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Individer med psykisk funktionsnedsättning kan vara väldigt sårbara 

eftersom de kan bli utsatta för sexuella övergrepp. Därför är viktigt att 

dessa individer får en god sexualkunskap. Syftet med den kvalitativa 

studien var att undersöka hur lärare upplever att ha 

sexualundervisning för psykisk funktionshindrade elever. Eftersom 

det är främst lärarna som ger dessa elever kunskap. Forskningen är 

tämligen begränsad inom detta ämnesområde. Lärarna upplevde 

konkreta faktaämnen såsom kroppens anatomi var lättare att undervisa 

i än känslor och sexuell tillfredsställelse. Ett återkommande dilemma 

var att väga för- och nackdelar kring hur mycket kunskap elever ska få 

i sin sexualundervisning. Vidare undersöker studien lärarnas 

handlingsutrymme i deras sexualundervisning. Överlag hade de ett 

gott handlingsutrymme, trots att det var dissonans mellan särskolans 

syften. Lärarna upplevde positiva krav och att de hade hög kontroll i 

sina arbeten. Studien visade även att lärarna hade en hög self-efficacy 

och att det var främst åldersrelaterat.  

 

Funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk eller psykisk funktionsförmåga hos en 

individ (Socialstyrelsens termbank, 2007). Psykisk funktionsnedsättning innebär att 

individen har en eller flera kognitiva funktionsnedsättningar. Det medför att individens 

kapacitet är begränsad och det yttrar sig exempelvis i svårigheter att minnas, planera, ta 

hand om sig själv eller sämre förmåga att umgås med andra individer (Nationell 

psykiatrisamordning, 2006). Begreppet funktionshinder innebär en begränsning för en 

individ med en fysisk eller (och) psykisk funktionsnedsättning i relation till sin 

omgivning (Socialstyrelsens termbank, 2007). År 1968 utformades den första 

omsorgslagen och den innefattade att alla barn och ungdomar har rätt till utbildning 

oavsett om de har eller inte har en funktionsnedsättning. De elever med psykisk 

funktionsnedsättning som inte når upp till 70 i intelligenskvot hamnar i grundsärskolan. 

De elever som understiger intelligenskvot 55 hamnar i träningsskolan (Tideman, 2000). 

Därför är utbildningen i grundsärskolan och i särgymnasieskolan individanpassad, för 

att kunna tillgodose elevers behov. Samtidigt ska denna utbildning försöka motsvara 

den utbildning som ges i grundskolan och i gymnasieskolan (Skolverket, 2008). 
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Sexualundervisning i särskola 

Enligt skolverkets kursplan inom obligatorisk grundsärskola ska eleven efter avslutad 

utbildning ”ha kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt 

överförbar smitta”. Vanligtvis sker sexualundervisningen inom biologiämnet i 

grundsärskolan. I gymnasiesärskolan finns inte sexualundervisningen i kursplanen alls 

(Skolverket, 2002).  

Sexualundervisning i tidigare forskning 

Shtarkshall, Santelli och Hirsch (2007) tar upp att sexualundervisningen främjar 

individens psykosociala utveckling och välbefinnande under ungdomstiden och senare i 

det vuxna livet. Frånvaron av sexuell kompetens kan medföra hälsorelaterade risker 

såsom sexuellt överförbara sjukdomar eller oönskade graviditeter. De kom fram till att 

ett samarbete mellan elevernas hem och skola ger de verktyg som de behöver för att 

utvecklas till hälsosamma individer (Shtarkshall et al., 2007). 

Timmerman (2009) har gjort en undersökning om hur 20 lärare från ”vanliga” skolor 

upplever att ha sexualundervisning. Timmerman (2009) kom fram till att lärarnas 

personliga åsikter och erfarenheter påverkade deras undervisning. Undersökningen fann 

två olika typer av lärarstilar. Den ena lärarstilen var att läraren var mer känslosam, 

öppen och elevcentrerad. Den andra lärarstilen innebar att läraren var mer kognitiv, 

distanserad och lärarcentrerad. De sistnämnda lärarna hade mycket svårare att undervisa 

sex och samlevnad till sina elever. De lärare som hade den första typen av lärarstil hade 

däremot inte några invändningar mot att undervisa sex och samlevnad. Undersökningen 

visade vidare att båda lärartyperna ”förlängde sin personlighet” i deras undervisning, 

och med det menas att lärarnas egna erfarenheter, inställningar och åsikter påverkade 

undervisningen. Nackdelen med dessa lärarstilar var att lärarnas professionalitet i 

yrkesutövningen minskade och detta strider mot lärarutbildningens politik, där de ska 

utgå från enhetlighet och standardisering (Timmerman, 2009).  

