga 4) och vad jag hoppas att den nya 

kunskapen ska leda till, samt att säkerställa att alla informanter var medvetna om att deras deltagande 

byggde på frivillighet. Via telefon eller mejl bestämde vi sedan att träffas på en plats som kändes 

bekväm för dem, vilket blev arbetsplatsen eller det egna hemmet. De som ville träffas på sitt arbete 

ordnade också en avskild plats där vi kunde genomföra intervjun. Då jag inte i förväg hade någon 

kunskap om blivande informanter men ville att de skulle befinna sig i den tänkta forskningsmiljön, det 

vill säga i särskolan, i kombination med att det visade sig svårt att hitta informanter, valde jag att 

inkludera alla som ville delta enligt kriterierna ovan – ett så kallat målinriktat bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2008).  

Eftersom jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer hade jag inför intervjuerna 

formulerat ett antal frågor och tematiserat dessa för att ha som struktur för intervjun. Jag delade upp 

frågorna i huvudfrågor och underfrågor utifrån nämnda teman då jag bedömde att detta skulle hjälpa 

mig att lättare navigera mellan de olika frågorna under intervjutillfällena. På så sätt hoppades jag att 

intervjusituationen skulle bli lite friare och jag också skulle kunna ställa följdfrågor utifrån vad som 

kom upp under själva intervjutillfället. Jag spelade in alla intervjuer via en app i min mobiltelefon och 

hade anteckningsblock och penna för att ha möjlighet att anteckna om behovet uppstod. Jag valde 

medvetet att inte prata så mycket själv under intervjutillfällena av oro för att störa informanternas 

tankebana om vilken information de ville delge. Jag förklarade detta inför varje intervju och att jag 

mestadels skulle nicka och visa med mitt kroppsspråk att jag lyssnade. 

Databearbetning och analysmetod 

Jag började bearbeta insamlad data genom att helt förutsättningslöst lyssna igenom varje inspelad 

intervju i sin helhet, utan att anteckna eller analysera. Vid andra lyssningstillfället försökte jag koppla 

de ord som jag från början hade för avsikt att lyssna/leta efter, det vill säga ord som representerar 

delaktighet/självbestämmande/valfrihet, förhållningssätt/samspel och/eller 

initiativ/maktförhållande/motstånd till empirin. Jag upplevde det som mycket svårt att koppla det jag 

hörde informanterna säga till dessa ord som jag eftersökte. Efter den andra lyssningen insåg jag att jag, 

trots min intention att försöka ha en så öppen och förutsättningslös inställning till det insamlade 

materialet som möjligt, försökte styra in empirin i mina tankar och föreställningar. Jag borde istället 

låta empirin visa mig vad den ville berätta. Med ny insikt påbörjade jag transkriberingen utifrån den 

tredje lyssningen. Jag har valt att i transkriberingen ta med det som informanterna säger men inte vad 

jag säger, förutom i de fall där jag kände behovet av att på något sätt formulera om frågan. Det händer 

vid några tillfällen att jag formulerar om en fråga då informanten tydligt uttalat att hen inte förstår 

frågan. Vid andra tillfällen då jag uppfattar att informanten inte tolkar frågan som jag tänkt eller när 

informanten tappar fokus och börjar prata om något annat har jag inte i intervjusituationen påtalat 

detta. Om jag anser att svaret ändå är av vikt för undersökningen har jag transkriberat hela svaret, men 

de gånger där jag inte ansett att svaret tillför något har jag istället gjort en anteckning i utskriften. Jag 
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har även i transkriberingen skrivit ut minuter och sekunder som startpunkt för varje svar från 

informanten, detta för att lättare kunna hitta en specifik fråga med tillhörande svar i inspelningen.  

Ur genomlyssningen av insamlad data framträdde olika gemensamma fokusområden hos 

informanterna och utifrån den empiridrivna analysen kunde jag formulera tre teman; Välvilja, 

Läroplan och ensamhet samt Utsatthet och oro. Jag valde dessutom ytterligare ett tema utifrån något 

jag anser saknas i empirin; Normkritiskt perspektiv. Vidare formulerade jag ett övergripande implicit 

sammanhang gällande alla personers rätt och förmåga till sin sexualitet i förhållande till rädsla och 

okunskap hos medlemmar i samhället, en aspekt som jag uppfattar genomsyrar alla intervjuer. 

För att analysera och tolka insamlad empiri med uppmärksamheten fokuserad på uttryck, stämningar 

och upplevelser som jag fann betydelsefulla gick jag i detalj igenom utskrifterna av samtliga 

intervjuer. För att bekanta mig med materialet och få en djupare förståelse för all data började jag med 

att dela upp texten utifrån mina naiva tolkningar (numrera och markera) för att fylla temana och det 

övergripande sammanhanget med innehåll.  

Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2008) använder kvalitativa forskare begrepp så som respondentvalidering (att jag som 

forskare återkopplar mina resultat till de personer som deltagit i undersökningen), triangulering (jag 

använder fler än en metod eller källa för att dubbelkontrollera mina resultat eller för att säkerställa att 

jag inte missförstått), thick descriptions (fylliga täta beskrivningar som går på djupet, med fokus på det 

unika inom en aspekt av den verklighet som studeras) och auditing (ett granskande synsätt vad gäller 

alla delar av forskningsprocessen) för att styrka den kvalitativa kunskapens giltighet.   

Jag anser mig kunna uppfylla Brymans två senare begrepp (thick descriptions och auditing) för att 

säkerställa att min tänkta studie bidrar med tillförlitlig kunskap. Att använda mig av täta beskrivningar 

och ett alltigenom granskande öga och tänkande, samt att en handledare granskar mitt arbete förutser 

jag inte innebär alltför stora svårigheter. Jag anser mig i någon mån även uppfylla det första av 

Brymans begrepp (respondentvalidering) för kvalitativ forskning då jag vid intervjutillfället, för att 

säkerställa att jag uppfattat informanten rätt, ställde frågan ”Har jag uppfattat dig rätt?” vid oklarheter. 

Jag fick även tillåtelse av alla informanter att återkomma ifall något visade sig otydligt vid 

transkriberingen. Det är min avsikt att återkoppla resultaten av min studie genom att skicka den 

färdiga uppsatsen till alla informanter och jag hoppas också på någon form av fortsatt gemensamt 

samarbete. 

Vidare anser Bryman att tillförlitlighet uppnås genom fyra olika delar: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt objektivitet i form av ”en möjlighet att styrka och konfirmera” (2008, s. 345). 

Trovärdighet uppnås genom hur väl de teorier som jag som forskare utvecklar stämmer överens med 

mina observationer. Överförbarhet visas genom i vilken utsträckning som resultaten kan sägas gälla 

även i andra situationer och miljöer. Pålitlighet demonstreras genom i vilken utsträckning 

undersökningen kan upprepas och att ett eventuellt forskarlag är överens om hur de tolkar insamlad 

data. Objektivitet bestyrks genom att jag visar att jag agerat i god tro samt att granskarna kan fastställa 

i vilken utsträckning det går att styrka resultaten. Här anser jag mig ha uppnått trovärdighet, pålitlighet 

och objektivitet. Det blir svårt att hävda överförbarhet med ett så snävt urval av informanter, samtidigt 

som jag ser de informanter som deltar i min studie som representanter för alla pedagoger inom den 

svenska kommunala särskolan. Jag menar dock att resultaten borde kunna appliceras på all sex- och 

samlevnadsundervisning inom den svenska kommunala gymnasiesärskolan. Däremot är det svårt att 

bedöma om en upprepning av denna studie på andra särskolor skulle generera liknande empiri, då 
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underlaget är så snävt. Dock anser jag mig finna stöd i Skolinspektionens granskning, som jag tidigare 

nämnt, för att denna undersökning uppfyller även överförbarhet eftersom det i den granskningen 

framkom orsaker till både goda och mindre bra exempel på bedriven sex- och samlevnads-

undervisning. 

Metoddiskussion 

Då jag eftersökte insikt i andra människors tankar och föreställningar så anser jag att semistruk-

turerade intervjuer visade sig passa för ändamålet. Dock önskar jag att jag hade sållat bland mina 

många frågor inför intervjuerna och istället försökt fokusera på färre frågor. Jag ansåg innan att alla 

frågorna var lika viktiga och jag hade svårt att välja bort några, trots att jag förstod att de nog var för 

många. Jag hade en tanke om den bild jag ville skapa och den information jag behövde utifrån de 

frågor jag önskade ställa till informanterna. I efterhand tycker jag inte att alla frågor hade samma 

relevans. Jag är lite oklar över om min ändrade uppfattning beror på att jag nu har analyserat insamlad 

empiri och då fått en tydligare bild av vad som framstår som mer viktigt än annat eller om jag helt 

enkelt hade svårt att begränsa mig inför ämnet jag ville undersöka. Jag influerades från början av 

fenomenologins föresats att fånga de intervjuade personernas perspektiv med hjälp av fenomeno-

grafiska semistrukturerade intervjuer med fokus på the main concern från grounded theory vilket jag 

tycker fungerade som jag hade hoppats på. Jag önskade också analysera insamlad data utifrån ett 

diskursanalytiskt perspektiv för att se vilken inverkan pedagogernas tal och uttryck hade på dikotomin 

normalt/onormalt, tyvärr anser jag mig inte finna några tydliga vetenskapliga fynd gällande det. Jag 

hade kanske behövt formulera frågorna annorlunda samt analyserat empirin med fokus enbart på 

språket för att få fram resultat som kunde visa på diskursens betydelse. Nu fick det falla till föga till 

förmån för informanternas föreställningar, förhållningssätt, tankar och perspektiv. Fördelar med denna 

intervjuform var att strukturen hjälpte mig att inte glömma bort viktiga frågor samtidigt som jag kunde 

tillåta mig att ställa följdfrågor när behovet uppkom. Nackdelen var att intervjuformatet blev för långt 

samt att en del frågor visade sig vara felformulerade, eller för öppna och ospecifika. Min önskan att 

ställa öppna frågor för att inbjuda informanten till att prata om det som just hen associerade med 

frågan ledde till att jag ibland blev tvungen att förtydliga innebörden och precisera frågan ytterligare. 

Jag valde medvetet att inte prata så mycket själv under intervjutillfällena av rädsla för att störa 

informantens tankegångar samt tona ner min egen roll, vilket jag i efterhand ångrar. Då, i stunden, 

hade jag fullt upp med att lyssna och vara närvarande. Jag hade för avsikt att anteckna om behovet 

uppstod, vilket jag endast gjorde lite sporadiskt under första och någon av de senare intervjuerna. Jag 

fann det väldigt svårt att ställa frågor, lyssna till svaren och samtidigt anteckna under tiden. Något som 

förvånade mig då jag anser mig vara en person som lär in saker genom att skriva samtidigt som jag 

lyssnar. Jag tycker så här i efterhand att intervjuerna framstår som lite stela, inte så dynamiska, och jag 

undrar om jag hade fått andra svar om jag fört mer av en dialog istället för att bara ha levererat frågor 

och tagit emot svar. 

Etisk diskussion 

Den här undersökningen belyser normer, värderingar, attityder och betydelsen av olika ord och 

begrepp samt deras inverkan på människor och företeelser i samhället. Inför denna studies början 

kände jag behovet av, dels för enkelhetens skull men också för att framstå som någorlunda korrekt och 

respektfull i skrift, att bestämma mig för vissa ord som jag skulle använda. Jag valde till exempel att 

konsekvent använda mig av orden intellektuell funktionsnedsättning, inte orden kognitiv eller 

utvecklingsstörning. Jag uppfattar själv ordet kognitiv som neutralt positivt, det vill säga ett ord jag 

hellre personligen använder istället för intellektuell. Ordet utvecklingsstörning anser jag förlegat och 
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nedsättande. Jag ville helst använda ord som funktionsvariant eller funktionsvariation, men valde bort 

dem för att inte framstå som otydlig. En nedsättning uppfattas som något negativt. Motsatsen till 

nedsättning kunde vara uppsättning, ett ord som jag också har sett användas vilket jag tolkar som en 

liten obstinat protest som jag finner uppfriskande. Orden variant eller variation tycker jag mycket om 

då de för mig symboliserar jämlikhet, inget eller ingen är bättre eller sämre utan det finns olika 

varianter eller variationer av människor. Språket förändras ständigt och det kommer nya ord inom 

funkisområdet, ord som på ett neutralt positivt sätt beskriver något som länge varit ett stigma. Jag blir 

glatt överraskad när jag läser på många olika hemsidor på internet där ord som variant, variation och 

uppsättning används numera. Tyvärr hänger myndigheter och större organisationer inte alltid med, 

deras hjul snurrar långsamt. Min förhoppning är att mitt val av orden intellektuell funktionsnedsättning 

inom en snar framtid kommer anses vara otidsenligt. 

