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Sammanfattning 

Sexualundervisning har varit obligatoriskt i Sverige sedan 1955 och är en del av ett 

folkhälsopolitiskt uppdrag att främja sexuell hälsa. Sex- och samlevnadsundervisningen 

har de senaste åren fått en del kritik för hur den genomförs och organiseras på skolorna. 

Det råder stora skillnader skolor emellan och ofta får eleverna inte tillräckligt med 

chanser att diskutera normer och värderingar kopplade till sexualitet. Syftet med denna 

studie var därför att undersöka vilka betydelser sexualitet ges i sex- och 

samlevnadsundervisningen på högstadiet, samt vilka sexuella normer som 

(re)produceras eller dekonstrueras där. Studiens teoretiska ram utgörs av sexuell 

scriptteori, där sexualiteten ses som styrt av sexuella manus konstruerade av samhällets 

normer och värderingar. Skolan kan utifrån teorin ses som både en arena för och 

producent av sexuella normer och värderingar. Studiens empiriska material består av 

semistrukturerade intervjuer med fem pedagoger på högstadienivå. Resultaten visade att 

sex- och samlevnadsundervisningen kan ha en stark normkritisk prägel där traditionella 

sexuella script ifrågasätts. Dock visade resultaten att undervisningen var beroende av 

flera faktorer, så som enskilda pedagogers intresse, elevgruppens sammansättning samt 

externa aktörer. Studiens slutsats är därför att dagens sex- och samlevnadsundervisning 

inte kan  sig konstruera ett koherent sexuellt script som står i kontrast till de mer 

traditionella heterosexuella scripten. 
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Inledning 

I Sverige har sexualundervisning varit obligatorisk sedan 1955 (LAFA 2005). Den har sedan 

dess gått igenom många revideringar, från att ha fyllt en mer moraliserande och avskräckande 

roll till att målsättningen istället ska vara att medvetandegöra barn och ungdomar om normer, 

värderingar och rättigheter relaterade till sexualitet (Myndigheten för skolutveckling 2005). 

De myndigheter och forskare som har granskat den har riktat kritik gentemot brister i tydliga 

riktlinjer och undervisningens genomförande i praktiken. Granskningar från exempelvis 

Skolinspektionen (2018) och LAFA (2005) har visat att elever inte ges tillräckligt mycket 

tillfällen att analysera och reflektera över rådande normer kring sexualitet. Det verkar alltså 

råda en del förvirring kring vad sex- och samlevnadsundervisningen ska behandla och hur 

detta ska genomföras i praktiken. Detta är problematiskt då sexualupplysning är en del av det 

folkhälsopolitiska arbetet att skapa goda samhälleliga förutsättningar för ökad sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter (Socialstyrelsen & Folkhälsomyndigheten 2014).  

 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt kan en se sexualitet som styrt av samhälleliga 

normer och värderingar snarare än en biologisk, naturlig drift. Framträdande inom detta 

perspektiv är sociologerna John H. Gagnon och William Simon som på 1970-talet 

formulerade sin idé om ”sexual scripts” som det som styr utvecklingen av sexualitet. Vilka 

sexuella normer som (re)produceras i samhället har direkta konsekvenser på vilka situationer 

som ses som sexuella och hur vi beter oss i dessa situationer. Att undersöka 

sexualundervisningen utifrån sexuell scriptteori1 är inte särskilt långsökt. Gagnon och Simon 

resonerade redan 1973 kring undervisningens och pedagogikens roll för sociosexuell 

utveckling (Gagnon & Simon 2005). De avrådde från undervisning om avhållsamhet och 

sexuell kontroll, och menade att målet istället bör vara att utveckla sexuell kompetens och en 

positiv sexuell identitet hos unga människor (Gagnon & Simon 2005: 85). Vidare såg de 

positivt på den formella sexualundervisningens potential, men menade att sådana program 

samtidigt måste granskas kritiskt. Om skolan ska vara den valda platsen för formell utbildning 

                                                 

1 I uppsatsen används den engelska termen ”script” istället för svenskans ”manus”, detta för att det är 

den vanligaste benämningen även när teorin används i svensk kontext. Se exempelvis Plantin & Månsson 

2012. 
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om sexualitet måste vi ställa oss frågan vad, hur och när det ska undervisas och av vem. Ofta 

blir sexualitet en fråga om biologi i undervisningssammanhang, vilket porträtterar den 

sexuella akten som något enbart biologiskt och ”naturligt” vilket enligt Gagnon och Simon 

(2005: 90-91) förvränger både det lustfyllda med sex och dess sociala betydelse. Gagnon och 

Simon hävdade att sexualundervisning måste beakta och inkorporera de ungas erfarenheter 

och upplevelser av sig själva och sin sexualitet för att begreppsliggöra sexualitetens alla 

aspekter: ”that is, in terms of fear, passion, pleasure, and pain” (Gagnon & Simon 2005: 91-

92).  

 

Idag influeras ungdomars idéer och tankar om sexualitet av flera källor, så som social media, 

vänner, pornografi och deras uppväxtmiljö. Därför blir det relevant att undersöka sex- och 

samlevnadsundervisningens roll i att utmana rådande normer om sexualitet och utgöra den 

formella källan till sexualkunskap. Denna uppsats har därmed för avsikt att följa Gagnon och 

Simons uppmaning  och kritiskt granska den sexualundervisningen som i Sverige utgör den 

formella plattformen för undervisning i sexualkunskap. En undersökning av undervisningen 

kan både ge klarhet i vilka sexuella normer och föreställningar som (re)produceras i 

skolmiljön och hur pass väl sex- och samlevnadsundervisningen lyckas med sitt normkritiska 

uppdrag, och i förlängningen sitt folkhälsouppdrag att främja sexuell hälsa och rättigheter.  

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka betydelser sexualitet ges i sex- och 

samlevnadsundervisningen på högstadiet, samt hur sexuella normer (re)produceras eller 

dekonstrueras där.  

Frågeställningar 

• Vilka sexuella och kulturella normer går att urskilja i den svenska sex- och 

samlevnadsundervisningen på högstadienivå, i synnerhet kopplat till genus?  

• Hur kan sex- och samlevnadsundervisningen konstruera och/eller dekonstruera 

sexuella normer? 
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Avgränsning   

I uppsatsen har det gjorts en avgränsning till att enbart studera sex- och 

samlevnadsundervisningen på högstadienivå i grundskolan. Behovet av avgränsning beror på 

arbetets tids- och resursbegränsning. Högstadiet kändes relevant eftersom det är den sista 

obligatoriska delen av skolgången, och den sex- och samlevnadsundervisningen bör därför 

alla i samhället fått tillgång till. Högstadiet är också en intressant avgränsning eftersom det är 

en tid förknippat med pubertet och en tid då sexualitet blir en relevant aspekt av mångas 

identitet.  

Bakgrund 

Sex och samlevnad i skolans styrdokument  

I Skolverkets styrdokument (2018) är sex och samlevnad definierat som ett 

ämnesövergripande område som är tänkt att genomsyra skolverksamhetens alla delar. Det 

finns därför ingen enskild läroplan för sex- och samlevnadsundervisningen. Detta innebär i 

praktiken att det är rektorns ansvar att se till att sex och samlevnad som kunskapsområde tas 

upp i grundskolans samtliga ämnen (Skolverket 2018: 5). Konsekvensen av detta är att det 

inte finns några specifika kunskapskrav för sex och samlevnad. Hur ämnet ska undervisas ska 

framgå i vardera ämnes kursplan. Detta framgår mest explicit i kursplanen för biologi i 

årskurs 7-9: ”Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, 

relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och 

oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv” 

(Skolverket 2018: 6). På ett mer implicit sätt förekommer begrepp som normer, identitet, kön, 

jämställdhet, sexuell läggning och sexualitet i flera av de andra kursplanerna (Skolverket 

2018). Gemensamt för dessa kursplaner är dock att det inte framgår i någon större detalj vad 

som är tänkt att tas upp utifrån dessa begrepp. Det framgår inte heller på vilket sätt det ska 

undervisas om begreppen, eller hur mycket undervisningstid det bör uppta. Det finns därmed 

ingen tydlig fastställd referensram att bedöma sex- och samlevnadsundervisningens kvalitét 

eller genomförande utefter.  

Tidigare granskningar 

Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa (KCSH), då 

kallat LAFA, genomförde 2005 en kartläggning av sex- och samlevnadsundervisningen på 
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högstadieskolor i Stockholms län. Kartläggningen hade som syfte att ta fram kunskap om hur 

undervisningen planerades och genomfördes. Genomförandet bestod av fokusgruppsintervjuer 

med diverse personal på sju högstadieskolor. Resultaten visade att undervisningens innehåll 

och genomförande i stort berodde på individerna som undervisade, och att det på samma skola 

kunde finnas stora skillnader i undervisningen både över tid och mellan pedagoger. Det 

saknades nedskrivna målsättningar med sex- och samlevnadsundervisningen på samtliga 

skolor, det var istället pedagogers personliga mål som drev undervisningen. Eleverna hade 

sällan någon egentlig möjlighet att påverka undervisningens innehåll och utformning. 

Undervisningen bestod ofta av så kallade ”faktabaserad undervisning”, som ofta utgick från 

kursplanen i biologi. Utöver det som inbegreps i biologiämnet tog undervisningen främst upp 

onani, pornografi, relationer, vänskap och självkänsla. Det fanns sällan avsatt tid för eleverna 

att göra reflektioner kring de ämnen som togs upp.  

 

Skolinspektionen publicerade 2018 sin granskningsrapport ”Sex- och 

samlevnadsundervisning”. I rapporten granskades sex- och samlevnadsundervisningen i den 

svenska skolan. Granskningen tittade dels på undervisningens innehåll och genomförande, 

dels dess styrning och organisering. Granskningen genomfördes genom enkäter och 

intervjuer. De huvudsakliga resultaten av Skolinspektionens granskning var att majoriteten av 

skolorna bedrev kontinuerlig och ämnesintegrerad sex- och samlevnadsundervisning. Men 

fortfarande gjorde flertal skolor endast några få nedslag i ämnesområdet terminsvis och främst 

inom biologiämnet. Granskningen visade att det på flera skolor fanns en kunskapsbrist och att 

lärarna var osäkra på hur frågorna ska integreras i deras ämnen. Vidare visade granskningen 

att elevers delaktighet i undervisningen var låg på många skolor samt att eleverna inte gavs 

tillräckligt mycket möjligheter att reflektera kring normer som rör sex och samlevnad. En 

normmedvetenhet hos lärarna saknades också ofta, där i synnerhet HBTQ-området var 

eftersatt. Fortsättningsvis visade granskningen att det fanns brister i organiseringen och 

styrning av sex- och samlevnadsundervisningen då det rådde en osäkerhet kring vems ansvar 

ämnet låg på, dålig uppföljning och utvärdering av undervisningen samt dåliga möjligheter till 

fortbildning och kunskapsutveckling för lärarna. Skolinspektionen menade att lärarna 

behövde i större utsträckning ämnesintegrera sex- och samlevnad och att rektorer måste följa 

upp att detta görs. Lärare måste göra elever mer delaktiga, samt ge fler möjligheter till 

reflektion och analys av normer. Vidare bör rektorer initiera ett systematiskt utvecklingsarbete 

av sex- och samlevnadsundervisningen med utvärderingar utifrån uttalade mål, samt följa upp 

lärarnas kompetens.  
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Disposition 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för teori och den tidigare forskning som har relevans för 

studiens syfte och frågeställningar. Därefter beskrivs studiens genomförande, material och 

metodologiska avvägningar. Detta avsnitt följs av en resultat- och analysdel där studiens 

främsta resultat presenteras och analyseras. Uppsatsen mynnar ut i en diskussion om 

resultaten och studiens genomförande.  