Kim (2010) undersökte hur specialundervisningslärare som undervisar elever med 

lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter och ”vanliga” lärare upplever att ha 

sexualundervisning. Specialundervisningslärarna hade betydligt mindre positiva 

attityder till sexualundervisning än ”vanliga” lärare. Båda lärartypernas ålder och antalet 

år som de hade undervisat i sexualundervisning var signifikant korrelerade med lärarnas 

attityder till sexualundervisning. Det framkom att de äldre lärarna och de mer erfarna 

lärarna hade en mer positiv inställning till sin sexualundervisning. Hargreaves (2000) 

fram till att lärarna kände sig mer bekväma med och kompetenta inför att undervisa i 

kroppens anatomi, fysiska utveckling eller avhållsamhet än att undervisa om sexuell 

tillfredsställelse, onani eller orgasm. Studien visade vidare att lärarna ansåg att ämnet 

sex och samlevnad var viktigt, men att de inte uppfattade sig behöriga inom detta 

område. 
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Varför har individer med psykisk funktionsnedsättning behov av sexualundervisning? 

Individer med psykisk funktionsnedsättning saknar oftast erfarenheter och kompetens 

för att kunna utveckla sexuella relationer, samt att sätta gränser för vad de vill göra 

inom det sexuella området. Brist på erfarenheter och kompetens gör dem mer sårbara 

för sexuellt utnyttjande jämfört med individer som inte har psykisk 

funktionsnedsättning (Swango-Wilson, 2009). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) 

har alla människor rätt till sin sexualitet (World Health Organization, 2002). Swango-

Wilson (2009) menar att samhället dessvärre vidmakthåller myten om att individer med 

psykisk funktionsnedsättning inte har någon sexualitet alls. Dessa individer beskrivs 

som eviga barn. Detta kan medföra att de individer med psykisk funktionsnedsättning 

som blir utsatta för sexuella övergrepp utvecklar en tolerans mot de övergreppen. Ett 

sätt att minska sårbarheten hos dessa individer är att de ges en god sexualundervisning 

och att de utvecklar ett socialt nätverk som inte kommer från samma grupp som de 

själva (Swango-Wilson, 2009).  

 

Teoretisk bakgrund 

Krav och kontrollmodellen. 

Denna modell utformades av Karasek och sedan vidareutvecklat denna modell 

tillsammans med Theorell. Krav- och kontrollmodellen utgår från att hälsa är resultatet 

av balans mellan arbetets krav och individens kontroll över sitt arbete. Arbetets krav 

inbegriper individens psykiska belastning som uppstår av de upplevda krav som 

omgivningen ställer. Exempel på upplevda arbetskrav är tidspress, att vara engagerad 

eller att ha konflikter på arbetsplatsen. Individens kontroll innefattar hur denne kan styra 

över sitt arbete. Det menas hur individens beslutsutrymme ser ut, var och när arbetet ska 

utföras, samt kontrollen över sina arbetsuppgifter. 

 

Karasek och Theorell utformade fyra olika typer av arbeten och dessa var: aktiva, 

avspända, passiva och spända.  De spända arbetena innebär att individen har låg kontroll 

och höga arbetskrav, detta utgör det största hotet mot individens hälsa, därför att spända 

arbeten motverkar inlärning och utveckling (Karasek & Theorell, 1990). Forskning 

visar att spända arbetssituationer korrelerar med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar 

(Johnson, Stewart, Hall, Fredlund & Theorell, 1996). Däremot visar krav- och 

kontrollmodellen att höga arbetskrav inte nödvändigtvis behöver innebära en fara för 

individens hälsa, förutsatt att de höga arbetskraven kombineras med hög kontroll. Detta 

medför att individen utvecklas, blir mer motiverad i sitt arbete och det bidrar till att 

individen mår bra. Men när kraven övergår till en hög arbetsbelastning blir det ett hot 

mot hälsan. Ett avspänt arbete innebär att individen har låga arbetskrav och hög 

kontroll, detta kan medföra att individen upplever understimulans. Låga arbetskrav och 

låg kontroll leder till ett passivt arbete där individen blir uttråkad och omotiverad. Krav 

och kontrollmodellen har kompletterats med en ytterligare dimension, socialt stöd. Det 

innebär att den arbetsförde individen upplever att denne har en god sammanhållning på 

sin arbetsplats och känner tillit för sina medarbetare och chefer, samt upplever att denne 

blir erbjuden extra resurser eller hjälp vid behov från sina medarbetare och chefer. 