Jag har också diskuterat med mig själv om nyttan och värdet av att lyfta upp frågan om alla 

människors rätt till sin sexualitet, när det finns så många andra o(för)rätter här i världen. Jag vet inte 

riktigt varför jag tycker att det här är en så oerhört viktig fråga om ett livsviktigt fenomen, däremot vet 

jag att det är en brännande fråga i många skikt av samhället. Sexualitet är något som många anser svårt 

att prata om och ännu fler är nog av åsikten att det inte ska pratas om överhuvudtaget och än mindre i 

samma mening som orden personer med intellektuell funktionsnedsättning – och just därför är det så 

viktigt att prata om. Jag solidariserar mig gladeligen med de som är mindre lyckligt lottade än jag 

själv, jag är inte rädd för att göra min röst hörd, jag framstår hellre som ovanlig än vanlig och sätter 

gärna klorna i orättvisor när jag får tillfälle. Jag inser att det är lätt för mig att ta den ståndpunkten som 

jag just beskrev, men jag är stolt över att jag försöker vara så medveten som möjligt om alla 

situationer när jag får fördelar av att tillhöra den priviligierade normen och försöker använda min 

position till att kreera upplysning och förändring hos människor. Jag anser nyttan för samhället vara 

stor och värdet för den enskilda människan potentiellt världsomvälvande, för att prata med stora ord. 

Ju fler människor i vårt samhälle som upplever sig ha ett värde, ju mindre kostar de samhället i 

faktiska kronor och ören – vilket egentligen är helt ointressant.  

Jag tar upp ordet empowerment som begrepp och föreslår att vi som befinner oss i någon form av 

myndighetsposition med möjlighet att påverka ska uppfinna ordet på nytt och ladda det med den 

ursprungliga betydelsen, det vill säga egenmakt åt varje människa. Om vi backar upp ordets egentliga 

betydelse med våra handlingar, möter varje människa med tillit och respekt, och samtidigt skapar 

möjlighet för delaktighet på riktigt, i form av stöd, aktiviteter och resurser så vill jag tro att vi kan 

motverka vår förmyndarmentalitet och inte falla i fällan att empowerment bara gäller i vissa 

sammanhang inom vissa gränser utifrån något som en myndighetsperson har bestämt för att tjäna egna 

intressen. Då kan empowerment återigen bli ett begrepp associerat med den positiva betydelsen: egen 

makt att påverka. Askheim och Starrin (2007) nämner att det krävs sympati för att utföra socialt arbete 

och empowermentarbete, sympati med de som har det sämre ställt. Jag vill hävda att det också krävs 

en medvetenhet om att man alltid, i olika former av myndighetsposition, exempelvis som pedagog, 

assistent eller god man har ett maktövertag gentemot personen med intellektuell funktionsnedsättning. 
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Kapitel 4 Resultat 

De empiriska fynden kommer här att redovisas i form av olika teman valda utifrån min förståelse för 

ämnet och det insamlade materialet. Jag ämnar på så sätt belysa vissa frågeteman och aspekter av 

materialet med fokus på de intervjuade personernas föreställningar och förhållningssätt gällande 

sexualitet och sex- och samlevnadsundervisning i kommunal gymnasiesärskola. De teman jag har valt 

att lyfta fram för att kunna ge en empiriskt grundad analytisk framställning av materialet är Välvilja; 

Läroplan och ensamhet; Utsatthet och oro; Normkritiskt perspektiv samt frågan om förmåga och rätt 

till sin sexualitet i förhållande till uttryck som speglar rädsla och okunskap. Trots att jag har valt att 

bryta ner insamlad empiri till olika teman så finns det ingen klar skiljelinje mellan de olika delarna 

vilket innebär att vissa teman överlappar varandra. Aspekter gällande alla personers rätt och förmåga 

till sin sexualitet i förhållande till rädsla och okunskap hos medlemmar i samhället utgör inte något 

specifikt tema utan jag ser det som en stor implicit huvudfråga som genomsyrar alla intervjufrågor och 

alla intervjusvar. 

Välvilja 

Tema Välvilja fångar upp pedagogernas föreställning om elevernas önskan att passa in, att vara som 

alla andra. Pedagogerna tycks inte ge uttryck för en vilja eller möjlighet att förändra samhället utan 

jobbar målmedvetet för att eleverna med intellektuell funktionsnedsättning ska känna att de duger som 

de är. Välviljan hos pedagogerna genomsyras också av en stark medvetenhet om sitt eget ansvar för 

dessa elever i allmänhet och när det gäller sex- och samlevnadsundervisningen i synnerhet. Den 

ansvarskänslan förefaller också innefatta en skyldighet att förklara nutiden, hur samhället idag 

fungerar och hur man som ung person med intellektuell funktionsnedsättning kan bli bemött. Alla 

intervjusvar genomsyras av en varm välvilja. En grundläggande omsorg och omtanke finns ständigt 

närvarande i de svar jag får på mina frågor. 

Oavsett om pedagogerna hamnat i särskolan av en slump eller genom ett medvetet val så finns ett 

brinnande intresse för de personer som hamnar utanför, kombinerat med en stark vilja att göra skillnad 

och en känsla av att vara en del av ett värdefullt arbete för att dessa elever ska få ett så gott liv som 

möjligt. Pedagogerna upplever att de får så mycket tillbaka och att de själva lär sig varje dag då arbetet 

ofta är spontant och oförutsägbart och att vad som helst kan hända. Eleverna tillskrivs egenskaper som 

”… positiva, direkta, oförställda och varma” och arbetet är roligt och givande med många 

gemensamma stunder av glädje och skratt.  

För vissa av pedagogerna kombineras vikten av att kunna bidra till att hitta varje elevs utvecklings-

potential med en stark känsla av att vara rak och tydlig i diskussioner, att ge en korrekt bild av hur 

saker förhåller sig i samhället, samt en vilja att förklara hur allt fungerar: ”Sen vill man ju inte 

skrämma ihjäl dom på det sättet.” Andra pedagoger vill hellre försöka visa på olika alternativ och 

försöker i diskussioner ställa följdfrågor för att få eleven att utveckla sina egna tankar. Gemensamt för 

flertalet pedagoger är dock att de försöker skapa utrymme för att ha möjlighet att diskutera de frågor 

som kommer upp på elevernas initiativ. De påtalar vikten av att kunna ta upp aktuella händelser från 

media, att inte vara rädd för att bemöta och prata om svåra och känsliga ämnen som kan komma upp, 

som exempelvis sexuell läggning eller våld i nära relationer. Några pedagoger resonerar kring att 

mycket handlar om relationen som skapas mellan elev och pedagog och vikten av att man i relationen 

förstår varandras sätt att kommunicera. Om förståelse finns hos pedagogen för elevers olika 
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uttryckssätt så skapas en känsla av trygghet där eleven kan ställa spontana frågor som pedagogen kan 

fånga upp. Dessa pedagoger vill skapa ett tillåtande klimat där det eleverna uttrycker funderingar kring 

tas upp till diskussion för att ge möjlighet att belysa aktuell frågeställning från olika håll, utan att 

moralisera. 

Pedagogerna förmedlar en känsla av stort ansvar när det kommer till att förbereda eleverna för livet 

efter skolan. Det finns en oro inför hur mycket information eleverna kan ta till sig samtidigt som man 

som pedagog inte vill påverka och styra för mycket. Det finns en föreställning om att eleverna lätt kan 

bli utnyttjade och illa bemötta, då de har svårt att läsa av sociala signaler och koder i samhället, och att 

de ska förlora sig själva i önskan om att passa in och bli accepterade. Flera pedagoger tar upp aspekten 

av att för att kunna passa in i samhället så krävs det att individen har en insikt om sin intellektuella 

funktionsnedsättning, och vad den innebär för just mig. En insikt som hen kanske inte kan få i och 

med att hen har svårt att reflektera kring sig själv och sin person.  

Rätten att få bli förberedd för livet efter skolan är det som pedagogerna har att förhålla sig till, ett 

motto som genomsyrar all undervisning och alla samtal, där det är oerhört viktigt att hitta ett 

bemötande och en undervisningsform som fungerar. Denna fråga är något som flera av pedagogerna 

säger sig prata mycket om, tyvärr så har inte sex- och samlevnad särskilt stor plats i dessa samtal. En 

av anledningarna till att det är så svårt att få med sex- och samlevnad i förberedelse inför livet efter 

skolan är att många elever befinner sig på en väldigt tidig utvecklingsnivå där det blir svårt för 

pedagogerna att kommunicera ett budskap, som också kan tas emot. Pedagogerna som arbetar med 

dessa elever ställer sig frågan hur, och på vilket sätt, de ska få in sex- och samlevnad i undervisningen 

och till och med om de ens ska ha den med. Det finns en stor osäkerhet gällande sexualitet och sex- 

och samlevnadsundervisning kring de elever som bedöms befinna sig på tidig utvecklingsnivå.  

Läroplan och ensamhet  

Tema Läroplan och ensamhet berättar om en känsla av att vara utelämnad åt sig själv som pedagog 

vilket resulterar i ett väldigt personligt upplägg och innehåll av undervisningen i sex- och samlevnad. 

”Det är svårt att prata om de här frågorna, det är inte många som vågar ta i dom för att det är så 

jäkla privat och så skämmigt”. Hur man kan känna sig ensam och utsatt då andra kollegor inte vill 

undervisa i sex- och samlevnad samtidigt som ansvarig rektor inte heller ser till att förutsättningar 

finns, exempelvis i form av kollegiala forum för att skapa ett gemensamt förhållningssätt.  

När det kommer till att som pedagog medvetandegöra och motverka traditionella könsmönster utgår 

undervisningen oftast från det visuella perspektivet. Som pedagog pratar man om aspekter som 

utseende, manliga och kvinnliga attribut, färger, yrken och intressen. Man tycks hysa en vilja av att 

vara medveten, utan att nå ut i praktiken. På en skola för man exempelvis statistik på vem som väljer 

olika typ av program och man ser till att HBTQ-perspektivet är aktuellt och närvarande. 

Föreställningar, uppfattningar och attityder ter sig ganska nedtonade i undervisningen, inte heller tycks 

olika typer av sex- och samlevnadsrelationer tas upp eller vad dessa kan föra med sig med tanke på 

rådande normer i samhället. 

De intervjuade pedagogerna visar stor spridning i sina uppfattningar om vilka normer man som 

pedagog riskerar att återskapa i undervisningen. Någon anser att det är viktigt som pedagog att 

erkänna hur verkligheten fungerar för att som elev få en möjlighet att bli rustad för att kunna hantera 

livet efter skolan. Det betyder att som pedagog vara ärlig med exempelvis att eleverna inte kan få vilka 

jobb eller vilket boende de vill. Någon annan menar att man formas av sin uppväxt och att det är 

viktigt att ständigt reflektera för att inte fastna i ett visst normtänk då det absolut finns faror som att 
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befästa rådande normer i undervisningen. Ytterligare någon anser att de som pedagoger försöker att 

inte se begränsningar utan istället utgår från att eleverna ska kunna göra som alla andra och på så sätt 

finns ingen risk att förstärka rådande normer. Någon har en tanke om att det är svårt att jobba mot det 

arv och den miljö som eleverna kommer ifrån i kombination med det inflytande som samhället, 

familjen och andra förebilder har på eleverna. Pedagogen menar att eleven redan har en uppfattning 

med sig hemifrån om hur den är som person och att det kan vara svårt att förändra, även om man bara 

vill väl. En pedagog menar att det som hen gör i egenskap av att vara en förebild har otroligt stor 

påverkan på eleverna, ”… större än vad man ibland vill tro.” 

När pedagogerna pratar om sitt ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen är det lättare att 

beskriva ansvaret när det gäller något konkret som exempelvis kroppen och dess funktioner. Däremot 

verkar det svårare när det kommer till känslor och relationer. Flera pedagoger påpekar att 

undervisningen är rektorns ansvar och efterlyser samtidigt pedagogisk stöttning när det gäller sex- och 

samlevnadsundervisningen. Pedagogerna som arbetar med elever på senare utvecklingsnivå önskar att 

sex- och samlevnadsundervisningen ska bli en naturlig del av undervisningen och ingå i alla ämnen, 

även i verkligheten och inte bara text i läroplanen. De efterlyser också ett forum där de regelbundet 

kan diskutera sex- och samlevnadsundervisningen, attityder och förhållningssätt med sina kollegor och 

skolledningen. Pedagogerna vill också hitta forum för eleverna att kunna ställa sina frågor, det som de 

egentligen vill veta. Det finns en önskan om att verkligen kunna möta elevernas egentliga funderingar, 

att ta reda på vad eleven har med sig i bagaget, för att kunna bestämma vad undervisningen bör 

innehålla och hur man kan utveckla elevernas kunskap. Pedagogerna ser behovet av en förförståelse 

gällande elevernas uppfattningar och kunskap gällande sex- och samlevnad för att kunna bygga upp 

undervisningen på bästa sätt. 