Teori 

Här kommer det redogöras för sexuell scriptteori på en övergripande nivå för att sedan på ett 

mer fokuserat sätt relatera teorin till genus och heteronormativitet.  

Sexuell scriptteori  

Utifrån en socialkonstruktivistisk ansats formulerade Gagnon och Simon 1973 i Sexual 

Conduct en sociologisk teori om sexualitet. Gagnon och Simon formulerade sin teori i 

kontrast till de psykoanalytiska och biologiska perspektiv på sexualitet som dominerat 

förståelsen av sexualiteten fram tills dess (Gagnon & Simon 2005: 7-13; Gagnon & Simon 

1984: 60; Wiederman 2015: 10). Istället för att förklara sexualiteten som något biologiskt 

eller naturligt inneboende i människan utgår sexuell scriptteori från att sexuellt beteende är en 

social produkt (Gagnon & Simon 1984: 54). Sexuell scriptteori ses av många som en logisk 

utveckling av symbolisk interaktionism, där det dramaturgiska perspektivet appliceras på 

sexualiteten (Danebeck 2006: 37; Wiederman 2015: 10). Script, ett manus, används som en 

metafor för att förklara hur sexuellt beteende blir möjligt och meningsfullt, där script jämförs 

med hur språket möjliggör talet (Gagnon & Simon 1984: 53). Det sexuella beteendet och dess 

betydelser kommer därmed från de ”metaforiska manus” individer lärt sig och inkorporerat 

genom att leva i ett samhälle tillsammans (Danebeck 2006: 37-38; Wiederman 2015: 7).  

 

Gagnon och Simon (2005) menade att sexuellt beteende inte skulle ske om det inte 

organiserades och tillskrevs social mening. Ett sexuellt script hjälper aktörer att identifiera en 

situation som sexuell och koppla samman sexuell fantasi och lust med faktiska situationer. En 
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situation är inte av biologisk nödvändighet sexuell, utan den måste definieras som sådan för 

att sexuell upphetsning och beteende ska aktiveras. Det är den socialt tillskrivna meningen i 

fysiska akter som frigör biologiska händelser (Gagnon & Simon 2005: 16). Teorin kan således 

förklara varför situationer som inbegriper samma fysiska beteenden inte alltid tolkas på 

samma sätt (Gagnon & Simon 2005: 15-16). Sexuell scriptteori gör det alltså möjligt att förstå 

hur sexualiteten kan variera mellan tider, situationer, kulturer och grupper i ett samhälle. 

 

Gagnon och Simon (1984: 53) hävdar att för att sexuellt beteende ska ske så måste det finnas 

ett verkande script på tre nivåer: kulturellt, interpersonellt och intrapsykiskt. I redogörelsen av 

dessa tre kommer fokus främst ligga på kulturella scenarier, eftersom dessa är av större vikt 

för den aktuella studiens syfte. Kulturella scenarier är de gemensamma värderingar och 

normer som produceras på en kollektiv nivå i ett samhälle, och det är här den möjliga 

uppsättningen sexuella roller konstrueras (Gagnon & Simon 1986: 98; Gagnon & Simon 

1984: 53). Kulturella scenarier förmedlas via institutioner så som massmedia, staten, lagen, 

utbildning och religion, där vissa beteenden uppmuntras medan andra blir stigmatiserade eller 

till och med illegala. Det är de kulturella scenarierna som ger den övergripande indelningen i 

vad som ska åtrås och inte (Wiederman 2015: 8). Gagnon och Simon (1984: 54) hävdar att det 

mest kraftfulla sociala och samhälleliga inflytandet på sexuellt beteende är de kulturella 

scenarier som explicit handlar om det sexuella, eller som implicit kan användas sexuellt. 

Sådana scenarier definierar lämpliga sexuella objekt, målsättningar och åtråvärda egenskaper 

hos sig själv och andra. Dessa scenarier guidar också aktören i vilken tid och plats och med 

vilka beteendesekvenser sexuell handling ska ske. Kulturella scenerier kan även instruera 

individer i hur de ska känna inför och under olika sexuella akter (Gagnon & Simon 1984: 54). 

Kulturella scenarier är alltså viktiga att beakta om en vill förstå människors sexualitet, 

sexuella beteenden och deras känslor inför sex.  

 

Många kulturella scenarier relaterar till en viss ålder, eller ett visst stadie i livet. Sociala roller  

har alltså ofta en åldersdimension på det sätt att beteendet ordnas efter, eller begränsas av, 

ålder (Gagnon & Simon 1984: 57). Exempelvis när det är accepterat att göra sexuell debut 

eller vilka typer av sexuella relationer och aktiviteter som är godtagbara på äldre dar. Flera 

kulturella scenarier rör just ungdomen eftersom dessa anses vara extra viktiga år i individers 

utveckling, eftersom det är då vi börjar utveckla interpersonella och intrapsykiska script 

utifrån kulturella scenarier (Wiederman 2015: 9). Kulturella scenarier är också enligt Gagnon 

& Simon (1984: 54) det som gör oss emotionellt och beteendemässigt förberedda för sexuellt 
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agerande redan innan vår faktiska sexuella debut. Kulturella scenarier är därmed speciellt 

inflytelserika under tonåren och ungdomen.  

 

Kulturella scenarier är det mest abstrakta av de tre nivåerna, och den uppsättning roller som 

definieras av kulturella scenarier är inte ensamt tillräckliga för att guida sexuellt beteende i 

specifika situationer (Wiederman 2015: 8). Gagnon och Simon (1984: 53) menade att 

uppförandet av roller alltid måste direkt eller indirekt relatera till det kulturella scenariot. De 

befintliga kulturella scenarierna kräver modifiering och improvisation i specifika sociala 

situationer, vilket sker genom de interpersonella script aktörerna utvecklar (Wiederman 2015: 

8). De normer som de kulturella scenarierna producerar kan ses som idealtypiska, och det 

finns sällan en konkret situation som perfekt speglar det kulturella scenariet. Skapandet av ett 

interpersonellt script är alltså en process som förvandlar aktören till medförfattare av det 

sexuella scriptet, där hen reagerar på den externa världen genom att identifiera lämpliga 

beteenden i den aktuella situationen utifrån de kulturella scenarier den inkorporerat sedan 

tidigare (Gagnon & Simon 1984: 53-54). Intrapsykiska scriptet är den interna, individuella 

upplevelsen av sexuella script (Gagnon & Simon 1984: 53). Här formuleras planer och 

strategier för att ta del av interpersonella script tillsammans med andra. Intrapsykiska script är 

aktörens sätt att koppla samman den intima, privata sfären av önskningar och fantasier med 

den sociala världen och den mening som tillskrivits sexuellt beteende där. I detta script ryms 

en individs fantasier och personliga minnen (Wiederman 2015: 8).   

 

Alla dessa tre nivåer av script är dynamiskt ihopkopplade, och relevansen av de olika nivåerna 

kan variera över samhällen och tid. Gagnon & Simon (1984: 54) själva menar att i vissa, mer 

traditionella, samhällen ger de kulturella scenarierna ensamt tillräckligt med guidning för 

sexuellt beteende. Sådana samhällen präglas av många delade värderingar och symboler, och 

där görs det inte någon stor skillnad mellan det kollektiva och det individuella. I kontrast kan 

ett samhälle präglas av få delade värderingar. Här förlorar de kulturella scenarierna en del av 

sin tvingande kraft, och kan inte ensamt och med enkelhet förutse sexuellt beteendet hos 

individer. I dessa samhällen fungerar kulturella scenarier mer som ett sätt att legitimera visst 

beteende, än en rigid uppsättning regler. Dessa samhällen ställer alltså högre krav på 

individen att utveckla interpersonella script och att anta flera olika roller i olika sociala 

situationer (Gagnon & Simon 1984: 54). 
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Gagnon och Simons teori fick stort genomslag inom sexualitetsforskning, men har även mötts 

av en del kritik. Främst har kritiken rört att teorin är för abstrakt och metaforisk, och inte 

erbjuder kausala förklaringar till den sexuella utveckling den försöker beskriva (Wiederman 

2015: 16-17). Gagnon och Simon själva hävdade dock att deras bidrag ska uppfattas som en 

konceptualisering och begreppsapparat vilket genom en kan studera sexualitet bortom 

biologiska drifter och istället se den sociala inskriptionen av kroppen (Gagnon & Simon 1984: 

60). I denna studie har alltså inte sexuell scriptteori används som en detaljerad 

förklaringsmodell, utan som ett sätt att angripa frågeställningarna gällande sex- och 

samlevnadsundervisningen och att belysa undervisningens roll i att utveckla sexuella script 

hos unga personer.  

Genusscript och heterosexuell norm 

Ett kulturellt scenario som har speciell betydelse för sexuell utveckling är genus. 

Genusuppfostran blir en del av utvecklandet av en framtida sexuell identitet (Gagnon & 

Simon 2005: 22-23). Genusroller, inlärningen av manligt och kvinnligt beteende, utvecklas 

innan individen har egna sexuella upplevelser men genusrollen organiseras sedan in i olika 

”sexuella stilar”. Att kvinnor och män uppvisar skillnader i sexualitet kan därför förstås som 

att de följer olika, men överlappande, script (Wiederman 2005: 496). Både män och kvinnor 

lär sig alltså att bli sexuella, men på olika sätt och utifrån olika genusutgångspunkter (Gagnon 

& Simon 2005: 31-32). Sexualiteten ses som ett sätt att uttrycka en viss genusroll (Gagnon & 

Simon 2005: 33). Inlärda oppositioner mellan bra och dåligt, rent och smutsigt tillsammans 

med typiska könsrollsaktiviteter som aggression/undergivenhet och kontroll/frihet integreras 

med de komponenter som utgör ett sexuellt drama (Wiederman 2015: 11). De sociala script 

som utformats för flickor och pojkar integreras i nya sexuella script där genusinlärningen 

fortsätter att ge mening åt de organ, kroppsöppningar, aktiviteter och personer som ingår i 

sexuella upplevelser (Gagnon & Simon 2005: 38; Wiederman 2015: 11). 

 

I praktiken menar Gagnon och Simon att genusinlärningen leder till att kvinnor anammar en 

reaktiv sexuell roll medan männen antar en mer proaktiv roll. Flickornas genusinlärning 

resulterar i att deras beteende i stor utsträckning förväntas aktiveras av andra och andras 

agerande (Gagnon & Simon 2005: 43-44). I enlighet med detta utvecklas en kvinnlig norm 

om att inte själv ta initiativ till sexuella relationer. Motiven till sex organiseras också olika 

utefter genusscriptet. Pojkar uppmuntras till att ha en autonom och njutningsorienterad 
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relation till sex och framtida sexuella akter. I pojkars homosociala värld premieras ett sökande 

efter sexuell tillfredsställelse, där ”sexuella erövringar” blir ett statuskapital (Gagnon & 

Simon 2005: 39; 49). Medan pojkar alltså uppmuntras till att utforska sin sexualitet lär sig 

flickor att hantera sina kroppar med försiktighet. Eftersom kvinnokroppen kommer med 

möjligheten till graviditet utvecklas ett riskperspektiv på flickors kroppar där omgivningen 

utövar en kontroll på flickors sexualitet. Bland annat genom att inte uppmuntra flickor till att 

utforska sina kroppar (Gagnon & Simon 2005: 51; Wiederman 2005: 497). I flickors 

homosociala värld råder det också en tävlan, men istället råder det konkurrens på ”the 

marriage market”. För flickor förväntas sex därför mer fungera som ett kapital som kan bytas 

mot relationsmässiga belöningar, såsom äktenskap eller kärlek (Gagnon & Simon 2005: 51).  