Karasek och Theorell liknar socialt stöd vid en slags buffert, där socialt stöd bidrar till 
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att balansera individens upplevda arbetskrav och kontroll över sitt arbete (Karasek & 

Theorell, 1990). 

 

Motivation inom läraryrket. 

Motivation brukar delas in två olika typer, inre och yttre. Den inre motivationen brukar 

härledas från individens inre personliga mål utan förväntningar om en yttre belöning. 

Yttre motivation syftar på ett beteende där individen söker en yttre belöning, såsom 

pengar, sociala prestationsmotiv, eller undviker negativa påföljder (Ryan & Deci, 2000). 

Lärare tenderar att bli mer motiverade om deras chef uppvisar ett demokratiskt 

ledarskap. Det demokratiska ledarskapet innebär att lärare får delta i olika 

beslutsfattanden, det vill säga att lärarna upplever hög kontroll i arbetet. Dessutom höjs 

lärarnas motivation när deras chef värdesätter arbetet (Tjomsland, Iversen & Wold, 

2009).  

Self-efficacy. 

Bandura (1997) utarbetade begreppet self-efficacy och det handlar om individens egna 

generella förmåga att hantera och organisera sina styrkor i olika situationer. Fyra olika 

faktorer påverkar individens self-efficacy. Den första är erfarenhetshistorik och det 

innebär att människors tidigare tolkningar och minnen påverkar deras nuvarande 

förmåga att hantera olika situationer. Den andra faktorn handlar om hur individen 

observerar andra människors uppträdanden. På detta sätt höjs eller sänks individens 

self-efficacy, därför att individen vidliknar sig själv med den ställföreträdande. Den 

tredje faktorn berör verbal övertalning och det handlar om att öka individens effektivitet 

och för att generera den motivation som behövs tillfälligt och provisoriskt öka 

individens self-efficacy, för att skapa den motivation som behövs i den stundande 

situationen. Den sista faktorn handlar om hur individens fysiologiska tillstånd påverkar 

dennes self-efficacy. Ju sämre en individ mår fysiologiskt, desto lägre self-efficacy får 

denne eftersom frånvaron av rädsla, spänningar och stress ger en kroppslig feedback om 

att denne faktiskt kan klara av situationen. Av de fyra olika faktorerna så påverkar 

individens erfarenhetshistorik mest individens self-efficacy. Dessutom så återhämtar 

individer sig snabbare mot motgångar om de har en hög self-efficacy (Bandura, 1997).  

 

I en japansk enkätstudie deltog 151 blivande lärare och 67 erfarna lärare. De fick 

självskatta hur de såg på sin undervisning, självkänsla och hur pass hjälpsökande de var. 

Resultatet visade att ju bättre socialt stöd lärarna hade, desto högre self-efficacy hade 

de. Lärarnas höga self-efficacy berodde även på att de hade undervisningserfarenhet. 

Denna undervisningserfarenhet påverkade dem positivt, eftersom mer 

undervisningserfarenhet ledde till högre självkänsla (Huang, Liu & Xishan, 2007).  