Däremot så framstår inte sex- och samlevnadsundervisningen som så angelägen för de pedagoger som 

arbetar med eleverna på tidig utvecklingsnivå. De pedagogerna bedömer att det är viktigare att träna 

på att kunna ta plats i samhället, att våga vara sig själv samt att jobba med att stärka elevernas 

självkänsla. De säger sig vara öppna för att fånga upp eventuella funderingar som dyker upp hos 

eleverna och inkludera dessa i undervisningen om och när det blir aktuellt. En svårighet som dessa 

pedagoger adresserar är att klasserna ofta är sammansatta efter elevernas utvecklingsnivå vilket 

innebär att det kan vara stor åldersskillnad mellan eleverna i samma klass vilket i sin tur innebär en 

utmaning i hur man kan prata om sexualitet och sex- och samlevnad i helklass. Då det kan vara olika 

nivåer på elevernas livserfarenhet och kroppslig mognad måste man som pedagog ha olika 

infallsvinklar till det man undervisar om. Det finns också en farhåga om att så att säga göra 

sexualiteten tillgänglig för eleverna på tidig utvecklingsnivå, en farhåga som handlar om att de inte ska 

kunna hantera sin sexualitet på ett accepterat sätt. Det finns också en rädsla att väcka ett behov som 

kanske borde ha lämnats ifred: ”… man dyvlar på dom en sexualitet som de inte har menar jag, det 

blir nåt slags övergrepp i det.” Det finns en stor osäkerhet kring hur man ska hantera sex- och 

samlevnadsundervisningen för de elever som kanske inte visar att de har en aktiv sexualitet och ett 

sexuellt behov. Även kring de elever som tydligt visar att de har sexuella behov men samtidigt inte 

behärskar de sociala koderna finns det en stor osäkerhet hos pedagogerna hur man ska hantera 

fenomenet. Dessa elever anses behöva stöd hela livet för att kunna ta rätt beslut och det kan kännas 

skrämmande att behöva stötta någon i att ta ett beslut gällande något så privat som sexualitet. En 

pedagog lyfter möjligheten att arbeta med konkret undervisning i form av så kallade sociala berättelser 

för att kunna erbjuda en möjlighet till att ge utlopp åt ett sexuellt uttryck som exempelvis onani. 

Pedagogerna är av uppfattningen att eleverna på senare utvecklingsnivå tycker att sex- och 

samlevnadsundervisningen är både viktig och rolig. De vill veta vad som händer i kroppen, titta på 
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filmer och bilder, få veta hur saker går till och behovet är stort av att ställa frågor om ett ämne som är, 

som hos alla unga människor, i fokus. Svårigheterna ligger i att man som pedagog i särskolan ofta 

behöver göra om det material som finns, eller tillverka eget, för att passa eleverna. Det handlar mycket 

om bemötandet från pedagogen, att vara lyhörd och jobba utifrån varje elevs förutsättningar. Det 

skulle vara mycket värdefullt om det fanns ett forum där pedagogerna kan diskutera upplägg, innehåll, 

förhållningssätt – för att få en helhetssyn och på så sätt göra eleverna mer delaktiga i undervisningen. 

Utsatthet och oro 

Tema Utsatthet och oro lyfter fram en oro som pedagogerna ger uttryck för gällande eleverna med 

intellektuell funktionsnedsättning och den utsatthet de anser att eleverna befinner sig i när det handlar 

om relationer och att hitta eller skapa sin egen sexuella identitet. Frågan om att få barn återkommer 

upprepade gånger under flertalet av intervjuerna. 

När pedagogerna ombeds att beskriva vad begreppet sexualitet innebär för dem som person så handlar 

det om hur man definierar sig själv, sitt kön och sin könsidentitet. Något som sker och finns i kroppen. 

Att veta och känna sin sexualitet är att känna sin kropp och veta vad som händer i kroppen när 

sexualiteten aktiveras. Sexualiteten beskrivs som en viktig drivkraft i livet som berikar oss människor, 

ett behov som styr våra känslor. Ett sätt att komma väldigt nära en annan människa, något som är både 

häftigt och naturligt. Ett slags förtroende mellan två människor där man känner kärlek och åtrå. 

När det gäller eleverna med intellektuell funktionsnedsättning och deras sexualitet blir det lite mer 

oklart. Flertalet pedagoger ger uttryck för en fundering om att sexualiteten kanske ser annorlunda ut 

för dessa personer, annorlunda än för de som befinner sig inom normen. Samtidigt förmedlar de flesta 

att de anser att de grundläggande sexuella behoven ofta är liknande hos alla människor men att 

behoven kan skifta över tid, i olika perioder, men också i förhållande till en persons mognadsnivå. 

Uppfattningar om att personer med intellektuell funktionsnedsättning har lite större omsättning av 

partners i relationer tas upp samtidigt som någon anser att det är svårare för dessa unga personer att 

träffa någon då deras kontaktytor är ganska små och de blir isolerade i hemmet. ”… fast det blir ju lite 

bökigare för dom här, för det första har de väldigt små kontaktytor, dom träffas bara här [på skolan] 

hela tiden och sen blir de väldigt isolerade så deras sexualitet blir väldigt liten egentligen.” Någon 

uttrycker oro över att det som visas på internet kan bli sanning för en ung person med intellektuell 

funktionsnedsättning och därför är det viktigt som pedagog att göra eleverna medvetna om hur andra 

människor i samhället uppfattar ett avvikande sexuellt beteende, exempelvis i form av många olika 

partners.  

En skillnad blir tydlig här ifråga om hur pedagogerna beskriver vad de oroar sig för. Pedagogerna 

uttrycker oro för att killar på tidig utvecklingsnivå ska ha svårt att bedöma i vilka sammanhang det är 

accepterat att onanera, det vill säga att de unga killarna ska onanera i tid och otid på allmän plats. Det 

finns också oro för att de unga tjejerna på senare utvecklingsnivå ska bli gravida för att de går med på 

att ha samlag utifrån en önskan om att bli accepterade. Tjejer på tidig utvecklingsnivå uppfattas sakna 

sexuella behov och äldre killar på senare utvecklingsnivå uppfattas ha sex med många olika partners. 

Det råder också olika uppfattningar om hur eleverna försöker skapa sin egen sexuella identitet, men 

den skillnaden i uppfattning kan härledas till utvecklingsnivå hos eleverna. Pedagogerna som arbetar 

med eleverna på senare utvecklingsnivå kan se att de funderar över sig själva, härmar vad de ser på 

media och att influenser i samhället har stor påverkan. En pedagog nämner att hen försöker ha 

diskussioner om att inte bara ha sex utan att bli kär i en människa, att man inte kan styra över sina 

känslor och hoppas genom de samtalen motverka fördomar om de uppkommer. Någon pedagog 
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fokuserar på att försöka berätta allmänt vad som kommer att hända, dels i den egna kroppen och dels i 

mötet med en annan människa gällande samlag eller förälskelse. För hen känns det viktigt att vägleda 

eleverna då det finns så mycket olämplig information på nätet som lätt kan inspirera någon till en 

brottslig handling. En annan pedagog påtalar vikten av att prata om känslor, att försöka hitta känslan 

och vem jag är som har den här känslan. Att hjälpa eleverna att hitta ett sätt att kunna reflektera kring 

sig själv, hur jag visar känslor och hur jag skapar min identitet. 

Några pedagoger som arbetar med elever på tidig utvecklingsnivå tycker att det är svårt att svara på 

hur eleverna skapar sin sexuella identitet, om de överhuvudtaget gör det. De pedagogerna ser inga 

tecken på sexuella behov utan ser mer olika specialintressen hos eleverna. Andra pedagoger ser att 

eleverna utforskar sin kropp på olika sätt, dock inte nödvändigtvis på ett onaniliknande sätt. ”… 

nånstans finns ju det där gamla, att man inte ska kasta bensin på elden på nåt sätt, för att det är så 

svårt för dom att kontrollera, och man vill ju ändå inte att dom ska råka ut för saker som de inte, inte 

har tänkt sig.” Ytterligare en pedagog ger exempel som att man kan behöva hjälpa till att föra bort en 

hand och samtidigt erbjuda ett accepterat alternativ i stunden. Det kan gälla elever som inte har ett eget 

resonemang eller reflekterande kring sina handlingar och då kan man som pedagog behöva hjälpa till 

med en strategi. Samma pedagog funderar i dessa sammanhang kring att det är svårt att definiera vad 

det är som gör att andra människor mår dåligt, vad som gör att en handling blir olämplig och att det är 

viktigt att inte säga något som överför en känsla av att eleven gjort något fel. 

Normkritiskt perspektiv 

Tema Normkritiskt perspektiv fokuserar på medvetenhet om normer i pedagogernas förhållningssätt, 

samt i undervisningen. Flertalet informanter framstår som lite osäkra inför frågeställningar om 

normaliteten som begrepp, vad den innefattar, och hur de kan arbeta normkritiskt. Ingen säger sig ha 

sett någon form av uttryck för motstånd mot gällande normer hos eleverna. Däremot upplever samtliga 

informanter att det hos eleverna finns en stor vilja – och önskan – att passa in, att eleverna skäms för 

att vara annorlunda. 

En gemensam uppfattning hos de intervjuade pedagogerna förefaller vara att det är den stora massan, 

allmänheten, som representerar normen, det normala, och att som vit medelålders man (vissa 

informanter anser också att detta gäller vita kvinnor) befinner man sig högst upp i hierarkin och att det 

är något som vi alla har att förhålla oss till. Någon formulerar tanken om att som vit man är det lätt att 

stå för en åsikt om att normer är till för att brytas, men att det samtidigt är svårt att som vit man sätta 

sig in i vad någon som inte tillhör normen har för upplevelse.  

Någon annan uttrycker att det är häftigt med individer som ställer alla begrepp på ända, som medvetet 

chockar sin omgivning på olika sätt. Dock fokuserar den uppfattningen mest på yttre attribut så som 

exempelvis nagellack och långt hår på en man, avvikande klädstil eller utseende i allmänhet. När det 

gäller eleverna på tidig utvecklingsnivå försöker pedagogerna att jobba utåt för att se till att eleverna 

kan vara en del av samhället, på sina villkor. Här handlar det om att visa att man finns genom att göra 

studiebesök och att undersöka om alla har tillgång till olika lokaler och funktioner i samhället, 

exempelvis genom att se hur anpassad den fysiska miljön är i form av rullstolsramper. Vid sådana 

tillfällen blir eleverna alltid bemötta av förvåning och beröm då de är så väluppfostrade, glada och 

pigga och kan föra sig. Detta bemötande blir en tydlig påminnelse för pedagogerna om att samhället 

kan väldigt lite om personer med intellektuell funktionsnedsättning.  ”Vad som är normalt ställs lite 

på sin spets när man jobbar så här” som en annan pedagog uttryckte det kring en liknande situation. 

Det finns så mycket som inte kommer naturligt, så många hinder att ta sig över för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Man blir mer tolerant för att det finns skillnader hos människor om 
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man påminner sig om att alla människor agerar logiskt utifrån sin uppfattning och bedömning, att det 

alltid finns en anledning till ett beteende. Följden av det, menar pedagogen, blir att ”allt är lika 

normalt eller lika onormalt” men att det är en teoretisk tanke som är svår att omsätta i praktik. En 

annan pedagog uttrycker en önskan om att det ”ovanliga kan få vara normen” i samhället då hen har 

uppfattningen att alla vill vara unika men samtidigt känna tillhörighet i någon grupp. 

Någon pedagog menar att det som anses normalt är det som är vanligt, det som de flesta är eller gör. 

Att de beteenden, tankar och värderingar som är accepterade i samhället blir det normala men att det 

som verkligen definierar vad som är normalt är uppfattningen om att ”det inte är acceptabelt att gå 

utanför” och stå upp för det andra, det som då blir avvikande. Att det finns en svårighet i att det som 

avviker automatiskt uppfattas som onormalt. Ytterligare en pedagog anser det viktigt att med eleverna 

på senare utvecklingsnivå diskutera och belysa ”vad samhället har bestämt är normalt”, exempelvis 

när det gäller kunskapsnivåer och vad det innebär att gå i särskola. Samtidigt vill hen i dessa 

diskussioner med eleverna koppla normaliteten till hur man är som person och hur man bemöter andra, 

att veta vad som är rätt eller fel och vikten av att inte göra andra människor illa. Här framkommer det 

också att eleverna skäms för att gå i särskolan: ”Många skäms att säga att dom går på särskolan och 

så, och då kommer vi ofta in i det här, men vad är normalt?”. Flera pedagoger tar också här upp den 

tydliga normen i samhället som visar att man och kvinna får barn, att det är det som dessa elever möter 

i samhället och att det representerar det normala. Att det som ung person med intellektuell 

funktionsnedsättning är svårt att hitta sin identitet och plats i samhället. Genom att bli gravid, föda och 

få barn så blir hen någon. Hen får en tydlig identitet: ”… för många av våra, det är ju som att när 

dom, alltså, de klarar inte så mycket, men man är, man blir nån när man blir mamma, eller pappa.” 