Män utvecklar ett genital- och kroppsorienterat script, medan kvinnor utvecklar ett mer 

relationsorienterat och emotionellt sexuellt script. Detta skapar olika incitament till att ingå i 

sexuella relationer (Wiederman 2005: 497-498). En annan viktig aspekt av genusscript är att 

män och kvinnor förväntas utveckla sexuella script som är komplementära med det andra 

könets sexuella script. När män och kvinnor agerar ut sina traditionellt kvinnliga eller manliga 

sexuella script förstärker dessa varandra på ett ömsesidigt sätt (Wiederman 2005: 497). Att 

sexuella script byggs på tidigare genusscript kan därför förstås som att en heterosexuell norm 

förstärks och upplevs som naturlig eftersom det kan härledas tillbaka till individers anammade 

script.  

Tidigare forskning  

Nedan kommer det redogöras för två, inte sällan sammanvävda, forskningsfält som relaterar 

till den aktuella uppsatsen syfte och frågeställningar. Avsnittet inleds med en redogörelse av 

tidigare forskning om sex- och samlevnadsundervisningen. Därefter presenteras en mer 

fokuserad redogörelse av studier som tittat på relationen mellan genusscript och sexuell hälsa.  

Sex- och samlevnadsundervisning 

Forskningen om sex- och samlevnadsundervisning har bedrivits utifrån många olika teoretiska 

perspektiv på både mikro- och makronivå. Här kommer det främst redogöras för studier som 

undersöker formell sexualundervisnings relation till konstruktionen av sexuella normer, 
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praktiker och sexuell hälsa samt studier som mer explicit tittat på sex- och 

samlevnadsundervisningen utifrån sexuell scriptteori. Den tidigare forskningen har visat att 

sex- och samlevnadsundervisning ofta reproducerar traditionella sexuella script, då det 

gjordes en uppdelning av kvinnlig och manlig sexualitet och ett förstärkande av heteronormen 

(Abbott, Ellis & Abbott 2015; Bay-Cheng 2003; Hauck 2015; Le Mat 2017; McNeill 2013). 

Studier visade att sexualundervisningen porträtterade sexualitet som något ”naturligt” utifrån 

ett essentialistiskt synsätt, där en heteronorm ofta utgjorde det naturliga utgångsläget för 

sexualitet (Arvola Orlander 2016; Bay-Cheng 2003). Heteronormen fungerade ofta som en 

”hemlig utgångspunkt” i undervisningen, där sex definierades som en heterosexuellt vaginalt 

samlag, och all annat sexuellt beteende definierades i relation till detta (Ananda Lodahl 2018; 

Bay-Cheng 2003).  

 

I en intervjustudie av unga vuxna amerikanska män och kvinnor visade Hauck (2015) att 

sexualundervisningen ihågkoms olika av män och kvinnor. Det var främst män som tog till sig 

sexuella script om åtrå, lust och sexuell agens. Kvinnor mindes främst de script som 

underströk sociala konsekvenser av sex. Både män och kvinnor minns ett script som utmålade 

sex som något farligt, med oönskade graviditeter och sjukdomar i fokus. Studien visade 

därmed på att sexualundervisningen inte var helt befriad från genusscript och att 

sexualundervisningen hade förstärkt traditionella sexuella normer (Hauck 2015). Att genus 

har genomsyrat sex- och samlevnadsundervisningen har även bekräftats i svensk kontext. 

Bäckman (2003) fann efter omfattande fältarbete att pojkar och flickor tillskrevs olika 

sexualiteter i högstadieundervisningen. Undervisningen konstruerade enligt Bäckman (2003) 

en positiv, lustcentrerad och självständig sexualitet för pojkar, medan flickornas sexualitet 

ramades in av kärleksrelationer och omsorgskänslor.  

 

De riskperspektiv Hauck (2015) fann i undervisningen har identifierats av fler forskare. En 

fältstudie av sexualundervisning i etiopiska skolor visade att sexualundervisningen utgick från 

stereotypiska antaganden om kvinnors och mäns sexualitet och deras olika informationsbehov 

(Le Mat 2017). Ett riskperspektiv förmedlades till flickor, med mål att begränsa flickors 

möjlighet att utforska sexualitet medan pojkar skulle lära sig att ”kontrollera” sin sexualitet. 

Le Mat (2017) menade att män antogs vara naturligt sexuellt aggressiva i behov av 

självkontroll medan kvinnor behövde skyddas från sex. En intervjustudie av sexualkunskap i 

svenska gymnasiesärskolan visade att undervisningen förmedlade ett restriktivt riskscript där 

fokus låg på uppmaningar och information om sexuella risksituationer, såsom sjukdomar och 
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graviditet. Denna studie visade också att undervisningen på ett implicit vis stärkte en 

heterosexuell norm och att kärlek och vänskap värderades högre än sexualitet (Löfgren-

Mårtensson 2013). I en systematisk översikt av  analyser av amerikansk sexualundervisning 

visade Bay-Cheng (2003) att undervisningen la stort fokus på negativa utfall och 

konsekvenser associerat med tonårssex, där positiva utfall ömsesidigt uteslöts. Bay-Cheng 

(2003) menade att en porträttering av tonåringars sexualitet som något farligt är något som 

kan ge incitament för vuxna, och samhället i stort, att utöva en kontroll över tonåringarna och 

deras sexualitet. 

 

Även om sex- och samlevnadsundervisningen har fått utstå kraftig kritik är inte forskningen 

helt ensidig. Forskare har också lyft fram sex- och samlevnadsundervisningens potential i att 

bryta traditionella sexuella script och att öka normmedvetenheten hos unga förutsatt att den 

utformas på rätt sätt (se exempelvis Grose, Grabe & Kohfeldt 2014; Tolman, Striepe & 

Harmon 2003). De senaste åren har forskningen därför lagt ett större fokus på vikten av att 

inkorporera positiva aspekter av sexualitet i undervisningen (Braeken & Cardinal 2008; 

Graugaard 2018; Grose, Grabe & Kohfeldt 2014; Hirst 2013; Simovska & Roien 2018). Efter 

en omfattande analys av tidigare granskningar av sexualundervisningen argumenterade Hirst 

(2013) att en undervisning med betoning på njutning och tillfredsställelse ger bättre 

förutsättningar för säkert sex och förhindrandet av könssjukdomar, och kan utmana tystnaden 

kring kvinnlig njutning. En sexpositiv undervisning som definierar sex som något lustfyllt och 

självvalt skapar enligt Hirst (2013) en tydlig kontrast mot tvång och övergrepp. Om lust och 

njutning blir det främsta incitamentet för att ingå i sexuella relationer så bör det finnas ett 

större motstånd mot oönskat sex. Ett lustfokus i undervisningen bör enligt Hirst (2013) också 

bredda den sexuella repertoaren, genom att flytta betoningen från penetrationssex till en 

mindre heteronorm syn på vad som ska definieras som sex. Att legitimera kvinnors lust kan 

därmed även vara ett sätt att bryta traditionella sexuella script och dikotomin kvinnligt-

manligt.  

Vidare har forskning och tidigare granskningar lyft elevers deltagande som en viktig aspekt av 

en lyckad sex- och samlevnadsundervisning. Att ha ett deltagande- och handlingsorienterat 

perspektiv i sex- och samlevnadsundervisningen har setts som ett sätt att konkretisera 

sexualkunskapen hos eleverna så att de kan inkorporera kunskapen i sina handlingar och 

livsstil (Simovska & Roien 2018). Utifrån detta perspektiv är det viktigt att lyssna till vad 

eleverna vill få ut av undervisningen. Pound et al. (2016) sammanställde resultaten från 48 



 

 12 

internationella studier och fann att eleverna upplevde undervisningen som irrelevant och att 

det saknades en kontext för deras egna erfarenheter. Resultaten visade också att eleverna 

saknade positiva aspekter av sexualitet i undervisningen. Folkhälsomyndighetens enkätstudie 

”UNGKAB15” visade att unga personer ansåg att de saknade information om relationer, 

genus, jämställdhet och HBTQ i undervisningen, men att de fick tillräckligt med kunskap om 

det som rör reproduktion, sjukdomar och preventivmedel (Folkhälsomyndigheten 2017). En 

annan svensk studie av unga tjejer visade att enbart knappt hälften av deltagarna ansåg nivån 

på sex- och samlevnadsundervisningen som godtagbar. Deltagarna eftersökte mer kunskap om 

sexuella övergrepp, sexuella trakasserier, pornografi och abort (Ekstrand et al. 2011). Det 

verkar alltså råda en diskrepans mellan undervisningen och unga personers egna erfarenheter 

och behov.  

Genus, sexuella script och sexuell hälsa 

Flera forskare har utgått från idén om traditionella genusscript, eller genus mer generellt, för 

att förstå dess konsekvenser för sexualiteten. Särskilt fokus har legat på hur kvinnor påverkas 

av ett upprätthållande av traditionella sexuella genusscript. Flera nordamerikanska studier har 

intresserat sig för hur kvinnlig passivitet och låg sexuell agens påverkar kvinnors sexualitet 

negativt på olika sätt. Kiefer och Sanchez (2007) genomförde två enkätstudier i USA om 

traditionella genusroller och kvinnors sexuella funktion och hälsa. De fann att kvinnor som 

var genuskonforma och befrämjade traditionella genusroller hade en sämre sexuell agens. Låg 

sexuell agens korrelerade i sin tur med en sämre upplevd sexuell funktion och sexuell 

tillfredställelse för kvinnor. Kiefer och Sanchez (2007) konkluderade att traditionella sexuella 

script baserade på genus kan utgöra ett hinder för kvinnors utveckling och upprätthållande av 

tillfredställande sexuella relationer. Vidare genomförde Curtin et al. (2011) en enkätstudie 

med amerikanska studenter och fann en koppling mellan kvinnor som definierade sig utefter 

en traditionell genusroll och lägre sexuell agens. Studien visade även att ett traditionellt 

heterosexuellt script, där kvinnor ges en passiv sexuell roll, var direkt kopplat till sämre 

sexualkunskap, självförtroende samt kroppskomfort hos kvinnor. Detta sammantaget gav 

kvinnor sämre förutsättningar att fatta informerade och positiva sexuella beslut, vilket kan ha 

direkt negativa konsekvenser såsom oönskade graviditeter och sjukdomar (Curtin et al. 2011). 

Studien visade också på den roll genus spelar i tillgängligheten av sexualkunskap, där ett 

nerbrytande av traditionella genusscript kan vara ett sätt att förbättra sexualkunskapen på 

makronivå (Curtin et al. 2011). En annan nordamerikansk enkätstudie fokuserade istället på 
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kulturen, i synnerhet TV:s roll, i att förmedla genusscript. Seabrook et al (2017) visade att 

amerikanska kvinnor som frekvent tittar på TV, och uppfattar dess innehåll som realistiskt, 

tenderar att i högre utsträckning stödja och inkorporera de traditionella genusscript som 

porträtteras där. Ett anammande av dessa genusscript var i sin tur korrelerat med lägre sexuell 

agens, mindre kondomanvändning samt sämre inställning till den egna kroppen.   

 

Vidare har svensk forskning visat att ett kvinnligt sexuellt ideal kan ligga till grund för faktisk 

smärta och kroniska besvär. Elmerstig (2009) visade i sin avhandling hur viljan att vilja leva 

upp till ett kvinnligt ideal, där ens partners njutning prioriteras över sin egen, gjorde att 

heterosexuella kvinnor som upplever smärta vid penetrationssex ändå fortsatte att utsätta sig 

för det. En annan studie som tittade på relationen mellan ett heterosexuellt script och vaginal 

smärta visade dock att smärtproblematiken kan skapa ett behov att förändra sin sexuella 

praktik och omdefiniera sin sexualitet, vilket i sin tur kunde utmana rådande genus- och 

sexuella normer (Sörensdotter 2017). Båda dessa svenska studier visade dock på vikten av 

genusnormer, och heterosexuella scripts skadliga effekter, när det kommer till sexuell praktik 

och i förlängningen sexuell hälsa för kvinnor.  