 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att lärare blir mer motiverade i sin 

yrkesroll om de får bra stöd från skolan och om de får vara delaktiga i olika 

beslutsfattanden (Tjomsland, Iversen & Wold, 2009). Dessutom visar den tidigare 
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forskningen att ju mer undervisningserfarenhet en lärare har, desto högre self-efficacy 

har denne. Lärarnas erfarenheter påverkar sexualundervisningen på ett både positivt och 

ett negativt sätt (Kim, 2010; Timmerman, 2009). Timmerman (2009) belyste vidare att 

lärares professionalitet kan avta i sexualundervisningen, och detta på grund av att 

lärarna ”förlängde sin personlighet” i undervisningen. Dessutom visade en annan studie 

att sexualundervisningslärare inte uppfattar sig vara behöriga inom sex och 

samlevnadsområdet (Hargreaves, 2000). Swango-Wilson (2009) problematiserar att 

individer med psykisk funktionsnedsättning ofta saknar erfarenheter och kompetens 

inom ämnet sex och samlevnad. Konsekvensen kan bli att individer med psykisk 

funktionsnedsättning kan bli sexuellt utnyttjade eftersom de inte har fått lära sig att sätta 

gränser. Därför är det oerhört viktigt att elever med psykisk funktionsnedsättning får en 

god sexualundervisning (Swango-Wilson, 2009). Forskning kring hur lärare upplever att 

undervisa ämnet sex och samlevnad för elever med psykisk funktionsnedsättning är 

knapphändig. Istället är det vanligare med fokus på lärare som har elever som inte lider 

av någon form av funktionsnedsättning. 

 

Syfte 

Mot bakgrund av ovanstående var syftet med den föreliggande studien att få mer 

kunskap om hur lärare upplever att undervisa i ämnet sex och samlevnad för elever som 

har psykisk funktionsnedsättning. Vidare kommer studien att undersöka hur lärare 

upplever hur mycket handlingsutrymme de har i sin sex och samlevnadsundervisning. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

I studien deltog nio personer som var verksamma lärare inom särskolan och 

gymnasiesärskolan. Kriteriet för att delta var att ha erfarenhet av att undervisat i sex och 

samlevnad för elever som har en funktionsnedsättning. Sex av personerna kontaktades 

på deras arbetsplatsers hemsida via e-post i form av ett följebrev som presenterade 

studiens syfte, etiska förhållningsregler samt intervjuproceduren. Tre personer var ett så 

kallat snöbollsurval som rekommenderats av en deltagare i studien. Personernas 

arbetsplatser var placerade i Norrköping, Storstockholm och Västerås. 

 

Undersökningsdeltagarna i studien var fyra män och fem kvinnor i åldrarna 26 – 55 år 

och medelåldern på dessa var 43,6 år. Deras yrkesverksamma tid som lärare varierade 

mellan 1,4 och 30 år. Åtta av dessa deltagare hade en kvalificerad lärarexamen., medan 

en var utbildad till hantverkspedagog. Två av de utbildade lärarna var utbildade inom 

biologi och att båda av dem hade forskat. De resterande av deltagarna undervisade i 

blandade ämnen såsom samhällskunskap, matematik och språk. Utöver detta var tre av 

dessa lärare specialpedagoger inom särskolan. I dagsläget arbetade två lärare inte inom 

särskolan, varav den ena arbetade på ett gymnasium och den andra arbetade på ett 



6 

 

vuxengymnasium. Fem av lärarna arbetade på olika gymnasiesärskolor och utöver detta 

arbetade den åttonde läraren på en grundsärskola och en den nionde, den sista läraren 

arbetade vid ett träningsgymnasium. Fem av lärarna hade erfarenheten att ha arbetat på 

ett gruppboende eller ett korttidsboende för individer med psykisk funktionsnedsättning. 

Två av lärarna hade en varsin närstående familjemedlem som hade en psykisk 

funktionsnedsättning. Sammanlagt skulle det ha varit tio deltagare i studien, men under 

en intervjuinspelning blev inte ljudet inspelat, därav kunde ej detta material användas i 

studien.  

 

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av individuella intervjuer med de utvalda personerna. 

Intervjuerna ägde rum på respektive arbetsplats och tiden varade mellan 30 – 50 

minuter. Intervjuerna spelades in som en ljudfil med hjälp av en bärbar dator. Innan 

inspelningen påbörjades blev intervjupersonerna underrättade om studiens syfte och om 

de etiska förhållningsreglerna. Ingen av intervjupersonerna avstod från att besvara 

frågorna och ingen av dem avbröt intervju.  En halvstrukturerad intervjuguide användes 

och den innehöll teman och några stödfrågor (se bilaga). I slutet av varje intervju fördes 

en diskussion där intervjupersonerna fick tala fritt om ämnet. Teman i intervjuguiden 

baserades på tidigare forskning och teorier.  