En identitet hen inte lyckats skapa enbart i egenskap av sig själv.  

Det växer fram en bild av att eleverna med intellektuell funktionsnedsättning är ganska begränsade i 

sina möjligheter till aktiva och meningsskapande val i allmänhet men också kring sin sexualitet i 

synnerhet. Någon pedagog anser inte att det finns brist på aktiva val för dessa elever utan att det 

snarare är så att eleverna har svårt att se konsekvenser av valen de gör samt att de tar sig rätten att 

välja, trots sin intellektuella funktionsnedsättning. En annan pedagog anser att dessa elever alltid vill 

vara som alla andra och gör sina val därefter, oavsett om det uppfattas vara bra eller dåligt. En 

pedagog menar att för att kunna få möjlighet att välja utifrån sin egen förmåga behöver man kunna 

reflektera kring sig själv som människa, en svårighet som hör till intellektuell funktionsnedsättning. 

Som pedagog har man ett ansvar att arbeta med delaktighet och likvärdighet i fokus för att skapa en 

möjlighet för eleverna att hitta och bli medveten om sin sexuella identitet. ”… dessa elevers rätt till 

sin sexualitet kan jag tänka är, otroligt viktigt, och också otroligt svårt tänker jag, för det, men det 

tänker jag, det måste ändå vara grunden att dessa elever, liksom alla människor, har rätt till det.” En 

tanke som kommer upp är att om man som ung person med intellektuell funktionsnedsättning saknar 

förståelse för att man är annorlunda kanske man inte mår lika dåligt av att inte uppfylla normen. Att 

om man inte förstår vad som förväntas av en inte heller begränsas i hur man ska eller vill leva. Som en 

kontrast till den tanken lyfts också uppfattningen om att det är mycket svårare för personer med en 

funktionsnedsättning som inte syns utåt att få ett bra bemötande, eller förståelse, av andra människor. 

För eleverna på tidig utvecklingsnivå blir möjligheten till aktiva val relativt begränsad då pedagogerna 

ofta behöver tolka uttryck för kommunikation och göra en bedömning utifrån all kunskap och 

erfarenhet de har om just den eleven för att säkerställa så hög delaktighet som möjligt. 

En pedagog ser en fara i att det existerar en slags allmän uppfattning om vad som är normalt och att 

risken då blir att man strävar efter en norm som egentligen inte finns. Ingen av de intervjuade 

pedagogerna säger sig hos eleverna se några exempel på omedvetet eller medvetet motstånd mot 
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rådande normer. Snarare är pedagogernas uppfattning att eleverna vill vara en del av det samhälle som 

ser normalt ut, man vill inte protestera mot det utan man gör allt för att få vara en del av det. Det 

upplevs som att eleverna skäms för att ha en funktionsnedsättning, och att det inte är något man skyltar 

med. Det är svårare att ta plats, intellektuellt, då man kanske inte har den mentala kapaciteten som 

behövs för att kunna hävda sig. Man kanske inte blir tagen på allvar. Med intellektuell 

funktionsnedsättning kan det vara svårt att argumentera, resonera och behålla det fokus som behövs i 

diskussioner. Som ung person med intellektuell funktionsnedsättning behöver man andra människor 

som kan driva frågorna för ens räkning. En fysisk nedsättning manifesterar sig på ett mer självklart 

sätt och det kan då vara lättare att ta sin plats, både fysiskt och intellektuellt. 

En aspekt som förefaller engagera de flesta pedagogerna är de elever som tydligt uttrycker att de vill 

vara som alla andra. Hellre än att protestera mot normen så vill man bli accepterad och vara en del av 

normen. Man vill vara till lags, för att passa in, och i det så kanske man tappar bort sig själv. 

Pedagogerna funderar över hur mycket man som pedagog ska stötta dessa elever, och hur det stödet i 

så fall ska se ut. Man funderar över i vilka sammanhang eleverna vill vara som alla andra och i vilken 

utsträckning man i så fall klarar det. Vissa pedagoger ser elever som söker sig till grupper med 

normala elever och en farhåga hos pedagogerna är att eleverna med intellektuell funktionsnedsättning 

då blir utnyttjade. Pedagogerna ser här ett behov av att jobba med elevernas självkänsla, för att de ska 

kunna välja bort falsk vänskap. Vissa pedagoger säger sig uppfatta en sorg hos eleverna över att inte 

vara som alla andra och att de har stor förståelse för varandras svårigheter och olikheter. 

Vissa pedagoger beskriver att de arbetar normkritiskt i viss mån, dock uttrycker flertalet att det finns 

en svårighet i att veta i hur stor utsträckning eleverna är medvetna om sin funktionsnedsättning. Även 

här förmedlas intryck av att normkritiken fokuserar på det yttre, exempelvis genom att klippa ut 

reklambilder av fotomodeller, diskutera hur de ser ut, rita egna klippdockor med sig själva som modell 

och sedan diskutera skillnader och likheter. Mycket av arbetet verkar fokuserar på acceptans i form av 

ett budskap man som pedagog vill förmedla till eleverna med intellektuell funktionsnedsättning. Man 

vill förmedla en acceptans för olika intressen, klädsel, utseende och att det är ok att bete sig 

annorlunda så länge man inte skadar någon annan människa. En pedagog funderar: ”… skolan har sett 

ut likadan i alla tider, liksom, är det här egentligen det bästa sättet att få folk att lära sig saker .… jag 

är personligen intresserad av, finns det helt andra sätt att jobba på? …. En annan pedagogisk frihet? 

…. kan vara intressant att titta på.” 

Några pedagoger påtalar vikten av att eleverna blir medvetna om vad de kan göra och inte kan göra. 

Dock säger de sig inte arbeta normkritiskt utifrån att eleverna har en intellektuell funktionsnedsättning. 

Andra pedagoger försöker hitta filmer som kan anknyta till händelser eller situationer som eleverna 

funderar på eller har varit med om för att kunna diskutera olika beteenden och situationer mer neutralt. 

Ett exempel kommer fram om en elev som har uttryckt att hen vill få bort sin autism för att hen känner 

sig begränsad av den och ett annat exempel handlar om en elev som bestämt sig för att inte längre vara 

rädd utan istället vara modig och stark. 

Förmåga och rätt till sin sexualitet 

Då det finns en osäkerhet gällande sexualiteten hos eleverna på tidig utvecklingsnivå så finns det en 

stor oro inför de elever som anses befinna sig på en senare utvecklingsnivå, de elever där pedagogerna 

ser att de verkligen har en aktiv sexualitet. Vissa av pedagoger brottas med frågan om alla människors 

rätt till sin sexualitet, eller snarare vad denna rättighet kan resultera i. Det finns en önskan om att 

eleverna ska kliva ut från skolan till vuxenlivet och våga ta plats i samhället. Samtidigt finns en 

föreställning om en otroligt stark biologisk drivkraft hos alla människor – att få barn. Flertalet 
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pedagoger har erfarenhet av att elever med intellektuell funktionsnedsättning har fått barn, ibland med 

en skolkamrat, och sedan inte fått behålla barnet för att de som föräldrar blivit bedömda att inte kunna 

ta hand om ett barn på bästa sätt. I den här frågan, som engagerar de flesta av informanterna, finns det 

skillnader i hur välviljan tar sig uttryck. Någon pedagog anser att vi ”… inte kan lämna dessa unga 

människor åt sitt eget val …” då vi har ett ansvar både gentemot eleverna men också mot det (o)födda 

barnet. En oro finns att samhället idylliserar om hur det är att vara gravid och att sedan bli förälder. 

Denna oro åtföljs av en frustration i att inte kunna förmedla en korrekt bild av vad som med största 

sannolikhet kommer att ske efter förlossningen – att barnet kommer att tas ifrån föräldrarna. Välviljan 

här tar sig uttryck i en önskan om att kunna bespara alla inblandade en massa lidande samt en vilja att 

stå upp för det ofödda barnets rättigheter. Någon annan pedagog menar att eleven behöver få en känsla 

av sammanhang för att kunna lära för livet och att det pedagogerna kan göra är att verka för att 

eleverna blir så delaktiga som möjligt i den undervisning som erbjuds för att de ska kunna göra så 

välinformerade val som möjligt. Någon funderar också kring vad dessa elever har för möjlighet till ett 

gott liv och vem som bestämmer dessa möjligheter. 

Ytterligare frågeställningar som framkommer handlar om ”hur man ska skydda människor som inte 

har förmågan att skydda sig själva”, samtidigt som alla människor har behov av närhet och sexualitet. 

En uppfattning gäller att även om alla människor har rätt till sin sexualitet, ”för att det är det mest 

naturliga som finns”, så finns det människor som av olika anledningar hindras från denna rättighet. 

Dessa hinder kan bestå i bristande förmåga att kommunicera sina behov, att inte äga förståelse för när 

och var det är lämpligt att bejaka sina behov, att sakna kroppslig förmåga till onani eller att inte ha 

tillgång till sin egen integritet. Andra hinder kan utgöras av brister i sociala förmågor, svårigheter att 

initiera och bibehålla en relation eller av att kanske uppfattas som asexuell, det vill säga att sexuella 

uttryck eller intresse inte framstår som uppenbara för omgivningen. 

Någon annan anser att känna sin kropp och veta hur den fungerar förhoppningsvis leder till hälsa och 

en känsla av välmående och att det är pedagogens ansvar att förmedla den inställningen. Ytterligare 

någon betonar vikten av att inte skrämmas eller tystas ner i sitt sexuella uttryck samt möjligheten att 

ha andra intressen som skänker lika mycket glädje i livet. 

Det finns en rädsla gällande att sexualiteten ska ingå i det pedagogiska arbetet med att stötta eleverna 

till att bli så självständiga som möjligt där pedagogerna oroar sig för att de sexuella behoven ska ta 

över på något sätt, att allt bara ska handla om sex och att det inte ska gå att stoppa eller begränsa. ”När 

jag pratar med mina elever, så här, jag har alla goda intentioner som finns i hela världen med mina 

elever, jag vill att dom ska växa och bli duktiga och klara sig själv, så mycket som möjligt, bli 

självständiga, det är liksom grundtanken, då innebär ju det bland annat – då får väl jag runka när jag 

vill, eller hur.” Jag tycker att den här funderingen speglar en dikotomi som alla pedagoger, mer eller 

mindre explicit, ger uttryck för. Pedagogerna är villiga att göra hur mycket som helst, inom ramen för 

uppdraget, för att eleverna ska vara så förberedda de någonsin kan bli inför livet efter skolan. 

Samtidigt finns en oro för att skapa en självständighet hos eleverna som de själva inte riktigt kan 

hantera och som kommer att leda dem utanför ramarna med följden av att då råka illa ut som unga 

vuxna. 



32 

 

Kapitel 5 Diskussion 

Sammanfattning av resultaten 

Ur den insamlade empirin framträder en mångfasetterad bild av engagerade pedagoger med ett 

brinnande intresse för eleverna och en stark vilja att göra skillnad. Pedagoger med en tydlig 

uppfattning om sitt eget ansvar och en vilja att vara en del av ett värdefullt arbete som de tycker är 

roligt och givande. Dessa pedagoger känner sig samtidigt ensamma och utsatta då andra kollegor inte 

vill undervisa i sex- och samlevnad och där rektor inte tar ansvar och ser till att förutsättningar finns 

att bedriva undervisning utifrån skolans läroplan och värdegrund. De intervjuade pedagogerna känner 

sig utelämnade åt sig själva, vilket resulterar i ett personligt upplägg och innehåll i undervisningen, 

varför de efterlyser pedagogisk stöttning för att sex- och samlevnad ska kunna bli en naturlig del av all 

undervisningen. De efterfrågar också ett kollegialt forum, men även ett forum för eleverna då det finns 

en önskan om att verkligen kunna möta elevernas egentliga funderingar kring sex och sexualitet. Detta 

tycks vara en viktig aspekt som stöds av en svensk pilotstudie där det framkom avsaknad av 

utbildning, metoder och handledning för personal kombinerat med att elever inte vet vad sex- och 

samlevnadsundervisning innebär (Löfgren-Mårtenson, 2013).  