Metod 

Syftet med denna uppsats var att se hur sex- och samlevnad i högstadiet producerar mening 

och normer om sexualitet genom att undersöka undervisningens innehåll och genomförande. 

Utgångspunkten var att enbart deltagarna i sex- och samlevnadsundervisningen kan ge 

förstahandsinformation om dess innehåll och genomförande. Syftet var inte att identifiera och 

kvantifiera ett antal sexuella script, utan att förstå hur dessa hur dessa produceras. Eftersom 

uppsatsen syftar att förstå meningsskapande i undervisningen valdes därför en kvalitativ 

ansats. Uppsatsens metodologiska ansats är fenomenologiskt inspirerad, där fokus ligger på 

att förstå den sociala verkligheten utifrån aktörers egna perspektiv och upplevelser 

(Brinkmann & Kvale 2015: 30). Utifrån en fenomenologisk utgångspunkt inhämtas kunskap 

om världen via aktörers livsvärld, alltså den direkta upplevelsen aktören har av sin omgivning. 

Kunskap om världen kan därmed inte bli helt objektiv, då den inte existerar oberoende av de 

individer som upplever den (Brinkmann & Kvale 2015: 32).  
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Förförståelse 

Det är viktigt att beakta sin egen förförståelse i en studie, eftersom tidigare kunskap och 

erfarenhet kan påverka hur en tolkar det som sker på ett fält (Aspers 2011: 38). Vid 

uppsatsarbetets början fanns det en viss förförståelse i form av att jag själv fått ta del av sex- 

och samlevnadsundervisning i högstadiet på 00-talet. Men för att få en bättre förförståelse för 

skolans och pedagogernas förhållningssätt och perspektiv på sex- och samlevnadsämnet har 

jag haft kontakt med en skolkurator som fungerat som en informant i uppsatsarbetet. 

Skolkuratorn har tidigare jobbat mer explicit med sex- och samlevnadsundervisningen och har 

insyn i de svårigheter som skolledning och pedagoger har med ämnet. Kontakten med 

skolkuratorn har i praktiken inneburit en chans att testa intervjufrågors relevans och att få tips 

om hur jag kan få tillträde till fältet. Skolkuratorn utgör inte en av intervjupersonerna i 

studien.  

Tillträde till fältet och urval 

Intervjupersonerna i studien är ett resultat av ett snöbollsurval, där i synnerhet mitt sociala 

nätverk har fått identifiera lämpliga intervjupersoner (Aspers 2011: 95). Att få tillträde till 

pedagogerna visade sig vara svårare än tänkt. Inledningsvis kontaktades sammanlagt 15 

skolor genom ett informationsbrev via mail till skolexpeditionen och rektor, i hopp om att 

dessa senare skulle vidarebefordra detta till högstadielärarna på skolan. Utav skolorna var det 

enbart två rektorer som svarade att de skickade vidare mitt informationsbrev till sina 

anställda. En av dessa gav mig uppgifter till lärarna som var aktiva i sex- och 

samlevnadsämnet. Att gå via rektorer var därför ingen effektiv strategi för att få tillträde. 

Eftersom svar uteblev vid direktkontakt med skolorna var jag tvungen att tänka om kring 

urvalet. Jag annonserade därför om studien på tre Facebook-grupper för lärare. Jag började 

även engagera mitt sociala nätverk för att få kontakt med pedagoger. Av de som kontaktades 

om deltagande i studien tackade de flesta direkt nej av den anledning att de inte ansåg sig 

undervisa i sex och samlevnad i sitt ämne. Ett annat skäl var hög arbetsbelastning innan 

betygsättning och jullov. Utav fem intervjupersoner är det enbart en som är ett resultat av jag 

kontaktade skolan först. Övriga har jag fått kontakt med genom mitt sociala nätverk eller via 

en sluten Facebook-grupp modererad av RFSU. Alltså krävdes det flera så kallade 

gatekeepers för att få tillträde (Aspers 2011: 95). Dock har jag ingen relation till någon av 

intervjupersonerna sedan tidigare, vilket skulle kunna påverkat intervjusituationen negativt. 
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Med ett snöbollsurval finns det en risk att ens urval begränsas till ett visst socialt nätverk 

(Aspers 2011: 96). Svårigheten med att hitta deltagare till studien innebar att det slutgiltiga 

urvalet bestod av individer som alla hade ett uttalat intresse för sex- och samlevnadsämnet. 

Med största sannolikhet finns det därmed andra viktiga perspektiv på undervisningen som inte 

denna studie kan uttala sig om. Studiens resultat kan därför inte återspegla hur gemene lärare 

eller pedagog förhåller sig till sex- och samlevnadsämnet eller generaliseras till sex- och 

samlevnadsundervisningen i stort. 

Datainsamling  

Studiens datainsamlingsmetod utgjordes av semistrukturerade intervjuer. Inledningsvis 

övervägdes observationer, men detta valdes bort av både praktiska skäl och metodologiska 

skäl då observationer är tidskrävande och ofta genererar stora material. Dessutom fanns det en 

osäkerhet i om observationer skulle ge förståelse för hur och varför undervisningen 

producerade en viss uppsättning sexuella script eller enbart resultera i ett ytlig deskriptivt 

material. Vidare fanns det etiska svårigheter då många elever på högstadiet är under 15 år 

vilket skulle kräva speciellt godkännande från målsmän (Vetenskapsrådet 2017: 27). 

Intervjuerna var semistrukturerade på det sätt att de följde ett givet tema, sex- och 

samlevnadsundervisningen, men var öppna för intervjupersonernas egna reflektioner och 

tankar. Brinkmann och Kvale (2015: 33) menar att en kvalitativ forskningsintervju ska 

försöka fånga både en saklig nivå och en meningsnivå för att få riktig förståelse av ett 

fenomen. Intresset ligger inte enbart i intervjupersonens egna perspektiv och 

meningsskapande, utan också i dessas faktiska kunskaper och erfarenheter av sin 

yrkesutövning, med andra ord undervisningsverksamheten. Intervjuguiden utformades därför 

efter några underteman som alla relaterade till olika aspekter av sex- och 

samlevnadsundervisningen (se bilaga).  

 

Inom varje tema ställdes dels frågor som eftersökte faktisk kunskap om hur undervisningen 

såg ut och dels frågor som mer var avsedda att fånga pedagogernas förståelse av och 

reflektioner kring undervisningen. Om syftet är att fånga intervjupersonernas perspektiv, kan 

en för utvecklad intervjustruktur motverka syftet, men samtidigt kan en total avsaknad på 

struktur göra att man missar teman en formulerat i studiens början (Ryen, 2004: 44). Eftersom 

tidigare forskning visat att det råder stora skillnader mellan hur skolor och pedagoger 

utformar sex- och samlevnadsundervisningen så var det svårt att på förhand utforma ett rigid, 
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strukturerat batteri av frågor. Intervjuerna blev därmed mer explorativa, där intervjupersonens 

intressen fick styra mer än min egen förförståelse. Detta medförde att intervjusituationerna 

blev samtalslika, och ibland frångick intervjuguiden både vad det gäller ordning och tilltänkta 

frågor. För att underlätta deltagandet för intervjupersonerna genomfördes intervjuerna 

uteslutande på respektive intervjupersons skola på en tidpunkt som intervjupersonen föreslog. 

Att intervjuerna skedde på intervjupersonernas arbetsplats, vilket på många sätt var föremål 

för intervjun, kan ha påverkat intervjupersonerna till att vara mer återhållsamma än vad de 

hade varit i en annan miljö. Dock skedde nästan samtliga intervjuer på ostörda, avskilda 

arbetsrum eller liknande.  

Presentation av intervjupersoner 

Studiens material består av fem intervjuer med fyra högstadielärare och en skolkurator. Alla 

intervjuer har varit en timme eller längre. Namnen nedan är fingerade.  

 

• Mikaela – 40 år. Matematik/NO-lärare i Ystad. 

• Anders – 40 år. Matematik/NO-lärare i Stockholms innerstad. 

• Maria –37 år. Skolkurator på en skola i Stockholms innerstad.  

• Anna – 38 år. Matematik /NO-lärare i Stockholms förort.  

• Irena – 46 år. Matematik /NO-lärare i Huddinge.  

Etiska överväganden  

Studien har förhållit sig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka ska säkerställa 

att det produceras forskning av god och försvarbar kvalité. I den aktuella studien har detta 

tillgodosetts dels genom den inledande mailkontakten med intervjupersonen, samt verbalt vid 

själva intervjutillfället. Enligt Vetenskapsrådet (2002: 7) ska respondenterna vara informerade 

om studiens syfte samt hur det insamlade materialet är tänkt att användas. Informationskravet 

har tillgodosetts genom att informera om att studien hade för syfte att granska sex- och 

samlevnadsundervisningen samt att studien var inom ramen för kandidatprogrammet i 

sociologisk samhällsanalys. Det framgick också att deltagandet var helt frivilligt i enlighet 

med samtyckeskravet, som säkerställer att respondenterna har rätt att själva bestämma över 

sitt deltagande och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan närmare motivering 

(Vetenskapsrådet 2002: 9). Vidare informerades respondenterna om hur materialet kommer 
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förvaras och behandlas i enlighet med konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Konfidentialitetskravet har för avsikt att skydda individers identitet och integritet. 

Nyttjandekravet ska säkerställa att de uppgifter som samlas in endast ska användas för 

forskning och inga kommersiella ändamål (Vetenskapsrådet 2002: 14, 40). Intervjupersonerna 

blev informerade om att intervjuerna skulle anonymiseras, och att inga svar kommer kunna 

spåras tillbaka till respektive individ eller skola. Vidare är svaren enbart tänkta att vara 

tillgängliga för mig som uppsatsskrivare. Vidare har studien inte varit föremål för några 

svårare avvägningar mellan forskningskravet och individskyddskravet eftersom 

forskningsfrågorna och metoden inte kan antas utgöra någon större kränkning av individers 

integritet (Vetenskapsrådet 2017: 13). Även fast frågor om sex och samlevnad kan vara 

integritetskränkande och jobbiga för vissa, så rör frågorna inte intervjupersonerna direkta 

sexualitet eller liv utan är begränsade till att behandla undervisningen i skolan. 

Intervjupersonerna har även blivit erbjudna att ta del av resultatet i form av den slutgiltiga 

uppsatsen. Detta utgör studiens återkoppling till intervjupersonerna. 

Analysmetod 

Fokus för bearbetningen och analysen av materialet har främst varit det meningsskapande och 

de förhållningssätt intervjupersonerna uppvisat i intervjuerna. Det har därmed inte gjorts 

någon analys av de språkliga aspekterna av materialet. Analys av materialet påbörjades redan 

vid transkribering av intervjuerna, där det fördes logg på möjliga intressanta koder och teman. 

Intervjuerna transkriberades vartefter de var inspelade, så det växlade mellan intervju och 

transkribering under arbetsprocessen. När samtliga intervjuer var transkriberade gjordes en 

öppen, induktiv kodning utifrån intervjupersonernas egna ord. Alla textnära koder skrevs ner i 

ett kodschema, varav vissa slogs ihop till större kategorier. För att inte sätta upp flera olika 

koder som syftade till samma underliggande mening så växlade jag mellan att läsa 

meningsenhet efter meningshet och kodschemat. Detta för att se om en meningsenhet passade 

in i någon av de redan uppsatta koderna, eller om en helt ny kod behövde konstrueras i 

kodschemat (Ryen 2004: 111). Därefter gjordes en mer deduktiv, teoretisk kodning för att se 

hur de textnära koderna kunde relateras till teori. Detta ledde till att vissa av koderna bytte 

namn till något härlett från teorin. När materialets olika tyngdpunkter och mönster blev 

tydliga sållades mindre relevanta koder bort medan vissa slogs ihop. Efter kodningsarbetet 

kvarstod ett mer fokuserat och tematiskt kodschema med följande kategorier: sexpositivt 

script, normkritik/olikhetsscript, porr som ett riskscript, individberoende/individbaserat, 
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elevpåverkan, extern input samt ämnets utveckling. Resultatredovisningen organiserades efter 

dessa teman i en tematiskt strukturerad presentation (Aspers, 2011: 230). 