 

Analys  

Analysmetoden som användes var tematisk analys, vilket innebär att den empiriska 

datan ska presenteras i olika framträdande teman. Analysen var både induktivt och 

deduktivt inriktad. Induktiv därför att den insamlade datan utgjorde en grund till de 

olika teman som presenteras under resultatdelen. Deduktiv eftersom de teman som 

valdes ut går att förbinda med den litteratur som lästes innan analysen och på detta sätt 

formades även intervjuguiden (Langemar, 2008).  

 

Intervjuerna lyssnades igenom en gång för att få en översiktlig kännedom om 

materialet. Det inspelade materialet transkriberades ordagrant och tog hänsyn till skratt 

och tystnad. Det transkriberade materialet lästes tills en god överblick erhölls. Sedan 

markerades nyckelord och avsnitt som var av intresse. Därefter sorterades det 

markerade materialet utifrån preliminära områden. De avsnitt och nyckelord som 

uppfattades ligga inom samma områden kategoriserades till teman. Återigen lästes det 

transkriberade materialet igenom med ändamål att plocka ut allt som tillhörde 

respektive tema, för att slutligen definieras och sammanfattas till fyra olika 

huvudteman. Dessa teman var sexualundervisning, drivkraft/motivation, trygghet och 

ansvar. 
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Resultat 

 

Sexualundervisningen 

Alla lärare ansåg att ämnet sex och samlevnad var viktigt att undervisa för elever med 

psykisk funktionsnedsättning. Detta berodde på att lärarna ansåg att deras elever inte har 

samma sorts sociala umgänge jämfört med andra elever som inte har en psykisk 

funktionsnedsättning, där de kan diskutera och fråga varandra om sex och samlevnad. 

Lärarna ansåg att de hade en viktig roll i att förmedla denna kunskap. Eleverna behöver 

bland annat sätta ord på hur de känner, vad som händer fysiologiskt i kroppen, lära sig 

att ha ett kritiskt förhållningssätt till media och till samhället, samt att lära sig att sätta 

tydliga gränser för sig själva så att de inte blir utnyttjade . 

… för mig handlar det om att eleverna ska bli så lyckliga individer som möjligt 

och sex ingår det om man då ser till sig själv…  

En lärare upplevde att det inte var kul att prata om detta ämne, men att det tillhör ämnet 

biologi och då ”får man stå ut med det”. Två av lärarna ansåg att det var ett ämne som 

var tabubelagt på skolan. En av lärarna menade vidare att människor överlag var 

inriktade på själva funktionen och att ” det kan man läsa en bok själv om”. Ett 

återkommande drag var att lärarnas egna upplevelser belystes i undervisningen, och att 

de ansåg att det var bra och inte påverkade undervisningen negativt. 

… om man har dåliga erfarenheter så att säga så kan det vara bra för att man 

kanske har arbetet med dem och inser om jag hade fått lära mig mycket tidigare så 

hade jag kanske inte varit med om detta och kunna lära ut det till eleverna… 

Det hände att eleverna ställde spontana frågor om ämnet sex och samlevnad i ett annat 

undervisningsämne eller i skolmiljön där lärarna vistades. Lärarnas reaktioner var att det 

var bra och att de till med tyckte att det var kul. Detta på grund av att eleverna satte i 

gång att reflektera och att detta var ett tecken på att lärarna hade nått fram till sina 

elever. En annan lärare upplevde att det inte kändes helt tryggt eftersom denne inte var 

säker på hur man svarar på oförberedda frågor och om det tilltänkta svaret hade nått 

fram till eleven. 

Hm, inte helt tryggt känns det väl inte, man tänker sig hur ska man svara på 

frågan, så att eleven förstår och kan ta till sig av det jag säger, så det känns lite så 

där, ibland så vet man inte vad man ska säga. 

Lätt att prata om. 

De flesta av lärarna upplevde att ingenting var svårt att prata om och att detta hade sin i 

grund i sin egen inställning om hur positiv de var till ämnet i sig. Några av lärarna ansåg 

att faktaämnen var lättare att prata om eftersom det blev mer konkret för eleverna. En 

annan orsak var att elevernas psykiska funktionsnedsättning resulterade i att de befann 

sig på olika nivåer och därför var det mer säkert att undervisa eftersom ”det är en 
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verklighet för dem”. Exempelvis kan eleverna själva relatera till att de har ett specifikt 

könsorgan.  