Hos pedagogerna finns en föreställning om elevernas önskan att passa in, en önskan om att bli 

accepterade, en vilja att vara som alla andra. Enligt pedagogerna så skäms eleverna för att gå i 

särskolan, skäms för att vara annorlunda och för att ha en funktionsnedsättning. Pedagogerna uppfattar 

en sorg hos eleverna över att inte vara som alla andra men de är samtidigt osäkra på i hur stor 

utsträckning eleverna är medvetna om sin funktionsnedsättning. Pedagogerna har också en 

föreställning om att eleverna lätt kan bli utnyttjade och illa bemötta då de har svårt att läsa av sociala 

signaler och koder i samhället och att de ska förlora sig själva i önskan om att passa in och bli 

accepterade. Vissa av pedagogerna har en tanke om nödvändigheten i att vara rak och tydlig i 

diskussioner, att ge en korrekt bild av hur det är, medan andra menar att det viktigaste är att kunna visa 

på olika alternativ. 

Pedagogerna tycks vilja skapa utrymme för att ha möjlighet att diskutera de frågor som kommer upp 

på elevernas initiativ men ser en svårighet då det krävs att individen har en insikt om sin intellektuella 

funktionsnedsättning och vad den innebär för just mig, en insikt som eleven kanske inte kan få på 

grund av att hen har svårt att reflektera kring sig själv som person. Pedagogerna hyser en stor oro 

kring elevernas utsatthet när det handlar om relationer och att hitta eller skapa sin egen sexualitet. 

Däremot visar inte pedagogerna i den här studien den osäkerhet kring sin egen förmåga, eller rädsla 

för att få för privata frågor från eleverna, som framkom i en aktuell svensk avhandling (Lukkerz, 

2014).  

Pedagogernas uppfattningar om eleverna och deras sexualitet skiljer sig åt. Någon tycker att elever 

med intellektuell funktionsnedsättning har större omsättning av partners och att de har sex med många 

olika partners. Någon annan anser att det är svårare för dessa unga personer då deras kontaktytor är 

ganska små och de blir isolerade i hemmet. Det råder olika uppfattningar om hur eleverna försöker 

skapa sin sexuella identitet där några pedagoger inte ser några tecken på sexuella behov alls medan 

andra ser elever som utforskar sin kropp på olika sätt och också använder sig av internet för att hitta 

information. Det tycks också finnas en stor spridning hos pedagogerna i uppfattning om vilka normer 

de som pedagoger riskerar att återskapa i undervisningen. Pedagogerna uttrycker en farhåga om att 

göra sexualiteten tillgänglig för eleverna på tidig utvecklingsnivå och att de inte ska kunna hantera sin 
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sexualitet på ett accepterat sätt. En oro som delvis får stöd av den turkiska undersökning där forskarna 

fann att pedagogerna ofta fick ta hand om ungdomsrelaterade problem och frågeställningar, ex kring 

onani och sexuella drifter (Girgin-Büyükbayraktar, Konuk-Er, & Kesici, 2017). Det finns en stor 

osäkerhet i hur sex- och samlevnadsundervisningen bör hanteras gällande de elever som inte visar en 

aktiv sexualitet och eller sexuella behov. Det råder även en osäkerhet kring de elever som tydligt visar 

sexuella behov och beteenden men samtidigt inte behärskar de sociala koderna. Samtidigt ser 

pedagogerna att behovet är stort och att eleverna tycker att sex- och samlevnadsundervisningen är 

viktig och rolig. Pedagogernas uppfattning om elevernas upplevelse här står lite i kontrast till aktuell 

forskning från Australien som visar att unga människor med intellektuell funktionsnedsättning 

upplever svårigheter att utveckla och bejaka sin egen sexualitet då de saknar praktisk kunskap om sex- 

och samlevnad samt att ungdomarna uttryckte en vilja att uppleva mer och få mer erfarenhet (Frawley 

& Wilson, 2016). Svårigheterna för pedagogerna ligger i att bedöma vilken nivå undervisningen ska 

hållas på och därefter anpassa befintligt material, eller tillverka eget. Detta är något även forskning 

lyfter fram och konstaterar att det saknas anpassad litteratur med fokus på sex- och samlevnads-

undervisning för personer med intellektuell funktionsnedsättning vilket forskarna anser leder till att 

undervisningen i sex- och samlevnad för elever i särskolan inte blir tillräckligt informativ (McDaniels 

& Fleming, 2016). 

Ingen av pedagogerna säger sig ha sett någon form av uttryck för motstånd hos eleverna mot gällande 

normer och föreställningar i samhället, men förefaller samtidigt oroade över elevernas önskan om att 

vilja vara en del av det samhälle som uppfattas som normalt, att de inte vill protestera utan kanske till 

och med tappar bort sig själva då de bedöms göra allt för att få vara en del av det så kallade normala. 

Pedagogerna känner en osäkerhet inför hur mycket de ska stötta dessa elever och hur det stödet ska se 

ut. Det normkritiska arbetet i undervisningen fokuserar på yttre attribut eller praktiska situationer 

hellre än uppfattningar, känslor och värderingar. Stort fokus ägnas också åt att jobba för att eleverna 

ska stärka sin självkänsla och känna att de accepteras som de är. 

Ytterligare en aspekt av denna mångfasetterade bild som växer fram handlar om de stora och svåra 

frågorna, till vilka det kanske inte alltid är så lätt att finna svar. Pedagogerna funderar kring vad alla 

människors rätt till sin sexualitet kan resultera i. De ger uttryck åt en föreställning om den otroligt 

starka biologiska drivkraften hos alla människor att få barn, men de förmedlar skillnader i uppfattning 

om på vilket sätt den rätten bör bemötas och tas om hand. En ständigt närvarande fråga är den om hur 

vi kan skydda människor som inte har förmågan att skydda sig själva, utan att skrämmas och inte 

heller tysta ner deras sexuella uttryck. Det finns samtidigt en oro att skapa en självständighet hos 

eleverna som de inte riktigt kan hantera, att de ska råka illa ut. Andra funderingar handlar om att det 

finns människor som av olika anledningar hindras från rätten till sin sexualitet samt att det finns elever 

som uppfattas som asexuella, och inte visar några sexuella uttryck eller behov, och hur vi bemöter 

dessa elever. En av de större funderingarna lyfter tanken om vilka möjligheter till ett gott liv eleverna 

med intellektuell funktionsnedsättning har och vem som bestämmer dessa möjligheter. 

Analys och diskussion 

Studien och dess resultat erbjuder en inblick i en verklighet kring ett känsligt och tabubelagt ämne 

rörande en utsatt grupp människor i vårt samhälle; sexualitet för unga personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. En verklighet som dessa unga personer delar med resten av oss, men på sätt och 

vis ändå inte. Frågan om alla människors rätt till sin sexualitet är ständigt närvarande, men ändå inte. 

Jag får uppfattningen av en stark välvilja hos pedagogerna, men kan samtidigt sakna ett mer kritiskt 
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förhållningssätt. Jag efterfrågar djupare insikt och ett mer medvetet förhållningssätt gällande rådande 

normer i samhället, men även beträffande normerna inom skolans värld. Jag tolkar pedagogernas svar 

och funderingar som att de till viss del är medvetna om de normer som existerar i samhället och även 

inom oss människor, däremot anser jag att majoriteten av de intervjuade pedagogerna inte till fullo 

inser i vilken utsträckning vi (till)låter normer styra och inordna oss, medvetet eller omedvetet, i alla 

aspekter av livet. Samtidigt som pedagogerna tycks förstå vilken betydelse de har för eleverna så får 

jag inte intrycket av att de inser vilka förebilder de är. Enbart i egenskap av att finnas till medverkar 

pedagogerna till att både skapa och upprätthålla normer eftersom de representerar det typiskt normala i 

mötet med eleverna. I undervisningen ligger fokus på att eleverna ska lära in och pedagogerna har till 

uppgift att förmedla det som ska läras ut vilket automatiskt innebär att utan normkritisk medvetenhet 

förblir normaliteten oemotsagd (Bartholdsson, 2008). 

Det faller på sin egen orimlighet att pedagogerna ska vara de enda förebilder som eleverna med 

intellektuell funktionsnedsättning har att spegla sig i, då skolans värld i sig ska representera det 

samhälle vi lever i. Däremot åligger det pedagogerna att erbjuda eleverna mångfald i alla aspekter av 

undervisningen. Cripteori vill lyfta fram mångfalden, framför allt när det gäller allas olika sexualitet 

(Ambjörnsson, 2006). Pedagogerna upplevs relativt klarsynta över hur de definierar sig själva och sin 

egen sexuella identitet. De beskriver sexualiteten som en viktig del av att vara människa, som något 

som gör vårt liv rikare. Däremot förefaller pedagogerna villrådiga angående elever med intellektuell 

funktionsnedsättning och deras sexualitet, om den ser annorlunda ut eller om behoven är samma även 

för dessa människor. Trots att majoriteten uttrycker åsikten att grundbehoven är lika för alla 

människor, tolkar jag pedagogernas funderingar som avsaknad av normkritisk medvetenhet då de till 

synes framstår som ovana att reflektera över elevernas och sin egen position, kontra rådande normer i 

samhället (Bartholdsson, 2008). Detta problematiserar frågan om pedagogernas grundvärderingar 

utifrån skolans värdegrundsuppdrag, i egenskap av inverkan på undervisningen. Skolans värdegrund 

bygger bland annat på allas lika värde, bemötande av mångfald och allas olika förutsättningar 

(Skolverket, 2013).  

Nära sammanlänkad med frågan om sexualitetens beskaffenhet finner vi frågan om alla människors 

rätt till sin sexualitet. Har alla människor rätt till sin sexualitet, eller inte? Vissa människor har kanske 

rätt till sin sexualitet under vissa förutsättningar? Denna fråga ställs på sin spets när det kommer till 

unga personer med intellektuell funktionsnedsättning som blir gravida, men det nyfödda barnet tas 

ifrån föräldrarna då de inte bedöms kunna ta hand om barnet på bästa sätt. Samtliga pedagoger tar upp 

svårigheten och den frustration de känner gällande den tydliga normen i samhället som visar att unga 

par får barn. Pedagogerna uppvisar här en tvehågsenhet inför allas rätt att utöva sin sexualitet, men 

också inför det ofödda barnets rättigheter. Pedagogernas frustration kommer sig av en känsla av 

maktlöshet, dels inför att de unga vuxna eleverna inte förmår inse att de med största sannolikhet inte 

kommer att få behålla barnet, men också inför ett system som inte hjälper dessa unga människor. En 

stor tyngd läggs på pedagogernas axlar gällande en fråga som det inte finns något utarbetat förhåll-

ningssätt för i vårt samhälle. Vi har utvecklats sedan tvångssteriliseringens dagar men trots det tycks 

det vara en lång väg kvar. Den nya generationen med intellektuell funktionsnedsättning gör allt för att 

passa in, både på gott och på ont. I den här frågan exemplifieras kritiken mot begreppet empowerment, 

då de unga vuxna medges rätten till sin sexualitet men bara till en viss gräns och bara inom vissa 

ramar (Korp, 2016). En annan viktig del av sexualiteten är glädjen, vilken ibland tycks glömmas bort 

trots pedagogernas tidigare beskrivning av sexualitet. Det kan upplevas förståeligt att glädjen i 

sexualiteten inte prioriteras av pedagogerna utifrån det ansvar de känner inför vad elevernas sexualitet 

kan resultera i. Pedagogerna uttrycker oro inför att eleverna med intellektuell funktionsnedsättning å 
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ena sidan kan bli med barn, eller å andra sidan inte ska kunna hantera sin sexualitet och därför göra 

något olämpligt eller bli utnyttjad. En oro som kommer sig av att dessa elever anses behöva stöd hela 

livet för att kunna ta rätt beslut, och att det kan kännas skrämmande att behöva stötta någon i beslut 

gällande något så privat som sexualitet. Vissa pedagoger tycks ha åtagit sig det stora ansvaret att 

förhindra att något av detta inträffar vilket de försöker uppnå genom att fokusera på bestämmelser, 

förbud och vad människor i samhället uppfattar som ett avvikande sexuellt beteende. Rädslan för att 

förlora kontroll riskerar att leda till att glädjen och njutningen i sexualiteten glöms bort. Det kan tolkas 

som ett tecken på att pedagogerna inte använder sig av normkreativitet samtidigt som alltför stor 

ansvarsbörda vilar på deras axlar. Genom fortbildning och pedagogisk stöttning kan ansvaret delas av 

all personal i särskolan, och sex- och samlevnadsundervisningen inspirera till att förändra normer och 

utmana normaliteten (Öhman, 2017).  