Resultat 

Här redovisas de teman som framträder i intervjuerna, vilka ofta har gemensamma 

beröringspunkter och går in i varandra på ett dynamiskt sätt. Avsnittet inleds med de olika 

betydelser av sexualitet som identifieras. Därefter redovisas teman som är kopplade till hur 

deltagarna i sex- och samlevnadsundervisningen är med och formar undervisningen och i 

förlängningen sexuella normer och manus.  

Normkritik som norm 

Det mest genomgående temat i samtliga intervjupersoners utsagor var det om normkritik. Det 

framgår att intervjupersonerna bedriver en normkritisk sex- och samlevnadsundervisning och 

att det är möjligt att integrera normkritik med biologiämnet. Det framgår också att 

intervjupersonerna har en HBTQ-medvetenhet i sin undervisning. Samtliga intervjupersoner 

lägger stort fokus på normkritik. Detta görs bland annat genom att lägga fokus på och lyfta 

olikheter i olika aspekter av sexualitet. När Mikaela undervisar om puberteten är hon noga 

med att poängtera för sina elever att inte allting händer alla på samma sätt: ”Alla känner inte 

på det här sättet, alla reagerar inte såhär. Det är också individuell upplevelse. Och alla har inte 

kommit in i puberteten, medan vissa har vart det hur länge som helst”. Mikaela visar mig även  

flera övningar där eleverna får resonera kring egenskaper och beteenden som traditionellt setts 

som kvinnliga eller manliga. Målsättningen är att de ska se att ingen fullt ut överensstämmer 

med bilden av kvinnligt eller manligt. Anders menar att olikheter är något även han ofta lyfter 

i sin undervisning:  

Olikheten, eller, differensen mellan vad olika människor tycker där landar vi också ganska ofta. Och 

det handlar inte bara om sex. Liksom, ”den gillar att promenera”, ”den gillar det”, ”den tycker om 

att kyssas”. […] Vi talar om, vad man, i vilken relation, i vilken situation är man trygg. – Anders 

Anders ser att syftet med hela sexualundervisningen är att eleven ska våga vara trygg i att inte 

vara exakt som alla andra, att lita på sig själv. Detta syftar mer till elevernas intrapsykiska 

script, som utgörs av en individs intima fantasier, preferenser och önskningar (Gagnon & 
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Simon 1984: 53; Wiederman 2015: 8). Anders vill också förmedla till sina elever att synen på 

de själva ofta är formade av samhället och inte behöver stämma överens med en verklighet. 

Att försöka påtala sociala konstruktioner i relation till sexualitet är något som Maria också 

försöker göra i relation till frågan om antal kön: ”Jag säger inte att nånting är rätt eller fel, och 

jag säger inte att det finns några absoluta sanningar om nånting. Jag försöker tala om att saker 

och ting är sociala konstruktioner”. Här försöker pedagogerna påtala och bryta ner sociala 

konstruktioner, kulturella scenarier, som kan influera elevernas egen utveckling av sexuella 

script. Resultaten visar att pedagogerna försöker premiera de interpersonella och intrapsykiska 

nivåerna av sexuella script framför det mer kollektiva kulturella scenariot. Gagnon och Simon 

hävdar dock att den interpersonella och den intrapsykiska nivån indirekt relaterar till ett 

kulturellt scenario (1984: 53). En scriptproduktion utan referens till ett kulturellt scenario kan 

därför bli diffus. Enligt sexuell scriptteori är genus ett av de kulturella scenarion som starkast 

ger mening åt sexualitet, och leder till att flickor och pojkar utvecklar olika men 

komplementära sexuella script (Gagnon & Simon 2005: 22-23; Wiederman 2005: 496). 

Genom att analysera och diskutera genusroller i undervisningen finns det en potential att 

frigöra sexuell utveckling från att enbart bli ett uttryck för en tidigare inlärd genusroll. 

 

Vidare så visar resultaten på en normkritik även inom biologin. I denna studie utgörs 

intervjupersonerna av en majoritet NO-lärare, men de ser inga problem med att förena 

biologiämnet med ett normkritiskt förhållningssätt. Biologiundervisningen om bland annat 

anatomi och reproduktion kombineras med en normkritik. Det handlar dels om att 

problematisera vad biologin säger, dels att inte låta biologiska och anatomiska förutsättningar 

bli avgörande när man pratar om den sexuella identiteten. Anders berättar hur han ser på det:  

Vi är ju olika biologiskt, det går ju liksom inte att inte låtsas om. Och ibland kan jag säga såhär 

”såhär ligger det till biologiskt”, sen säger inte jag att alla måste följa det här men vi män, vi är 

programmerade till det här, och ni kvinnor är lite mer programmerade till det här. Och det kommer 

vi inte riktigt ifrån. Sen gäller inte det alla. Och det kan också bli såhär, ”aa men jag tycker såhär”, 

aa men det är väl jättebra att du vet det. För, för det är bara du som vet vad du uppskattar och tycker 

om. – Anders 

Även Mikaela menar att hon kan prata om biologiska skillnader och funktioner i kroppen utan 

att göra det deterministiskt genom att skilja på genusidentitet och kroppslig funktion: ”[F]ör 

min del handlar det om vilket språk, alltså vilket språk jag använder. […] Såhär, vi pratar om 

tjejkroppar, vi pratar om killkroppar. Vi pratar inte om tjejer och killar. Utan tjejkroppar och 

killkroppar.” Språket blir en viktig markör för Mikaela, där hon kan prata om biologiska 
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skillnader utan värdera vad det i förlängningen betyder för identiteten. Vidare menar Mikaela 

att biologin på högstadiet är en förenklad version, men att biologin rymmer en större 

komplexitet:  

Biologin är mycket mer komplicerad än så, vi vet ju fortfarande inte riktigt hur allting funkar. Och 

tittar man på modern biologisk forskning, som med, i transfrågan till exempel, så är det många som 

säger ”det finns tjejer det finns killar”. Nä, inte, alltså biologin, det är inte det biologin säger. - 

Mikaela 

Att biologin är komplicerad och öppen för tolkning blir också tydligt när biologiska händelser 

i sig används som ett sätt att problematisera den sociala konstruktion som är dikotomin man-

kvinna:  

Jag brukar prata om det när jag dissekerar räkan i sjuan, för den byter ju kön. Så då liksom, vi 

börjar lite nånstans ah men du vet ”det är ju först en hane, sen blir den en hona”. Det blir ju en 

diskussion redan där. [...] Och sen så fortsätter det när vi pratar om, när vi kommer in i människan, 

för en kurs som jag inte tycker ingår som jag ändå brukar göra är hur bebisen utvecklas. Där finns ju 

allting i början, och nånting tillbakabildas, och för en del så tillbakabildas det inte utan man får 

båda. Så vi börjar liksom lite ur det biologiska perspektivet faktiskt, att det inte alltid blir…det blir 

inte hon och han alltid, det kan bli lite mittemellan. – Irena 

Även Mikaela och Anna problematiserar frågan om två kön genom att återkoppla till biologi, i 

synnerhet till genetik och könskromosomer. Genom att förklara för eleverna att det finns flera 

kombinationer av kromosomer än två kan de diskutera socialt kön. Eftersom biologin inte är 

svartvit kan den användas för att problematisera sociala konstruktioner. Vidare berättar Anna 

hur hon och hennes ämneslag gör avvägningar i biologiundervisningen för att undvika att spä 

på sexuella och kroppsliga normer. Exempelvis har de valt att rulla kondomer på en modell 

som är något mindre än genomsnittet:  

För det har vi pratat ganska mycket om, just det här demonstrera och rulla kondom. Man har testat 

med provrör och mätglas. Ganska stora grejer. Att det kan bli en skev bild, dels att det kan ge 

komplex och att tjejerna kan tänka ”vad är det där för jätte, det måste nog göra ganska ont”. – Anna 

Det normkritiska förhållningssätt som NO-lärarna införlivar i biologiundervisningen kan 

kontrasteras av tidigare forskning som funnit att sex- och samlevnadsundervisningen har haft 

för stort fokus på biologiska aspekter av sexualitet, där heterosexualitet formuleras som det 

naturliga utgångsläget utifrån idéer om reproduktion (Arvola Orlander 2016). Även Gagnon 

och Simon (2005: 90-91) såg att sexualundervisningen ofta begränsade sexualiteten till ett 

naturligt biologiskt fenomen, där sociala betydelser ofta skalades bort.  
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Samtliga intervjupersoner lyfter HBTQ-frågor som en integrerad aspekt av deras sex- och 

samlevnadsundervisning. Detta skedde bland annat genom faktisk undervisning om begrepp 

relaterade till HBTQ, att låta HBTQ-narrativ ta plats i undervisningen samt genom ett 

generellt förhållningssätt där heterosexualitet inte förutsätts. För Anna innebär det bland annat 

att frångå penetrationssexet som utgångspunkt när man pratar om sexuell debut och dylikt i 

undervisningen. I relation till HBTQ blir återigen språket ett viktigt verktyg, där exempelvis 

Anna är noga med hennes ordval: ”Jag förutsätter aldrig heterosexualitet. Och där är jag noga. 

’När du träffar en härlig person’, jag säger aldrig vilket kön den personen ska ha.” För Maria, 

som jobbar på en HBTQ-certifierad skola, är det viktigt att jobba med symboler. Hon tycker 

det är viktigt att HBTQ-medvetenhetet syns i skolan, bland annat genom HBTQ-flaggor och 

representation i form av bilder på samkönade par. Dock finns det en osäkerhet kring 

kompetens och tolkningsföreträde i relation till HBTQ hos vissa av intervjupersonerna. Anna, 

som tycker det är viktigt att inte förutsätta heterosexualitet, upplever ibland att det kan bli lite 

motsägelsefullt för henne att prata om HBTQ-frågor eftersom hon själv är en cis-person2 i en 

heterosexuell kärnfamilj. Anders känner också en osäkerhet kring sin kompetens på området: 

Jag känner ju att där skulle jag behöva massa fortbildning. Massor. Jag tror att mina värderingar är 

sunda. Men det handlar om kunskap och om, [paus], cis och trans vet jag liksom vad det är men det 

finns massa annat där jag känner liksom att det skulle jag jättegärna kunna tänka mig att gå, och få 

lära mig mycket mer om. Så att man liksom inte….trampar nån på tårna eller nåt sånt där. – Anders 

I denna osäkerhet går det samtidigt att utläsa en respekt för frågan och de elever som 

identifierar sig som något annat än heterosexuell och cis. Att poängtera och normalisera 

olikheter kan ses som ett sätt att stärka elevernas sexuella agens. Att prata om sexualitet och 

normer med eleverna menar Mikaela är ett sätt att få igång tankar om den egna identiteten, att 

eleverna ska lära känna sig själva och sina preferenser. Tidigare studier har visat att 

traditionella heterosexuella script korrelerar med lägre sexuell agens, i synnerhet hos kvinnor 

(Curtin et al. 2011; Kiefer och Sanchez 2007). En sexualundervisning som påtalar och 

dekonstruerar normer relaterade till sex och genus kan därför ha potentialen att undergräva det 

traditionella heterosexuella scriptets inflytande på eleverna, och i förlängningen stärka 

elevernas sexuella agens. Sammantaget bedrev intervjupersonerna en undervisning som 

fokuserade mycket på sexuella normer, vilket står i kontrast till Skolinspektionens granskning 

från 2018 samt Folkhälsomyndighetens enkätstudie från 2017. 