Tycker det att ingenting är svårt, tror inte det i alla fall [skratt] jag tycker att det är 

rätt naturligt. 

 Svårt att prata om. 

En lärare upplevde till skillnad från andra lärare att just faktabiten var svårare att prata 

om, och denna lärare kände sig osäker på fakta. Detta berodde främst på att läraren inte 

hade fått någon utbildning inom detta område. Ett förekommande drag var att lärarna 

ansåg att handikappmedvetandet var svårt att prata om. Det var något som de 

diskuterade med sina kollegor om, men de ansåg att det var svårt att ibland förklara för 

en elev varför denne inte kan göra vissa saker i framtiden som inbegriper ämnet sex och 

samlevnad. Majoriteten tyckte att det var svårt eftersom det finns en risk att de ger en 

bild om att ”så här ska man göra” och att detta strider mot lärarnas egna värderingar om 

att det egentligen inte finns någonting normalt. Tydlighet var a och o, och de ansåg att 

det gällde att balansera över hur pass tydliga lärarna skulle vara när de pratar om elevers 

framtidsdrömmar. Lärarnas intention var att ge en realistisk bild till sina elever, vilket 

innebar att lärarna var tvungna att förmedla att vissa elevers framtidsdrömmar inte 

kunde realiseras. Detta samtalsämne upplevde lärarna som svårt. En lärare försökte 

istället peka på vilka andra alternativa möjligheter elever kunde skapa för sig själva, 

men att det främst handlade om sorg och att denne ansåg att det finns ett behov att prata 

om det. De ansåg att det behövs en instans där de som lärare lär sig mer om 

handikappmedvetenhet och hur de ska bemöta de svåra frågor som medföljer. 

Känslor var ett område som många lärare tyckte var svårt att prata om. Därför att de 

ansåg att det var ett komplext och ett abstrakt begrepp att förklara för sina elever, 

eftersom det fanns en risk att påverka eleverna hur de ska känna i en viss given 

situation. Andra svåra frågor som eleverna berörde var hur de praktiskt kunde 

genomföra ett samlag eller hur onani går till. Lärarna ansåg att detta var ett dilemma 

som de måste handskas med och som det tidigare nämndes måste lärarna ifrågasätta vad 

effekten blir av vad de lär ut till eleverna.  

… varför det är svårast, jo för att vi vill inte ge en bild om hur så här ska man 

göra, det är det som är kruxet. 

Dilemman. 

Det största dilemmat hos lärarna var hur mycket kunskap de ska ge ut och vad följderna 

kunde bli. Lärarna var medvetna om att information från dem kunde tolkas på fel sätt av 

deras elever. En strategi som en lärare hade använt sig av var att ibland stämma av med 

sina elever för att ta reda på om de hade missförstått eller huruvida de hade hängt med i 

undervisningen eller inte.  
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… det är svårt att veta vad det man säger får för effekt, jag hade ett exempel när vi 

kände att lär vi den här eleven hur sex fungerar ett samlag går till så kommer, 

risken är att den går ut och provar den i närmsta lekpark… 

Ett annat dilemma som lärarna hade uppmärksammat handlade om särskolans uppgift 

att lära eleverna normerna i samhället och hur de ska anpassa sig till dem. En fråga som 

en lärare ställde till sig själv var om eleverna ska leva som en ”slags föregångare” när 

det kommer till identitetsbildning. Läraren menade om denne hade undervisat i en 

vanlig skola så hade denne strävat efter att vara mycket hårdare att motverka könsroller, 

men att inom särskolan så är dennes uppgift att lära eleverna normerna för hur de ska 

leva. Lärarna upplevde att det krockade med skolans syfte eftersom detta syfte var att ge 

en adekvat utbildning som på ett sätt ska stärka eleverna som personer. Men de ansåg 

vidare att det var viktigt att lära elever sina egna och andra människors gränser. 

… man pratar om lärandet hela tiden och jag tycker att särskolan inte ska endast 

vara lärande utan det ska vara både och, där tycker jag att man har fipplat till det 

lite grann, att det bara är kunskap men vad är kunskap i särskolan, för kan du inte 

läsa och skriva då är det kört, det är mycket läs och skriv och läs och skriv, medan 

jag tänker att gud det är vita käppar vi ska lära dem, vita käppar i samhället även 

när det gäller sex och sånt, hela tiden att lära de att fuska, för att de måste fuska 

sig fram på något sätt… 

Respons. 