Pedagogerna förmedlar också att de upplever en stark vilja hos eleverna att passa in. Vad händer 

egentligen med elevernas självkänsla när de hela tiden behöver förhålla sig till det normala, till 

majoriteten? En majoritet som de så gärna vill tillhöra men i många fall sannolikt inte kommer att 

göra. Vad är det vi, som representerar majoriteten, förmedlar undrar jag. Eleverna beskrivs av 

pedagogerna som glada och oförställda, att man själv blir på bra humör av att umgås med dem. Vad 

ger då vi tillbaka, hur kan vi stärka deras självkänsla? Vilken typ av berättelser är det som de här 

eleverna möter? Hur kan de spegla sig, i vem och i vilka situationer kan de spegla sig och sitt sätt att 

vara? Dessa frågeställningar hör ihop med det som pedagogerna förmedlar angående att eleverna 

uttrycker skam över att gå i särskolan. Genom att försäkra särskoleeleverna om de normala elevernas 

acceptans, så befästs utanförskapet eftersom det förmedlar uppfattningen av att de i särskolan är 

utelämnade åt omgivningens välvilja och tolerans. Vi riskerar att förstärka känslan av vi och dem. Och 

hur ska vi då nå en förändring? Hur kan vi vända känslan av skam till stolthet hos eleverna med 

intellektuell funktionsnedsättning? Enligt Starrin (2007) tar känslorna vägen först via rädsla och ilska 

för att sedan kunna blomma ut som stolthet. Rädslan hämmar handling vilket kan visa sig i viljan att 

passa in och att inte hävda sig. Ilskan kan leda till handling vilket kan visa sig i viljan att ifrågasätta 

och att ta sin plats. Det kan uppfattas som en överdriven och ganska okontrollerad uppgift att lotsa 

någon genom dessa känslouttryck. Man kan hävda att det är alla människors rättighet att känna sig 

stolt – att det är empowerment på riktigt (Korp, 2016). För att nå en känsla av stolthet hos alla 

människor, i det här fallet eleverna i särskolan, krävs också ”… människor som vill solidarisera sig 

med de utsatta” (Starrin, 2007, s. 75). Finns det då inte en risk med att vanliga människor väljer att 

solidarisera sig med ovanliga människor? Hur visar man solidaritet på ett sätt som stärker den man 

solidariserar sig med? Hur stöttar och stärker man en olikhet som man själv inte har? Cripteori 

ifrågasätter varför människor ska hjälpas att passa in i normaliteten och förespråkar istället att 

samhället ska anpassas för att rymma alla människor (Rydström, 2009). Pedagogerna förmedlar stort 

engagemang över fenomenet att eleverna med intellektuell funktionsnedsättning, hellre än att 

protestera mot rådande normer, vill bli accepterade som en del av det normala och hur de som 

pedagoger kan stötta dessa elever, samt hur stödet då kan se ut. Det Rydström (2012) skriver om att en 

person inte är crip utan gör crip, tolkar jag som att jag som tillhörande normen kan välja att göra crip 

för att solidarisera mig med någon som anses stå utanför gällande norm. Kan det vara vad som krävs 

för att höja elevernas självkänsla, att pedagogerna gör crip? Som en motvikt mot att förklara hur 

samhället och dess normer fungerar, vilket också är en viktig del i att få förberedelse inför vuxenlivet. 

Samtidigt som eleverna får viktig kunskap och insikt i hur olika system fungerar och vilka normer som 

vårt samhälle är uppbyggt av så får de också stöd i att bygga sin egen självkänsla. 
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Det förefaller problematiskt att eleverna känner skam över att gå i särskolan samtidigt som ingen av 

pedagogerna säger sig se någon form av motståndsstrategier, reaktioner mot rådande normer, från 

eleverna. Däremot uttrycker pedagogerna oro över att eleverna kanske anpassar sig så till den grad, att 

de tappar bort sig själva i sin önskan att bli accepterad. Ett sätt att tolka elevernas skamkänslor är som 

ett uttryck för att de inte vill vara annorlunda och att det skäms just därför att de inte är som de andra 

eleverna. Ett annat sätt att tolka deras känsla av skam är att de förstår att de är annorlunda men vet inte 

hur de ska förhålla sig till sin olikhet. Om eleverna med funktionsnedsättning bemöts och behandlas 

som en grupp, istället för individer, kan det medföra svårigheter att skapa sig en egen individuell 

identitet. Det kan tolkas som att eleverna blir främmande och osäkra inför sig själva och sitt värde, 

vilket skapar en känsla av skam istället för tillhörighet och igenkänning. Om undervisningen mestadels 

fokuserar på att tala om vad som krävs för att passa in och inte uppfattas som avvikande, istället för att 

stärka individens särdrag och styrkor, så kan det uppstå en osäkerhet i den egna identiteten. Denna 

osäkerhet kan i sig tolkas som passivitet, avsaknad av motstånd, eller önskan att passa in. Då det finns 

forskning som visar att elever protesterar mot dominerande normer och klimat, samt att detta motstånd 

kan vara aktivt eller passivt (Rubenstein Reich och Tallberg Broman, 2004) finns det anledning att 

anta att så skulle vara fallet även med dessa elever.  

Det område i undersökningen där informanternas uppfattningar och svar varierar mest gäller själva 

sex- och samlevnadsundervisningen – om den överhuvudtaget ska genomföras med vissa elever, på 

vilket sätt den ska genomföras och vad den ska innehålla, samt att vissa pedagoger väljer att avstå från 

att följa läroplanen ifråga om att bedriva sex- och samlevnadsundervisning. Dessa skiftande svar kan 

tolkas som en accentuering av att detta är ett svårt och känsligt ämne där pedagogerna efterfrågar och 

behöver pedagogiskt stöd. Enligt Skollagen ska all utbildning vara likvärdig, vilket inte betyder att den 

ska utformas likadant överallt, men att utbildningen ska anpassas efter elevernas olika förutsättningar 

(Skolverket, 2013). Pedagogerna säger sig vara öppna för att svara på spontant uppkomna frågor från 

eleverna, vilket är helt i linje med läroplan och värdegrund där elevernas delaktighet och inflytande 

över innehållet i undervisningen betonas. Däremot kan det också följa begränsningar med 

funktionsnedsättningen, i form av svårigheter att komma på vad man vill fråga om, påbörja en 

konversation, ställa följdfrågor, komma ihåg vad som sades och göra det till sitt eget. Någon pedagog 

betonar vikten av att tala om hur samhället fungerar och hur olikheter uppfattas, samt vad som anses 

som normalt. Någon annan anser det viktigare att ställa följd- och motfrågor, utan att moralisera, till 

elevernas egna frågor så att de själva får resonera sig fram. Vidare ger vissa pedagoger uttryck för att 

sex- och samlevnadsundervisningen inte framstår som så angelägen och att de bedömer det viktigare 

för eleverna att träna på att kunna ta plats i samhället, att våga vara sig själv samt att jobba med att 

stärka elevernas självkänsla. Jag ser ingen motsättning eller prioriteringsordning, utan jag anser att alla 

delar är lika viktiga för att kunna komma underfund med sig själv och hitta sin plats i livet. Ansvaret 

för att lösa denna problematik ligger inte enbart hos pedagogerna utan hos hela skolsystemet då det är 

ett ledningsansvar att se till att medarbetarna har lämpliga förutsättningar för att kunna utföra sitt 

uppdrag. Pedagogerna efterfrågar och behöver mer utbildning och pedagogiskt stöd från ledningen. 

Vad händer med professionaliteten när pedagogerna är utelämnade åt sig själva och sin egen 

klokskap? När de inte får den fortbildning som de behöver, när de inte får den stöttning från 

organisationen som de efterfrågar? Ett stort ansvar läggs på den ensamma pedagogen och resultatet 

kan bli ett godtyckligt och personligt upplägg av sex- och samlevnadsundervisningen vilket kan 

resultera i stora skillnader avseende innehåll för eleverna. Då riskerar vi att inte uppfylla skolans 

läroplan och värdegrund. Jag hoppas och tror att Skolinspektionens aktuella granskning kommer att 

gynna både elever, pedagoger och skolan som grogrund för växande själar. Granskningen lyfter fram 

både brister och framgångsmetoder. Skolledningen behöver hitta metoder för hur sex- och samlevnad 
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ska bli en naturlig del av all undervisning, samt se till att alla pedagoger tar sig an utmaningen med det 

stöd de behöver för att lyckas. Det finns mycket kunskap att hämta från RFSU, RFSL och cripteori när 

det gäller hur man kan förhålla sig till, synliggöra och ifrågasätta normer, utifrån synsättet att hindren 

för människor med funktionsnedsättning finns i omgivningen (Rydström, 2012).  

Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen belyser framgångsfaktorer som 

man kan anta kommer att hjälpa pedagoger och ledning att utveckla och förbättra undervisningen. 

Dessa framgångsfaktorer är bland annat tydliga mål med undervisningen som också är kopplad till 

skolans värdegrundsarbete, rektor följer upp behov och erbjuder kompetensutveckling, eleverna har 

inflytande över undervisningen och reflekterar regelbundet över sex- och samlevnadsnormer 

tillsammans med pedagogerna, samt att elevhälsans resurser används i arbetet kring sex och 

samlevnad (Luthman, 2018). Min tolkning av insamlad empiri är att det finns en motsättning i 

pedagogernas tankar och attityder kring sexualitet gällande personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, en önskan om samma rättigheter för dessa elever men samtidigt en oro över att 

de inte ska kunna hantera sin sexualitet på bästa sätt. Pedagogerna förmedlar dels en oro för att 

eleverna ska råka illa ut och dels en oro för att de ska göra något som kan uppfattas störande eller 

obehagligt. Man kan anta att pedagogerna i sin tudelade uppfattning även representerar människorna i 

samhället i stort. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har lika rätt till sin sexualitet, fast på 

sätt och vis ändå inte.  

Den här uppsatsen har för mig kommit att handla om så mycket mer än sexualitet och sex- och 

samlevnadsundervisningen i särskolan. För mig ger den insamlade empirin en bild av den rådande 

människosynen i Sverige idag. En splittrad bild. Dels hör jag pedagogerna som brinner för att lära ut 

och rusta sina elever för livet efter skolan, som kan tänkas göra nästan vad som helst för ”sina” elever. 

Dels hör jag hur de brottas med fördomar och förutfattade meningar, ibland sina egna men oftast 

samhällets, nästan som en form av hegemonisk makt att förhålla sig till. Även om skolan ska spegla 

det övriga samhället och pedagogerna i undervisningen ska förbereda eleverna för livet efter skolan, så 

hör jag också att skolan ibland kan vara lite av en skyddad värld. Vilket den i och för sig också ska 

vara, en plats där unga människor ska kunna växa och utvecklas under de bästa förutsättningarna. Hur 

blir det då om vi vill förändra den lilla skyddade världen så att eleverna med intellektuell 

funktionsnedsättning ska få möjlighet att växa och utvecklas till de människor de kan bli, med den 

självkänsla och identitet som är deras rätt, på lika villkor och med lika värde som alla andra – och 

samhället utanför inte är redo? Jag tänker att de pedagoger som jag har intervjuat är de mest välvilligt 

inställda människorna, de med störst kunskap om de ovanliga, de olika, de som inte är som den stora 

massan. Pedagoger som umgås hela dagarna med de annorlunda, som innehar omfångsrikast förmåga 

(förutom kanske föräldrar) att förstå och tolka en annorlunda kommunikation och ett säreget sätt att 

vara. Om pedagogerna skulle jobba aktivt med att ifrågasätta normalitetsnormen med hjälp av 

normkritisk pedagogik och lyckas höja självkänslan hos eleverna, skulle då känslan av skam förändras 

till stolthet? Om pedagogerna skulle lyckas förändra den rådande normen, vilka föreställningar och 

attityder möter då eleverna med funktionsnedsättning utanför skolans värld? Det krävs oerhört mycket 

av den vanliga normala människan i mötet med den onormala ovanliga människan, att kunna se förbi 

sina rädslor för det okända och istället med ett öppet fördomsfritt sinne bemöta och bli bemött. Att 

agera utifrån värdighet och tillit med välvilja och förståelse, att visa hjälpsamhet och respekt inför en 

jämlik varelse i ett möte som andas tillförsikt. Jag tror inte att den lilla människan eller det stora 

samhället är redo för ett paradigmskifte, men jag vill så väldigt gärna bli motbevisad då jag är fast 

övertygad om att det enda svar som finns på frågan i inledningen av uppsatsen – ”Måste de jävlarna 

hålla på med sex också?” - är ett tveklöst JA. 
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Slutsatser 

För att kunna besvara frågan som också är titeln på detta arbete – Rätten att vara en sexuell varelse – 

men hur? – intresserade jag mig för pedagogers föreställningar och uppfattningar gällande elevers 

förmåga och rätt till sin sexualitet. Jag avsåg att undersöka hur dessa förställningar tog sig uttryck i 

sex- och samlevnadsundervisningen i särskolan för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Jag 

aspirerade också på att belysa hur pedagogernas normkritiska medvetenhet påverkade 

undervisningsklimatet.  