                                                 

2 ”En person vars könsidentitet och eller könsuttryck stämmer överens med normen för det juridiska kön 

som personen tilldelades vid födseln” (Folkhälsomyndigheten 2017).  
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Nya riskperspektiv  

Sexpositiv undervisning 

Samtliga intervjupersoner vill förmedla en positiv bild av sexualitet i sin sex- och 

samlevnadsundervisning. Däremot upplever en del av dem samtidigt en osäkerhet för var 

gränsen går för vad som är integritetskränkande och olämpligt att ta upp i relation till lust och 

sex. Till skillnad från flera tidigare studier lägger inte intervjupersonerna i denna studie fokus 

på de mer traditionella ”riskscripten” i sexualitet så som sjukdomar och oönskade graviditeter 

(Bay-Cheng 2003; Hauck 2015; Löfgren-Mårtensson 2013). Mikaela ser att det finns en 

poäng med att förmedla kunskap om könssjukdomar och graviditeter men att det inte utesluter 

andra budskap: ”Traditionellt så har man kanske fokuserat mycket på könssjukdomar och aids 

och graviditeter, och att det liksom bara är det. Det är ju viktigt också,  för de måste känna till 

det. Alltså så, men det är verkligen ’här har vi baksidan, men här är allting annat härligt’”. 

Anders menar att på de skolor han arbetat på har man försökt att vara öppen och inte 

tabulägga saker förutom ”när det kommer till det riktigt riktigt hårda”. Vidare känner han att 

hela målsättningen med sex- och samlevnadsämnet bör vara att ge en positiv bild av sex:  

Målet måste ju ändå vara att sex är något väldigt fint. Det tror jag att alla mina ex-elever som har 

haft mig skulle nog säga att det är ett av kärn…meddelanden. Sen finns det en bransch som 

exploaterar sex som inte är så bra. Men sex i sig självt, måste ju va fantastiskt.  – Anders 

Detta bekräftar Maria som poängterar att hon tycker det är väldigt viktigt att ”sex och 

samlevnad är något lustfyllt, att det är nånting roligt, att det är nånting härligt. Och väldigt 

mycket såhär… ta bort skam och skuld. Utan istället såhär, vi måste prata om saker.” Mikaela 

berättar om en uppgift där eleverna ska reflektera över vad de skulle ge för råd till en 17-årig 

kompis som blivit gravid. Här framgår det att graviditet inte av nödvändighet är något 

negativt eller riskfyllt:  

Och då kunde de ju plocka in lite vad som helst […] Perspektiv, olika perspektiv. För man kan ju 

vara såhär ”nämen en sjuttonåring, de kan väl ta hand om ett barn. Det är väl jätteroligt, vill de ha 

barn, kul liksom!”. Men man kan också vända på det på nåt annat sätt. Så de fick möjligheten att 

göra det. Så det inte bara är såhär domedags… - Mikaela 

Graviditet som risk utgör en del av ett större riskperspektiv på flickors kroppar, där flickors 

sexuella handlingsutrymme ofta försöker begränsas (Gagnon & Simon 2005: 51; Wiederman 

2005: 497). Att bjuda in till andra resonemang om en ung kvinnas graviditet än att det är 

farligt eller dåligt kan därför ses som en sätt att bryta med det riskperspektivet. Vikten som 
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flera av intervjupersonerna tillskriver vid att förmedla positiva aspekter av sexualitet ligger i 

linje med den forskning som kommit de senaste åren som förespråkat en sexpositiv 

sexualundervisning (Braeken & Cardinal 2008; Graugaard 2018; Grose, Grabe & Kohfeldt 

2014; Hirst 2013; Simovska & Roien 2018). Att förmedla en positiv och lustcentrerad 

förståelse av sexualitet kan enligt dessa studier fungera som ett sätt att kontrastera sex mot 

våld och övergrepp. Att legitimera lust kan också vara ett sätt att bryta traditionella 

heterosexuella script (Hirst 2013). Med det sagt råder det fortfarande en osäkerhet kring vad 

man som pedagog kan säga om lust, där flera av intervjupersonerna upplever gränsdragningar 

för vad man kan och inte kan säga om lust och sex till eleverna. Anna beskriver hur hon drar 

sig för att prata om lust med eleverna: 

Men det är också några års en som de häktade en svensklärare för att han lät eleverna skriva 

erotiska noveller. Så det är liksom en balansgång. Och jag kan gå längre som tjej än mina manliga 

kollegor kan göra. Vad är balansgången för att prata om lust och kön, och var blir det en kränkning? 

Så man drar sig lite för att gå ditåt. […] Jag lyfte det lite grann eftersom jag vet att det efterfrågas. 

Men försöker göra det såhär: ”Pilla på er själva. Ta reda på”. Min förra kollega på min förra skola 

kunde ge såhär i läxa: ”Gå hem och titta på din kön i spegeln”. Det törs inte jag göra. – Anna  

Anna har dock hittat en strategi för att behandla lust i sin undervisning genom att visa 

tecknade/animerade filmer som tar upp de aspekter hon inte själv är bekväm med att prata om. 

Till exempel låter hon filmen behandla frågor om onani, som är starkt sammankopplat med 

lust. Även Maria, som har som devis att alla frågor ska få svar, har upplevt att det funnits 

frågor hon inte känt sig bekväm med att svara på, eller som hon är osäker på om hon 

överhuvudtaget bör svara på:  

En fråga, som jag fortfarande inte har någon bra svar på och det har jag börjat fråga andra vad ska 

man svara. ”Finns det nån bra porr?”. Typ schysst porr. Den är jättesvår. Vad ska jag 

rekommendera, liksom. Till och börja med, ska jag rekommendera porr? Är det ens nånting jag ska 

göra, liksom? Och också, bra utifrån vilka kriterier, bra enligt vem? - Maria 

Sammanfattningsvis identifieras ett positivt och lustcentrerat script i pedagogernas sex- och 

samlevnadsundervisning, men att det inte är helt oproblematiskt att inkorporera sexpositiva 

och lustcentrerade budskap och att det är något som pedagogerna saknar tydliga riktlinjer för.  

Porr som riskscript 

Ett annat tema som framträder i en del av intervjupersonernas berättelser är det om 

pornografi. Detta tema är dock starkt sammankopplat med normkritiken, eftersom en kritisk 

diskussion om porr kan ses som ett försök att dekonstruera sexuella normer med ursprung i 
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pornografi. Porr utmålas av flera av intervjupersonerna som ett riskscript, där det är förenat 

med orealistiska förväntningar både på sig själv och andra. Anders menar att det hårdaste 

inslaget i hans sex- och samlevnadsundervisning är det moment som berör porr. Han vill att 

eleverna ska lära sig skilja på erotik och porr, och kunna kritiskt granska porrfilmers innehåll: 

Porrföredraget, där är nog huvudmålet att gå in i en sexuell relation utan….förväntningar…nån 

värdering. Man ska vara lite försiktig, aa, man ska va lite försiktig. Dels vill jag att de ska kunna 

tolka sexfilmer, och förstå att det är spelfilm, mer än andra filmer. – Anders 

Detta synsätt bekräftas av Maria, som menar att det är viktigt att förmedla att porr är fiktion:  

Dels hela porrindustrin som sådan som kanske inte alltid är så schysst. Men framförallt tänker jag att 

det är på film. Att såhär, alla har inte snoppar som är 20 cm långa, och alla är inte helrakade och 

har stenhårda silikonbröst. Att man förklarar att precis som en actionfilm inte är på riktigt. Och det 

tänker jag är det viktigaste. För jag tror tyvärr att mångas enda ingång till sexualitet är porr. – 

Maria 

Mikaela förhåller sig till porr på det sättet att hon önskar att hennes undervisning ger eleverna 

tillräckligt med verktyg och källor till att stilla sin nyfikenhet kring sexualitet, utan att känna 

ett behov att vända sig till porr:  

Sen när de vill veta på riktigt, de som vill titta på hur har tjejer sex med tjejer, då vet vart de ska 

söka, då vet vart de ska gå in och kolla. Då behöver de inte kolla på porr. Då kan de gå in där och 

kolla, för de vet att det finns. Det är så jag tänker, det är liksom det jag vill ge dom. – Mikaela  

Målsättning med att ha ett kritiskt förhållningssätt till porr är alltså att eleverna ska kunna 

skilja fiktion från verklighet, och kritiskt granska de normer som porr producerar. Porr 

producerar sexuella script som explicit handlar om sexuella situationer, vilket Gagnon och 

Simon menar är den typ av kulturellt scenario som mest kraftfullt kan influera samhället och 

instruera sexuellt beteende (Gagnon & Simon 1984: 54). Porr reproducerar också ofta ett 

genusscript, där männen representeras som proaktiva och njutningsorienterade och kvinnorna 

reaktiva (Gagnon & Simon 2005: 43-44). Att skolan skulle producera ett varnande script där 

porr blir något farligt och orealistiskt kan därför se som ett sätt att försöka dekonstruera 

porrens, och genusnormers, inflytande på utvecklandet av sexuella script. Vidare är resultatet 

ett tecken på att riskperspektivet har skiftat från det biologiska, så som sjukdomar och 

graviditet, till att beakta mer sociala risker förknippat med porrkonsumtion såsom orimliga 

förväntningar på andra, dåligt självförtroende eller dysfunktionella relationer. I kontrast till 

detta så är det en del av intervjupersonerna som inte förhåller sig till porr på något explicit sätt 

i sin undervisning, ofta för att de tycker gränsdragningen är svår gällande vad man kan säga 
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om lust till eleverna. Anna menar att de tidigare på skolan haft ett moment om porr, men att 

eleverna inte förstod syftet med momentet:  

För alla förhåller sig till kropp och sexualitet. Men att det var lite för mycket skriva på näsan och lite 

för lite tänka själv. På hur man, jag vet inte om det finns nåt bra material. Om porr. […] Det skulle 

behövas ett material. Jag skulle behöva ett material, då skulle jag kunna jobba med det. Jag har 

ingenting nu. – Anna 

Individbaserad och individberoende pedagogik 

Resultaten visar att det råder stora skillnader i hur intervjupersonerna och deras respektive 

skolor utformar och bedriver sex- och samlevnadsundervisning. Detta rör alltifrån hur 

momenten planeras till vilket material som används. En del skolor har valt att enbart ha sex- 

och samlevnadsämnet knutet till ämnesundervisningen i biologi medan andra har utökat med 

mer ämnesövergripande temadagar eller temaveckor. Olikheter och skillnader individer 

emellan blir tydligt även i pedagogernas förhållningssätt till ämnet. När intervjupersonerna 

reflekterar kring sin sex- och samlevnadsundervisning härleds ofta motiv och förhållningssätt 

till den egna individen och identiteten. Det är sällan någon av intervjupersonerna refererar till 

deras formella roll som lärare eller någon läroplan när de motiverar de val de gjort i sex- och 

samlevnadsämnet. Maria, som är ansvarig för att utveckla sexualkunskap på sin skola, menar 

att hon ensamt initierat och driver uppdraget och att det inte fanns något utställt uppdrag 

sedan innan. Maria har även fortbildat sig på sin fritid inom bland annat sexualmedicin, 

hedersproblematik samt HBTQ-historia och menar att detta bottnar i ett eget intresse. Även 

Anna menar att hennes kompetens i ämnet kommer från eget intresse, där hon har engagerat 

sig i HBTQ-frågor sedan gymnasiet. Ett eget intresse och drivkraft ser Anna som en viktig del 

i att vara trygg i att undervisa i sex och samlevnad. Intervjupersonerna lägger också vikt vid 

importansen av att förmedla sexualkunskap, eftersom de själva värderar den kunskapen högt. 