Elevernas respons påverkade undervisningen. Främst handlade det om att eleverna fann 

detta ämne intressant och att de var positivt inställda. Däremot upplevde en lärare att det 

kunde bli knepigt att prata om samlag eftersom eleverna tenderade att bli nervösa. 

Läraren upplevde inte att det påverkade undervisningsframförandet.  

Respons från elevernas föräldrar förekom sällan och några av lärarna resonerade att 

föräldrarna kanske inte var insatta i hur sexualundervisningen bedrevs på skolan. 

Däremot var det två lärare som hade varit med om att föräldrarna ansåg att det var bra 

att det fanns sexualundervisning på skolan. Föräldrarna tyckte själva att det var svårt att 

förhålla sig till detta ämne med sina barn och därför ansåg de att det var bra att skolan 

ansvarade för detta område. En annan lärare hade däremot erfarit att några elevers 

föräldrar ansåg att deras barn var för små för att kunna vara med på 

sexualundervisningen.  

Då säger jag ”ditt barn är femton år fyllda”[angående om att föräldrarna upplever 

att deras barn är för små] och då är man ganska vuxen och enligt lagen har man 

rätt att ha samlag, och det är viktigt att man vet vad man kan och så. 

Drivkraft/motivation 

Lärarnas drivkraft berodde främst på eleverna och elevernas process att nå kunskap, 

eftersom lärarnas intention är att göra eleverna starka och självständiga individer som 

möjligt. 
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Elevens process.  

Lärarna var enhetliga om att deras drivkraft var att bidra till elevernas utveckling. 

Lärarna ansåg att alla elever har rätt till en god undervisning och därför tyckte de att de 

hade ett viktigt uppdrag att tillgodose. En positiv och motiverande upplevelse för 

lärarna var när de fick uppleva att eleverna nådde förståelse. På detta sätt fann lärarna 

sitt yrke roligt och stimulerande eftersom de fick bekräftelse från eleverna, föräldrarna 

och andra lärare på skolan på att de gjorde ett bra jobb.  En stimulerande men svår 

företeelse var att hitta ”inkörsporten” och ”nycklarna” hos sina elever för att nå kunskap 

hos dem. Denna företeelse ansågs som svår i den bemärkelsen att det var en lång 

process och att det krävs att de är ”tusenpedagogernas uppfinnare”.Med 

tusenpedagogers uppfinnare menas att lärarna ska vara flexibla och hitta nya lösningar 

på ett pågående problem, exempelvis ” hur ska jag göra nu och vad kan jag göra, kan 

jag tänka på ett nytt sätt?”.   

 

… även att i det lilla så händer det stora saker, alltså de små framstegen tycker jag 

är jätteintressant och processen dit… 

Utveckla sig själv. 

En annan bidragande motivationsfaktor var att lärarna ansåg att deras yrke var 

stimulerande och följen blev att de utvecklades som människor, både privat och i sin 

yrkesroll. Anledningen var att de var tvungna att vara ”tusenpedagogernas uppfinnare”, 

detta tankesätt var pedagogiskt utmanande för dem, eftersom de hela tiden måste 

utvärdera sig själva och bibehålla sin flexibilitet.  

Trygghet 

Lärarna ansåg sig vara trygga i sig själva som privatpersoner och i sin yrkesroll. 

Anledningen är att de exempelvis vågade öppna upp sig mer och berätta vilka behov de 

hade, samt att de kände sig kompetenta i sin yrkesroll. Denna kompetens härrör från 

deras livserfarenheter både i yrket och på det privata planet. Några lärare tog upp att det 

var viktigt att som lärare vara hel som människa. De ansåg att det blir svårt att förmedla 

kunskap om läraren inte var en trygg person. Ett utmärkande drag för samtliga lärare var 

att de blev allt mer säkrare i sig själva ju äldre de blev. En av specialpedagogerna 

liknade det vid en process som man växer in i. Många av lärarna ansåg att de inte skulle 

ha klarat av att undervisa sex och samlevnad när de var nyexaminerade.  