De mest betydelsefulla fynden utgörs av beskrivningar av pedagogernas osäkerhet och känsla av 

ensamhet samt deras uppfattning om att eleverna skäms över att gå i särskolan. Dessa två företeelser 

anser jag utgöra kärnan av all insamlad empiri, trots att intervjufrågorna inte specifikt fokuserade på 

dessa två fenomen. Pedagogernas känsla av ensamhet kommer sig av att kollegor väljer att inte 

undervisa i sex- och samlevnad, rektor tar inte pedagogiskt ansvar och som pedagog är behovet av 

fortbildning stort. Osäkerheten och brist på pedagogisk ledning resulterar i att pedagogerna tar på sig 

ett stort ansvar och därmed tenderar att glömma bort glädjen i sex- och samlevnadsundervisningen.  

Andra fynd som också framstår som centrala är att det normkritiska perspektivet utgör en 

förhållandevis liten del av undervisningen, detta i kontrast till den starka känsla av välvilja gentemot 

eleverna som pedagogerna förmedlar. Kopplade till dessa fynd framkommer också elevernas starka 

önskan om att passa in, samt att ingen av pedagogerna anser sig se uttryck för motstånd mot rådande 

normer hos eleverna. 

Ytterligare viktiga aspekter som framkommit handlar om hur pedagogerna ser på elevernas rätt och 

förmåga till sin sexualitet, samt hur sexualiteten hos personer med intellektuell funktionsnedsättning 

tar sig uttryck. Just de här aspekterna av empirin speglar en dikotomi som alla pedagoger, mer eller 

mindre explicit, ger uttryck för. Å ena sidan anser pedagogerna att allas sexuella behov är i grunden 

desamma, men å andra sidan undrar man över om sexualiteten kan ta sig andra uttryck för personer 

med intellektuell funktionsnedsättning. Å ena sidan tycker pedagogerna att alla människor har rätt till 

sin sexualitet, men å andra sidan känner de en oro för att eleverna med intellektuell 

funktionsnedsättning inte ska kunna hantera sin sexualitet. 

Allt detta sammantaget påverkar möjligheterna för unga människor med intellektuell 

funktionsnedsättning att kunna bejaka sin sexualitet. Det finns hinder och svårigheter, yttre och inre, 

som måste övervinnas för att kunna vara en sexuell varelse. Det finns stor utvecklingspotential inom 

sex- och samlevnadsundervisningen i särskolan och det finns stort hopp om attityd- och 

normförändring i samhället. 

Vidare forskning 

Jag hade för avsikt att undersöka hur eleverna uttrycker motstånd men ingen av pedagogerna säger sig 

ha sett utryck för motstånd, vare sig medvetet eller omedvetet, från eleverna. Jag skulle därför vilja 

bedriva en undersökning med unga vuxna i fokus, för att få höra deras viktiga röster.  

Jag anser också att vi behöver mer kunskap om personalens roll, både i skolan och på boende, kopplad 

till individens sexuella utveckling. Vi behöver undersöka hur personalen bidrar till, möjliggör, 

begränsar eller formar individens sexuella identitetsutveckling. 

Jag ser även ett behov av djupare kunskap om den vanliga människans upplevelse, kunskap och rädsla 

gällande personer med intellektuell funktionsnedsättning – dels generellt men också specifikt gällande 
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sexualitet. För att åstadkomma attitydförändringar i samhället behöver vi mer forskning om den så 

kallade normala majoritetsmänniskan och hens föreställningar och attityder.  

För egen del aspirerar jag på att kunna utveckla ett utbildningsmaterial med fokus på sexualitet och 

intellektuell funktionsnedsättning för stödassistenterna som arbetar på grupp- och servicebostäder 

inom social omsorg. Jag ser ett stort behov av mer kunskap inom det här området. För att själv få 

tillräckligt med kunskap inför utvecklingen av ett sådant utbildningsmaterial önskar jag kunna 

genomföra en studie med etnografisk ansats (samtal, intervjuer, observationer) och med vuxna 

personer med intellektuell funktionsnedsättning i fokus. Jag vill höra deras röster, jag vill veta hur de 

vill leva sitt liv och hur de vill bli bemötta – främst utifrån sin sexualitet, men också i livet i stort. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Ansats 

 

En studie om föreställningar gällande sexualitet och sex- och samlevnadsunder-

visning i kommunal gymnasiesärskola. 
(valda utdrag från det uppsats-PM jag skrev förra terminen i kursen Forskningsmetodik på Stockholms 

Universitet gällande en planerad undersökning, dvs denna undersökning) 

 

Ansats 

 
Vilken roll en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning spelar 
för individens möjligheter att utveckla en positiv sexualitet 
beror huvudsakligen på omgivningens attityder och reaktioner, 
på individens syn på sig själv som sexuell och funktionsnedsatt 
samt på funktionsnedsättningen själv.  

  
Nationalencyklopedin  

 
 
Jag har samlat på mig erfarenheter under många års arbete - först med barn och ungdomar som 
förskollärare i träningsskola/särskola, sedan med vuxna som socialpedagog på grupp- och 
serviceboende och nu som socialpedagog på övergripande kommunnivå. Under mina 15 år i yrket har 
jag träffat representanter för samhällets olika myndighetsfunktioner, stödpersonal, föräldrar eller 
andra anhöriga och många människor med intellektuell funktionsnedsättning. Jag har i dessa 
möten sett uttryck för välvilja och illvilja, förståelse och oförståelse, hjälpsamhet och ”stjälpsamhet”, 
respekt och respektlöshet, jämlikhet och förtryck, värdighet och ringaktning, oro och lugn, rädsla och 
tillförsikt, misstro och tillit.  
  
Ju mer jag har vuxit i min roll som pedagog, desto starkare har jag känt hur viktigt mitt arbete är. Ju 
viktigare jag har upplevt att mitt arbete är, desto starkare har känslan av att vilja förändra vuxit.  
  
Sexualitet och sexuell identitet är en rättighet för alla människor. Frågeställningen om sexualitet hos 
personer med intellektuell funktionsnedsättning tar upp ett känsligt ämne rörande en utsatt grupp 
människor. Hur känsligt kan det vara? Varför är dessa personer utsatta? Om vi, som samhälle, istället 
kunde välja att utgå från att det är våra olikheter som är norm och att det är individperspektivet som 
råder – skulle detta då ens vara en fråga?   
 
Sex- och samlevnadsundervisning  
Skolverket uppmärksammar den obligatoriska sex- och samlevnadsundervisningen i skolan med sin 
skrift ”Hela livet – 50 år med sex- och samlevnadsundervisning” där kan man läsa (2005, s. 35) att 
”Idag förutsätter man att den unga människan är en sexuell varelse som förr eller senare också har 
ett sexuellt liv med en partner. Sexualiteten är en individuell fråga med frihet att göra egna val.” Jag 
vill hävda att det tyvärr inte gäller för unga människor med intellektuell funktionsnedsättning då 
de ofta saknar adekvat kunskap, naturliga tillfällen och nära relationer för att kunna bejaka ett 
sexuellt liv. Forskning visar dessutom att personer som har insatser inom LSS och bor på grupp- eller 
servicebostad inte bemöts som man eller kvinna, utan de blir helt könlösa (Umb-Carlsson 2005).  
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Syfte  
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera på vilket sätt skolpersonal förhåller sig till 
sexualitet och sex- och samlevnadsundervisning i kommunal gymnasiesärskola. Jag vill belysa frågor 
som handlar om normer och värderingar i samhället, intellektuell funktionsnedsättning, allas 
förmåga och rätt till sin sexualitet.   
  
Teoretiskt perspektiv  
Undersökningen har sin utgångspunkt i LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, samt Skollagen. I 2 § i Skollagens kapitel 18 Allmänna bestämmelser om 
gymnasiesärskolan fastställs att utbildningen ska vara anpassad och ge en bra förberedelse inför 
vuxenlivet när det gäller personlig utveckling och förmåga att aktivt delta i yrkes- och samhällslivet. 
LSS ska, enligt 5 §, understödja jämlikhet och delaktighet då ”målet skall vara att den enskilde får 
möjlighet att leva som andra”.  
  
Då sexualiteten är implicit inom dessa två lagar vill jag inkludera Världshälsoorganisationens (WHO) 
definition av sexuell hälsa som jag anser kan sammanfattas i meningen: ” Sexual health is a state of 
physical, mental and social well-being in relation to sexuality” och FN-konventionen gällande 
personer med funktionsnedsättnings rättigheter (Konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen ID-nummer: SÖ 2008:26) vars 
explicita 
syfte är ”att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter 
och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för 
deras inneboende värde”.  
  
Undersökningen kommer att bedrivas influerad av ett normkritiskt perspektiv där normaliteten som 
begrepp ifrågasätts. Vad är normalt? Vad är onormalt? Vem har rätt att bestämma det? Vems åsikt 
och uppfattning är det som ska gälla?   
  
Cripteori (McRuer 2006, Löfgren-Mårtenson 2013) startade som en proteströrelse i USA mot den 
allmänna uppfattningen om vad som är normalt och onormalt och hur dessa attityder styr allas våra 
liv. Cripteori ifrågasätter varför personer med funktionsnedsättning ska hjälpas att passa in i det som 
uppfattas som normalt och anser istället att samhället ska anpassas för att ta emot alla människor. 
Istället för att fokusera på funktionsnedsättningen, det som avviker från normen, så vill Cripteori 
ifrågasätta det som anses som normalt. På så sätt vill man motverka att människor med 
funktionsnedsättning blir avsexualiserade och avkönade eller ansedda som sexuellt avvikande i 
samhällets ögon.  
  
En funktionsnedsättning eller funktionsvariant kan finnas i individen, men det blir ett hinder eller en 
avvikelse först i samspel med omgivningen, en omgivning i form av människor eller miljö. Cripteori 
vänder sig till alla människor, för alla människor, med protestbudskapet att det är vi som samhälle 
som skapar normer om vad som är normalt och onormalt i vår strävan efter perfekta och fullkomliga 
ideal – något som inte finns eller går att uppnå.   
  
Cripteori nämner inte intellektuell funktionsnedsättning vilket jag tycker är synd, men jag väljer ändå 
att influeras av dess andemening för att beskriva och analysera hur unga människor med intellektuell 
funktionsnedsättning upplever och förhåller sig till sin sexualitet i relation till sex- och 
samlevnadsundervisningen i gymnasiesärskolan.   
  
Som pedagog inom området gällande personer med omsorgsbehov har jag både förkunskap, 
förutfattade meningar och åsikter om samhällets (i stort) syn på personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och det är av största vikt att jag inte låter dessa faktorer influera min 
forskning.   
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Jag hoppas kunna starta mitt forskningsprojekt som ska mynna ut i en C-uppsats rörande detta 
viktiga ämne och jag går ”all in” med ett öppet sinne och en förhoppning om många givande möten 
som leder till nya insikter och upplysning. 
 
Jag hoppas att du vill hjälpa mig på vägen genom att dela med dig av dina erfarenheter och din 
kunskap! 
 
Vänliga Hälsningar 
Maria  
 
 
Maria Ogestad / Socialpedagog    
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Bilaga 2: Missiv 

 

Maria Ogestad / Socialpedagog 
David Thorsén / Handledare 
 
 

En studie om föreställningar gällande sexualitet och sex- och 
samlevnadsundervisning i kommunal gymnasiesärskola. 
Missiv 
 
Hej,  
Mitt namn är Maria Ogestad och jag arbetar övergripande som socialpedagog för grupp- och 
servicebostäder inom Division Social Omsorg. Parallellt med mitt arbete denna termin läser 
jag en 15-poängskurs: Självständigt arbete i didaktik på Stockholms Universitet, vilket 
innebär att jag ska skriva en C-uppsats.  
 
Frågeställningar om sexualitet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning tar upp 
ett känsligt ämne rörande en utsatt grupp människor. Syftet med uppsatsen är att beskriva 
och analysera på vilket sätt skolpersonal förhåller sig till sexualitet och sex- och 
samlevnadsundervisning i kommunal gymnasiesärskola. Jag vill belysa frågor som handlar 
om normer och värderingar i samhället, intellektuell funktionsnedsättning, allas förmåga och 
rätt till sin sexualitet. 
 
Jag önskar därför genomföra intervjuer med personer från olika professioner inom 
gymnasiesärskolan - olika personalkategorier med kunskap, utbildning och erfarenhet som är 
värdefull för mig i mitt forskningsarbete.  
 
Jag följer Vetenskapsrådet etiska överväganden och riktlinjer gällande god forskningssed i 
alla aspekter av arbetet med min uppsats. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och 
anonymt och att du, om du så skulle vilja, när som helst kan avbryta intervjun och därmed 
ditt deltagande. Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt och materialet kommer 
endast att användas i arbetet med min uppsats.  
 