Anders menar att ”man kanske måste bjuda på sig själv och förmedla att det är väldigt 

viktigt”. Detta bekräftas av Mikaela: ”[V]i måste prata om det liksom, så då pratar jag om det 

för jag tycker det är viktigt.” 

 

Det framgår även att utformandet av innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen på 

skolorna är beroende av arbetslagets sammansättning i stort. Detta framgår i synnerhet på de 

skolor som har nån form av temadag(ar). Anders menar att temaveckans utformning och 
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innehåll är beroende av vilka som är med och vad de kan och att de olika momenten därmed 

varierat från år till år. Detta bekräftas av Irena som menar att:  

Mycket handlar om vad man har för arbetslag just då. Och vad de har för ämneskunskaper. Och vad 

de vill! Hur mycket de vågar eller vill. Så för mig känner jag att det har blivit väldigt olika beroende 

på vilka personer jag har jobbat med. Sen har jag haft mitt innehåll som jag vill ha med i kursen så 

att säga. - Irena 

Därmed verkar även större moment som drivs av flera pedagoger vara beroende av 

individuella preferenser och kompetenser. Pedagogens egna identitet blir också ett verktyg i 

att förmedla normkritik. När Maria berättar om hur hon jobbar med eleverna för att lära dem 

tänka normkritiskt poängterar hon att hennes eget uttryck är en viktig del: 

 [M]en mer ”hur” också tänker jag är att just visa exempel. Jag…är vuxen här på skolan men.. jag 

försöker, likväl som jag kan komma osminkad och i keps så kan jag komma uppsminkad med 

klackskor. Jag har aldrig liksom utmanande kläder så, men jag visar bara genom att vara den jag är 

som person att man kan ha hår under armarna och smink. Jag kan va kampsportare men också tycka 

om att dansa. Eller vad det nu är. Att jag visar det. - Maria 

Mikaela menar att stämningen när hon undervisar i sex och samlevnad ofta är god och att det 

är sällan elever försöker provocera. Detta härleder även hon till sitt eget uttryck: 

De är ganska vana vid att jag jobbar med normbrytet eller så för att jag är normbryt liksom, för dom. 

Medan jag vet att kollegor i andra klasser som kanske inte har det uttrycket... blir mer, då kommer 

mer de här… amen så ”om jag vill gifta mig med ett träääd får jag det?”[…] Men det är ingen som 

säger så till mig, och jag tror att det handlar mer om mig, mer än eleverna. Egentligen. För att vi 

sätter gränserna på olika sätt. - Mikaela 

Här är den egna identiteten inte bara en bakomliggande drivkraft utan utgör ett verktyg i sex- 

och samlevnadsundervisningen. Undervisningen verkar därför utgå mycket från pedagogernas 

egna drivkrafter och identiteter vilket leder till att undervisningen kan se olika ut beroende på 

vem som undervisar. Detta ligger i linje med LAFA:s kartläggning från 2005, som visade att 

undervisningen varierade efter vem det var som undervisade samt att det var pedagogers 

personliga målsättningar som fungerade som drivkrafter för undervisningen.  

 

Att sex- och samlevnadsundervisningen blir knuten till vardera pedagog är något som 

intervjupersonerna också själva är medvetna om och lyfter. Exempelvis berättar Anders om 

hur elever han själv inte undervisar har kontaktat honom och önskat att han hade deras klass i 

sex- och samlevnadsundervisning istället för ordinarie lärare. Vidare ser Maria en direkt risk i 

att sluta på hennes nuvarande skola, eftersom det skulle äventyra hennes utvecklingsarbete:  
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Men jag kan ju också säga att, precis som faran ofta är, att om jag slutar här.. då blir det ju inga mer 

utställningar. Då blir det inga mer HBTQ-pengar, kanske, eller böcker som.. eller det kan ju vara 

nån annan tar vid! Men jag vet inte.. Absolut ingenting som garanterar det. Och där är ju problemet, 

att det blir väldigt personbundet. Jag är en eldsjäl. Det är därför det här händer. - Maria 

Detta fokus på pedagogens egna individ och identitet innebär att undervisningen baseras mer 

på individuella preferenser och kompetenser än tydligt formulerade riktlinjer, samt att 

undervisningen blir låst till individerna som genomför den. Utifrån sexuell scriptteori blir det 

också tveksamt om sex- och samlevnadsundervisningen förmedlar ett kulturellt scenario, 

eftersom ett kulturellt scenario ska produceras och delas på en kollektiv nivå (Gagnon & 

Simon 1986: 98; Gagnon & Simon 1984: 53). När utgångspunkten för undervisningen är 

starkt präglad av pedagogen som individ är risken att det som förmedlas till eleverna snarare 

är olika individuella script på lokal nivå än en samlad, kollektiv förståelse av sexualitet.  

Elevpåverkan och elevanpassning 

Förutom pedagogens identitet och person så visar det sig att även elevgruppen är en viktig 

faktor i hur sex- och samlevnadsämnet utvecklas på skolorna. Detta dels genom att elever 

aktivt ställer krav på och styr innehållet i undervisningen, dels genom att undervisningen 

implicit anpassas efter elevgruppens erfarenheter och förkunskaper. Exempelvis kan eleverna 

ställa krav på själva kvalitén i sex- och samlevnadsämnet på vissa av skolorna. På Marias 

skola var det eleverna som påtalade att skolan inte hade tillräcklig HBTQ-kompetens, vilket 

direkt ledde till att arbetet med en HBTQ-certifiering initierades. Maria ser också att eleverna, 

mer än förut, säger till när de upplever att någon på skolan inte lever upp till deras 

värdegrund, exempelvis att dela upp i ”tjej och kill-grupper” i undervisningen. Mikaela menar 

att en elevgrupp kan ställa krav genom att påpeka att de vill ha samma undervisning som en 

annan elevgrupp fått: ”De eleverna som vi har pratar ju med de andra eleverna som har andra 

lärare, å då kan dom såhär ’men de här pratade ju om detta kan inte vi också göra det?’” Irena 

låter elevgruppens frågor vara utgångspunkten för hennes sex- och samlevnadsundervisning. I 

början av momentet samlar hon in anonyma frågor som hon sedan utformar sin undervisning 

efter. Även om hon upplever att många frågor är detsamma år efter år, så finns det ändå en 

anpassning efter varje elevgrupp. De grupper som har många frågor och vill gå in i detalj kan 

få en eller två lektioner extra för att få svar på sina frågor. Att låta eleverna ställa anonyma 

frågor i form av en frågelåda eller liknande är något som alla intervjupersoner gjort på något 

sätt i sin undervisning. Anna låter även eleverna gemensamt bestämma vilka ord de ska 
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använda för könsorganen under undervisningen. Detta för att de ska hitta ett gemensamma 

begrepp och ett språkbruk alla är bekväma med:  

Men så att vi har ett ord, så att de sen kan välja egna ord i sina relationer. Som är nånting helt 

annat. Min förra åtta ville att vi skulle säga hallongrottan. Och det var ju jätteroligt. Men då kan ju 

de använda ”fittan” i sovrummet sen liksom. – Anna 

Dessutom påverkar elevgruppens sammansättning, i form av erfarenheter och förkunskaper, 

hur sex- och samlevnadsundervisningen ser ut. På tre av intervjupersonernas skolor har det 

funnits elever som varit öppna med att de identifierar sig som en annan könsidentitet än sitt 

tilldelade kön, vilket har lätt till att transfrågor har lyfts i arbetslaget och i klassrummet.   

Vidare ser Anna att det sker en anpassning av undervisningen efter sammansättningen i 

elevgruppen:  

På min förra skola så hade jag mest tjejer. Det var 20 tjejer och 10 killar i varje grupp. Och väldigt, 

med väldigt mycket socialt och kulturellt kapital. Så då kunde vi verkligen prata om…samtycke. Och 

det var mycket ”jag känner” och ”hur ska vi göra här?” Här är det lite mer begränsade ordförråd 

och lite mer såhär ”bröl”. Och då blir det svårare. Och då är det viktigare att ta in en film. ”Hur 

känner killen i filmen nu”? – Anna  

Elevgruppens förmåga att diskutera och resonera kring sex- och samlevnadsfrågor härleds här 

till socialt och kulturellt kapital. Att deltagandet och diskussionerna i klassrummet skulle utgå 

från elevernas förkunskaper och medvetandenivå bekräftas delvis av Anders som menar att 

eleverna på hans skola har en ”extremt hög HBTQ-medvetenhet”:  

Ofta så är det nån stark tjej i klassen som säger nåt och så får det lite mottugg och så blir 

det…väldigt bra dialoger. Upplever jag. Faktiskt. Och jag upplever att väldigt många är delaktiga. 

För frågeställningarna är ju, från början att alla kan, får ha en åsikt. Och det är ju, HBTQ+-

medvetenheten på den här skolan är extremt hög. – Anders 

Anders ser att ämnet har fått ett större elevfokus med tiden: 

Det har gått från att vara information till mycket mer delaktighet. […] För att i början var det, man 

berättade om hygien och det var en jurist som berättade om.. [paus]. Nu känner jag lite mer såhär, 

nu handlar det mycket mer om, man utgår från elevernas erfarenheter. -Anders 

Att intervjupersonerna inkorporerar elevernas åsikter och perspektiv i sin undervisning kan 

ses som ett sätt att göra sex- och samlevnadsämnet relevant för eleverna. Gagnon och Simon 

(2005: 91-92) menade att en lyckad sexualundervisning måste ta hänsyn till ungas 

erfarenheter och upplevelser för att begreppsliggöra sexualitetens alla aspekter. Detta 

resonemang har fått stöd i mer samtida forskning som menar att ett elevdeltagande i 

sexualundervisningen förstärker chanserna för att eleverna införlivar kunskapen i sina 



 

 29 

framtida handlingar och livsstil (Pound et al. 2016; Simovska & Roien 2018). Ett deltagande 

innebär också att eleverna själva är med och påverkar produktionen av sexuella script i 

undervisningen. När elevernas egna åsikter, erfarenheter och kunskaper får vara en faktor i 

sex- och samlevnadsämnets utformning och ett föremål för diskussion blir de också 

medförfattare till den scriptproduktion som sker där. Därmed kan de sexuella normer och de 

betydelser sexualitet får i undervisningen variera efter elevgruppens sammansättning. Vidare 

förstärker detta att scriptproduktionen i undervisningen blir av lokal karaktär, och inte 

behöver gå i linje med en större kollektiv förståelse av sexualitet i form av ett kulturellt 

scenario (Gagnon & Simon 1986: 98; Gagnon & Simon 1984: 53).   