Intervjuerna kommer att vara enskilda och ni får gärna föreslå lämplig plats/lokal. Jag 
kommer att använda mig av ljudinspelning, för att så korrekt som möjligt kunna återge det 
som sägs vid intervjutillfället. Efter att jag i nära anslutning till intervjun har skrivit ut hela 
samtalet kommer jag att radera inspelningen. Dina svar kommer att bearbetas och 
sammanställas tillsammans med andras svar och därefter användas i min studie. 
 
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min 
handledare för mer information.  
Jag skulle bli otroligt glad om du väljer att hjälpa mig med min studie. Tveka inte att höra av 
dig om du har några frågor! 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Maria  
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

Intervjuguide inför intervju 
Tack för din tid och ditt intresse och för att du vill dela med dig av dina tankar och 
erfarenheter. Mycket värdefullt! 
 
Testa inspelningsfunktionen.  
 
Spela in, endast använda materialet i uppsatsen, filen tas bort efter godkänd. 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera på vilket sätt skolpersonal förhåller sig till 
sexualitet och sex- och samlevnadsundervisning i kommunal gymnasiesärskola. Jag vill belysa 
frågor som handlar om normer och värderingar i samhället, intellektuell 
funktionsnedsättning, allas förmåga och rätt till sin sexualitet. 
 
Jag önskar därför genomföra intervjuer med personer från olika professioner inom 
gymnasiesärskolan - olika personalkategorier med kunskap, utbildning och erfarenhet som är 
värdefull för mig i mitt forskningsarbete.  
 
Mellan 30-60 min.  
Deltagande frivilligt, kan avbryta när som.  
Namn avidentifieras. 
Något du undrar över?  
(Kolla inspelning) 
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Bilaga 4: Intervjufrågor 

 

En kvalitativ studie om föreställningar gällande sexualitet och sex- och 
samlevnadsundervisning i kommunal gymnasiesärskola. 
Intervjufrågor 
 

Bakgrund 
A. Kan du berätta lite om dig själv? 
 
1. Kön?  
2. Ålder? 
3. Yrke? 
 
4. Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 
5. Vad har du gjort innan? 
6. Hur många år inom yrket? 
7. Varför valde du att arbeta inom särskolan? 
 
 
B. Hur skulle du beskriva vad sex- och samlevnad är för något? 
 
1. Vad kan du berätta om hur din utbildning var upplagd gällande sex- och samlevnad för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning? 
2. Har du fått någon fortbildning inom ämnet sexualitet/sex- och samlevnad sedan du påbörjade din 
anställning? 
 
3. Hur ser du på dina kunskaper om sex- och samlevnad för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning rent generellt? 
 
4. Vad anser du att sex- och samlevnadsundervisning för ungdomar med intellektuell 
funktionsnedsättning bör innehålla? 
 

Undervisningen 
C. Hur ser ditt ansvar och deltagande ut i sex- och samlevnadsundervisningen? 
 
1. Berätta mer om undervisningens upplägg. 
2. Vad anser du är viktigt att eleverna lär sig? 
3. Hur ser tillgängligheten ut när det gäller material och fakta angående sexualitet och sex- och 
samlevnad inför lektionerna här på din arbetsplats? 
4. Känner du till RFSU:s material, filmer och utbildningar? 
5. Känner du till Skolverkets material, filmer och utbildningar? 
6. Känner du till Utbildningsradions serie i sex delar: Sexbyrån? 
7. Känner du till FUB:s webmaterial PUSS – om kroppen, känslor och sexualitet? 
 
8. Om ja, på vilket sätt har du haft användning av materialet? 
 
9. Vilka material använder du i undervisningen? 
 



49 

 

D. Vad skulle du vilja ha mer kunskap om? 
 
1. Diskuterar ni ämnet sex- och samlevnad i personalgruppen? På apt?  
2. Får ni handledning gällande sex- och samlevnadsundervisningen? 
3. Känner du någon osäkerhet inför din egen förmåga att hålla i sex- och samlevnadsundervisningen? 
4. Känner du någon oro för negativa reaktioner från omgivningen? 
5. Kan du utveckla ditt svar? 
 
E. Tycker du att sex- och samlevnadsundervisningen är individanpassad och tillräckligt informativ 
för elever med intellektuell funktionsnedsättning? 
1. Kan du utveckla ditt svar? 
 
2. Upplever du att informationen censureras, i all välmening? 
3. Kan du utveckla ditt svar? 
4. Tycker du att det saknas någon/några delar i sex- och samlevnadsundervisningen som den är 
uppbyggd idag? 
5. Kan du utveckla ditt svar? 
6. Hur ser du på det som står i läroplanen för gymnasiesärskolan gällande att ”det arbete som eleven 
deltar i ska förbereda för livet efter skolan” när det kommer till sex- och samlevnadsundervisningen? 
 
 

Normer, föreställningar, värderingar  
F. Vad kan det vara för svårigheter som uppkommer kopplat till sex- och 
samlevnadsundervisningen? 
 
1. Kan du beskriva någon situation du varit osäker på hur du skulle hantera? 
2. Hur ser du på, och bemöter, eventuella relationer mellan eleverna? 
3. Tror du att din egen sexuella läggning är av betydelse?  
4. Kan du utveckla ditt svar? 
5. Tror du att din egen könstillhörighet är av betydelse? 
6. Kan du utveckla ditt svar? 
 
 
G. Vad upplever du som viktigast i relationen mellan dig och eleverna när det gäller sex- och 
samlevnadsundervisningen? 
 
1. Anser du att det är viktigt att känna till elevernas sexuella läggning? 
2. Kan du utveckla ditt svar? 
 
3. Vilka egna föreställningar och värderingar kring sexualitet och funktionsnedsättning bär du med 
dig i arbetet med eleverna? 
4. Förmåga till sexualitet? 
5. Rätt till sin sexualitet? 
 
 
H. Vad innebär begreppet sexualitet för dig? 
 
1. Hur ser du på sexualitet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning?  
2. Hur tänker du om elevernas sexualitet och sexuella behov?  
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3. Tror du att dina egna föreställningar och värderingar är av betydelse? 
4. Kan du utveckla ditt svar? 
5. Känner du någon oro inför att eleverna ska ställa alltför privata och närgångna frågor gällande ditt 
eget sexliv och hur du i så fall ska svara på deras frågor? 
6. Kan du utveckla ditt svar? 
7. Finns det något du saknar som skulle kunna underlätta för dig i undervisningsmomentet/mötet 
med eleverna gällande sexualitet och sex- och samlevnad?  
8. Varifrån kan du hämta den informationen/kunskapen/hjälpen? 
 
 

Delaktighet och självbestämmande 

J. Hur tror du att eleverna upplever sex- och samlevnadsundervisningen? 
 
 
K. Hur ser du exempel på att eleverna försöker skapa sig sina egna sexuella identiteter? 
 
1. Hur uttrycker eleverna sin sexualitet, enligt din erfarenhet?  
2. Har du märkt någon skillnad på hur eleverna skapar/uttrycker sin sexualitet?  
3. Hur kan du som pedagog stötta, lotsa och hjälpa eleverna i det skapandet? 
4. Agerar du olika i situationer gällande sex- och samlevnad beroende på elevernas kön?  
5. Kan du ge exempel? 
6. Förekommer det / uppstår svårigheter i form av / hur tänker du kring: 
Ungdomsrelaterade problem? 
Onani? 
Sexuella drifter? 
 
 
L. Vad anser du att dina uppgifter/ansvar består av som pedagog när det gäller sex- och 
samlevnadsundervisningen? 
 
1. Vilka utmaningar ser du som pedagog i att möta eleverna där de befinner sig med sina funderingar 
och sin nyfikenhet?  
 
2. Hur arbetar du för att göra eleverna (mer) delaktiga i undervisningen?  
3. Hur möter du, och fångar upp, elevernas intresse, nyfikenhet och frågor?  
 
 

Normalitetsbegreppet 

M. Hur tänker du om rådande normer, stereotypa föreställningar och maktuttryck i samhället 
idag?  
 
1. Normaliteten som begrepp?  
2. Heteronormen, tvåkönsnormen, kärleksnormer… 
3. Sexism, homofobi, transfobi, rasism…  
 
4. Elevernas möjlighet till aktiva val och eget meningsskapande? 
5. Var tror du att synsättet normalt/avvikande kommer ifrån? 
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N. Ser du några exempel på motståndsstrategier hos eleverna, omedvetna eller medvetna, 
gällande rådande normer?  
 
1. Hur arbetar du normkritiskt? 
2. Hur arbetar du med att medvetandegöra och motverka traditionella könsmönster? 
3. Vilka normer anser du som pedagog att ni riskerar att återskapa i undervisningen? 
4. Tror du att pedagogernas sätt att prata har betydelse för vad eleverna uppfattar om vad som ses 
som norm eller avvikande?  
5. Kan du utveckla ditt svar? 
 
O. Finns genusmedvetenhet/genusperspektiv i undervisningen?  
1. Hur blir det synligt? 
 
- genus = det sociala och kulturella könet 
- uppfattningar och föreställningar som finns i vårt samhälle om vad som är kvinnligt och manligt 
- skapas utifrån våra värderingar, attityder och erfarenheter 
- genusmedvetenhet = att vara medveten om hur ens egna föreställningar och värderingar påverkar 
ens eget agerande i undervisningen och i mötet med eleverna 
- genusperspektiv = att medvetet arbeta med frågor om manligt och kvinnligt i planering och 
genomförande av undervisningen 
2. Hur tänker du om att det kan vara lätt hänt att befästa och skapa heteronormen i 
undervisningsmomentet? 
3. Kan du utveckla ditt svar? 
4. Upplever du att du påverkar elevernas sexualitet på något sätt? 
5. Positivt / negativt? 
6. Kan du utveckla ditt svar? 
 
 

Avslutande frågor 

P. Vad tycker du är det bästa med ditt arbete? 
 
Q. Vad tycker du är svårast i ditt arbete? 
 
R. Hur skulle sex- och samlevnadsundervisningen utformas i framtiden om du fick önska? 
1. Möjligheter? 
2. Svårigheter? 
 
S. Är det något du vill tillägga/ändra? 
1. Är det något du undrar över?  
2. Är det några tankar eller känslor som väckts vid detta samtal som du vill dela med dig av? 
3. Är det något du önskar tillägga, som jag har glömt att ta upp? 
4. Går det bra att jag kontaktar dig om jag upptäcker att något verkar otydligt?  
 
5. Dina kontaktuppgifter: 
 
Tack för din medverkan! 
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Fördelning av frågorna 
Huvudfrågor och kompletterande frågor 

Bakgrund 
A1. Kan du berätta lite om dig själv? (+7) 
B2. Hur skulle du beskriva vad sex- och samlevnad är för något? (+4) 
 

Undervisning 
C3. Hur ser ditt ansvar och deltagande ut i sex- och samlevnadsundervisningen? (+10) 
D4. Vad skulle du vilja ha mer kunskap om? (+5) 
E5. Tycker du att sex- och samlevnadsundervisningen är individanpassad och tillräckligt informativ för 
elever med intellektuell funktionsnedsättning? (+6) 
 

Normer, föreställningar, värderingar 
F6. Vad kan det vara för svårigheter som uppkommer kopplat till sex- och 
samlevnadsundervisningen? (+6) 
G7. Vad upplever du som viktigast i relationen mellan dig och eleverna när det gäller sex- och 
samlevnadsundervisningen? (+4) 
H8. Vad innebär begreppet sexualitet för dig? (+8) 
 

Delaktighet och självbestämmande 
J9. Hur tror du att eleverna upplever sex- och samlevnadsundervisningen? (-) 
K10. Hur ser du exempel på att eleverna försöker skapa sig sina egna sexuella identiteter? (+6) 
L11. Vad anser du att dina uppgifter/ansvar består av som pedagog när det gäller sex- och 
samlevnadsundervisningen? (+3) 
 

Normalitetsbegreppet 
M12. Hur tänker du om rådande normer, stereotypa föreställningar och maktuttryck i samhället 
idag? (+5) 
N13. Ser du några exempel på motståndsstrategier hos eleverna, omedvetna eller medvetna, 
gällande rådande normer? (+5) 
O14. Finns genusmedvetenhet/genusperspektiv i undervisningen? (+6) 
 
 

Avslutande frågor 
P15. Vad tycker du är det bästa med ditt arbete? (-) 
Q16. Vad tycker du är svårast i ditt arbete? (-) 
R17. Hur skulle sex- och samlevnadsundervisningen utformas i framtiden om du fick önska? (+2) 
S18. Är det något du vill tillägga/ändra? (+3) 
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