Externt inflytande 

Fortsättningsvis visar resultaten att sex- och samlevnadsämnet ofta påverkas av andra externa 

aktörer och ofta anpassas till samhällsaktuella händelser. Flera av intervjupersonerna lyfter in 

aktuell agenda i sin undervisning, där ”metoo” och samtyckeslagen är de två mest 

framträdande exemplen. Sex- och samlevnadsundervisningen anpassas därmed efter ”tidens 

anda”, de frågor som är aktuella just då. På flera av skolorna har man även bjudit in externa 

aktörer, så som RFSU och ungdomsmottagningen samt besökt teaterföreställningar. I detta 

ingår också att använda mycket externt material, i synnerhet från ungdomsmottagningens 

hemsida, UMO och RFSL. Att bjuda in utomstående föreläsare ser vissa av 

intervjupersonerna som en bra strategi, i synnerhet för lärare som inte är så bekväma i att 

undervisa i ämnet. Anna tänker ”att det är toppen om man är en NO-tant som tycker att det 

här är jobbigt liksom”. Samtidigt finns det ett visst tvivel gällande att bjuda in externa 

föreläsare. Mikaela kan se att en extern föreläsare kan utgöra en kontrast till den vanliga 

undervisningen på ett negativt sätt: ”Ja så det inte bara är ett jippo heller. Såhär ’nu kommer 

nån från RFSU woho’ och sen så glömmer vi det resten.” Att skolorna låter andra aktörer ta 

plats i sex- och samlevnadsämnet innebär att en inte uteslutande kan titta på skolans egna 

lektionsplaneringar och målsättningar för att utläsa vilka betydelser sexualitet ges. Det 

sexuella script som skolan produceras kan alltså påverkas av andra sexuella script som andra 

samhällsaktörer har konstruerat. Att ett tema blir extra relevant under en viss tid, till exempel 

som med samtyckeslagen, innebär också att innehållet inte är konsekvent över terminerna och 

förhåller sig till just då aktuella diskurser om sexualitet i samhället.  
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Ämnets utveckling och framtid 

Samtliga intervjupersoner var nöjda med den sex- och samlevnadsundervisning de själva 

bedrev, men kunde ändå se att ämnet på en mer generell nivå kan utvecklas. Främst önskade 

intervjupersonerna att det fanns en högre kompetens- och medvetandenivå i resten av 

arbetslaget. Vissa menade att de gärna hade skickat sina kollegor på fortbildningar så att det 

fanns ett gemensamt förhållningssätt runt frågor som rör sex och samlevnad. Flera av 

intervjupersonerna önskade också att sex- och samlevnadsämnet fick bli ett eget ämne: 

Jag skulle nog vilja se att sex och samlevnad blev ett obligatoriskt tema. Inte bara låg i biologin. Ett 

obligatoriskt tema. – Anders 

Personligen så förespråkar jag ju att sätta sexualkunskap som ett ämne med utbildade sexologer, 

eller socionomer eller folk som vet vad de pratar om. Precis som alla andra ämnen. Att man har folk 

som har en kompetens. För det är ju orimligt att en person som aldrig har fått nån utbildning i 

sexualkunskap ska kunna göra det på ett vettigt sätt. - Maria 

Detta kan tolkas som att intervjupersonerna upplever att ämnet är underprioriterat i jämförelse 

med andra av skolans ämnen. Vidare upplever en del av intervjupersonerna en ensamhet i 

ämnet, där de saknar stöd från kollegor eller ledning. Exempelvis utformar Maria uppgifter i 

sexualkunskap som hennes lärarkollegor ska lyfta i klassrummen, men får höra från bland 

annat elever att detta inte alltid görs. Hon önskar att ämnet skulle prioriteras högre: 

Ja alltså, jag skulle väl egentligen vilja att alla tog uppdraget på allvar på nåt sätt. Som sagt, det 

finns jättetydliga beskrivningar hur man prata om sexualkunskap i alla ämnen. Gör det! Tänker jag. 

Räkna statistik på våld mot kvinnor. Eller prata om…vem som gör mest, hur hushållsarbetet är 

fördelat i hemmet på hemkunskapen. Prata om klimatfeminism i geografin. - Maria 

Anders tycker däremot inte att kursplanerna är fullt så tydliga, och önskar att det fanns en 

tydligare läroplan för ämnet: 

Men kan man inte börja med att faktiskt utöka läroplanens mål med sex- och 

samlevnadsundervisningen först. Det, jag tycker till och med att det skulle kunna komma ut ett sånt 

här kompletteringshäfte som det har gjort i alla ämnena. Varför inte i biologi ha ett 

kompletteringshäfte, mål och riktlinjer för sex-  och samlevnadsundervisningen? - Anders 

Sammanfattningsvis såg intervjupersonerna att sex- och samlevnadsämnet kan utvecklas med 

större ämnesintegrering, tydligare läroplaner, en ökad kompetensnivå på skolan och ett större 

stöd från ledning och andra kollegor. Möjligtvis att det som intervjupersonerna efterfrågar i 

form av större ämnesintegrering, tydligare kursplaner, ett gemensamt språk och värderingar i 

arbetslaget samt en större medvetandenivå bland personalen skulle hjälpa att producera ett 
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mer sammanhängande, kraftfullt sexuellt script som kan stå i kontrast till de som produceras i 

populärkultur och media. Det skulle i varje fall förstärka sex- och samlevnadsundervisningens 

budskap i form av varaktighet och stringens.  

Diskussion 

Studien hade som syfte att undersöka vilka betydelser sexualitet ges på högstadiet genom 

pedagogers berättelser om sex- och samlevnadsundervisningen. Studiens resultat går på 

många sätt i en annan riktning än den tidigare forskning som kritiserat sex- och 

samlevnadsundervisningen. I kontrast med tidigare studier så bedriver intervjupersonerna en 

undervisning som är inkluderande och tar fasta på olikheter genom en stark normkritik. Alltså 

försöker undervisningen att inte reproducera de traditionella sexuella normerna som är 

kopplade till föreställningar om genus och heterosexualitet. Sexualitet utmålas istället som 

något positivt och högst individuellt, där intervjupersonerna försöker stärka eleverna i att 

utforma sina egna interpersonella och intrapsykiska script. Intervjupersonerna försöker med 

sin undervisning dekonstruera många traditionella sexuella script, i synnerhet de med 

heterosexualitet som utgångspunkt. Detta görs dels genom att lyfta och främja olikheter, dels 

genom att påvisa hur sexuella normer är sociala konstruktioner. Intervjupersonernas 

undervisning försöker därmed dekonstruera ett traditionellt heterosexuellt script genom att 

belysa dess konstruktion för eleverna. Däremot visar resultaten på svårigheter med att 

konstruera sexuella normer, eller kulturella scenarier, eftersom undervisningen är av sådan 

lokal karaktär. I likhet med tidigare granskningar visar resultaten att undervisningen är 

beroende av pedagogens identitet och att det kan finnas skillnader i hur pedagoger bedriver 

undervisningen (LAFA 2005). Vidare påverkas undervisningen av elevgruppens 

sammansättning och externa aktörer, vilket ytterligare förstärker dess lokala karaktär. Det blir 

därför tveksamt om sex- och samlevnadsundervisningen kan producera ett tvingande 

kulturellt scenario som kan spela ut rollen av kulturella scenarier där det heterosexuella 

scriptet är starkt (Gagnon & Simon 2005: 22-23; Wiederman 2005: 497-499). En möjlig 

förklaring till att undervisningen har fokus på att stärka elevernas egna interpersonella och 

intrapsykiska script, snarare än att producera ett kulturellt scenario, är att det svenska 

samhället inte präglas av en stark kollektivism i frågor som rör sexualitet och identitet. Enligt 
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sexuell scriptteori så förlorar kulturella scenarier sin tvingande kraft i samhällen som präglas 

av färre delade värderingar och högre individualism. I dessa samhällen ligger ett större ansvar 

på individen att utveckla sexuella script och manövrera i olika sociala och sexuella situationer 

(Gagnon & Simon 1984: 54). Utifrån detta kan sex- och samlevnadsundervisningens fokus på 

individualitet ses som en del av en större samhällsutveckling, där den speglar en ökad 

individualism även i det sexuella. Att skolan inte producerar ett starkt kulturella scenario kan 

därför förstås som att kulturella scenarier inte är särskilt inflytelserika i samtida svensk 

kontext.  

 

Studien har även testat möjligheterna att applicera ett scriptperspektiv på sex- och 

samlevnadsundervisning. En svårighet med teoriappliceringen är att undersöka de mer 

individuella aspekterna av sexualitet, som utgörs av interpersonella och intrapsykiska script. 

Utifrån studiens material är det svårt att utläsa hur script verkar på en interpersonell eller 

intrapsykisk nivå eftersom materialet inte omfattar sexuella interaktioner eller redogörelser 

för inre sexuella tankar och fantasier. Det är alltså svårt att utläsa hur relationen mellan de tre 

scriptnivåerna ser ut, även fast de utifrån teorin ska vara dynamiska (Gagnon & Simon 1984: 

53-54). Fortsättningsvis kan jag i efterhand se en begränsning i att applicera begreppet 

kulturella scenarier på ett fenomen som är så aktuellt och pågående. Möjligtvis att ett 

kulturellt scenario blir tillräckligt tydligt och avgränsat för analys först i retrospektiv, eftersom 

det rör sig om långsamma förändringar på institutionell och kollektiv nivå. En annan 

begränsning i uppsatsen är att uppsatsens intervjupersoner består av så kallade ”eldsjälar”, och 

har ett uttalat personligt intresse i ämnet, vilket förstärker studiens argument om ämnets 

individberoende. Uppsatsen kan därför inte uttala sig om sex- och samlevnadsundervisning 

generellt, utan mer perspektiven hos de som jobbar aktivt och gladeligen med sex och 

samlevnad i skolan. För framtida studier vore det intressant att undersöka hur unga svenskar 

har uppfattat sin sex- och samlevnadsundervisning, för att se vilka script de identifierar. Det 

är ett perspektiv som denna studie inte lyckats fånga eftersom den enbart utgår från 

pedagogernas förhållningssätt och erfarenheter. Det vore intressant att se hur eleverna har 

uppfattat samma undervisning. Det skulle även ge möjligheter att på ett mer uttömmande sätt 

undersöka de interpersonella och intrapsykiska nivåerna av sexuella script. Denna studies 

främsta slutsats är att sex- och samlevnadsundervisningens utformning medför svårigheter i 

att konstruera ett koherent sexuellt script som står i kontrast till de mer traditionella 

heterosexuella scripten. 
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Bakgrundsfrågor  

• Kön:  

• Ålder: 

• I vilka ämnen undervisar du? 

• Hur länge har du arbetat som lärare?  

• Har du fått någon utbildning i sex- och samlevnad? 
 

Organisering/styrning 

• Skulle du kunna börja med å berätta lite hur sex-och samlevnadsundervisningen organiseras 

och ser ut på er skola? 

• Hur ser kontakten ut mellan andra lärare och rektorn i relation till sex- och samlevnadsämnet? 

Finns det en gemensam diskussion kring ämnet?  

• Förutom du själv – vilka andra undervisar i sex och samlevnad på skolan?  

• Finns det samarbete med elevhälsan, ungdomsmottagningen eller RFSU?  

 

Innehåll: 

• Kan du berätta lite om din sex- och samlevnadsundervisning?  

• Vilka aspekter av sex- och samlevnad berör din undervisning?  

• Vad skulle du säga att du lägger mest tid på? Hur kommer det sig?  

• Hur anser du att skolan ska förhålla sig till andra kunskapskällor om sex, så som porr, internet 

och annan media?  

• Hur fri känner du dig i att utforma sex- och samlevnadsundervisningen?  

 

Genomförande:  

• Vilka undervisningsformer har du använt? På vilket sätt undervisar en om de aspekter av 

sexualitet vi diskuterat? 

• Hur anser du att man bäst utvecklar en sexuell kompetens och kunskap hos eleverna? 

• Hur arbetar man med eleverna för att de ska lära sig tänka normkritiskt kring sex- och 

samlevnad?   

• Hur skulle du beskriva stämningen och interaktionen i klassrummet när du håller i sex- och 

samlevnadsundervisning? 

• Vilka frågor är svåra att ta upp? Finns det några strategier för att hantera obekväma 

situationer? 

 

Avslutande frågor: 

• Hur ser du på framtiden för sex- och samlevnadsämnet i skolan? Hur skulle du vilja att den 

utvecklades?  

• Finns det något vi missat att prata om som du tycker är relevant här?  
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