… jag skulle inte ha klarat det om jag skulle ha varit ny exad som jag jobbar nu, 

då hade jag varit mer osäker tror jag, men nu är jag trygg i mig själv och har 

livserfarenhet, jag kan plocka mycket ur den ryggsäcken som jag har, det känns 

bra. 

Kunskap. 

Ingen av lärarna hade en utbildning inom ämnet sex och samlevnad, utan de flesta av 

dem har tillskansat sig information främst genom internet, litteratur eller samtal med 

sina arbetskollegor. Några av lärarna menade att ämnet borde ha ingått i deras 
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utbildning. Två av lärarna kände sig otrygga på grund av att de inte var utbildade i 

ämnet sex och samlevnad. En av dem trodde att det påverkar undervisningen negativt 

men ansåg att skolan som denne arbetade på hade bra material att utgå ifrån som kunde 

höja kvalitén i undervisningen. Överlag ansåg lärarna att de hade bra material att utgå 

ifrån. En lärare hämtade litteratur från en annan avdelning på skolan, medan en annan 

skapade egna häften om sex och samlevnad. Samtliga lärare hämtade sin kunskap från 

sina tidigare erfarenheter. Detta kunde bestå av exempelvis hur de själva upplevde sin 

tonårstid eller hur deras sexualundervisning var när de gick i skolan, och på detta sätt 

kunde de leva in sig i hur det var att vara en elev som får en dålig undervisning. 

Stöd. 

Samtliga lärare ansåg att de hade ett fullvärdigt stöd från sina kollegor och från 

skolledningen. De upplevde att de hade ett nära samarbete med sina kollegor och att de 

kände att hela skolan var ett arbetslag. Upplevelsen att kollegorna fanns där för dem när 

de behövde dem för att kunna diskutera saker eller ville få feedback från dem var 

mycket viktig. Många av lärarna hade pedagogiska möten varje vecka där de kunde 

ventilera olika områden. En lärare hade erfarenheten av att det var bättre stöd vid en 

större skola än vid en mindre. Detta eftersom man i en mindre skola var mindre 

tillåtande för nya idéer, och åsikterna lättare kunde uppfattas som personangrepp istället 

för konstruktiv kritik. 

… har man nya idéer så är dem personligen som man klampar på tårna om man 

vill göra någonting nytt, stora skolor är bättre på den saken, tycker jag… 

Ansvar  

Lärarna ansåg att de hade ett stort ansvar i sin yrkesutövning och att detta ansvar yttrar 

sig på olika sätt. 

Kontroll. 

Lärarna upplevde att de kunde styra över sitt arbete när det gällde att planera 

undervisningens utformning. De kände sig fria och upplevde att de kunde påverka i hög 

grad samt att de kände att de hade ett förtroende från sin arbetsplats. En uppfattning 

bland lärarna var att de hade tydliga styrdokument, vilket innebar konkret vägledning 

för dem. Lärarna upplevde detta som positivt, eftersom det möjliggjorde spelrummet för 

dem och de visste vilka ramar de skulle följa. Detta bidrog till nya utmaningar och nya 

arbetsätt för dem, vilket de i sin tur upplevde som svårt. Anledningen till att det 

upplevdes som svårt var att det krävdes en förmåga att presentera det nya arbetssättet på 

ett enkelt och pedagogiskt sätt. De tog vidare upp att de hade en god kommunikation 

med sitt arbetslag, där de i början av varje termin ventilerade tankar och åsikter om den 

kommande terminens upplägg. En bristande kontroll upplevdes hos en lärare som 

undervisade biologi, eftersom det kommer att ske en ny gymnasieförordning år 2011. 

Detta medför att alla biologilärare ska prata mer ingående om sexualitet och sexuell 

hälsa. Den tidigare biologiundervisningen var mer praktiskt inriktad och berörde frågor 

såsom fortplantning och människokroppens funktioner. 
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… vi har inte fått den eller valt det ämnet för att undervisa sexologi, så kan vi 

säga, utan då hade vi valt en annan bit, men vi kan göra det i biologin inga 

problem, i alla fall för mig, okej, jag vet att andra har andra åsikter, men för mig 

är det inga problem […] för att det kanske ska vara en etisk fråga istället, och då 

kan kanske religionslärare prata om det… 

Krav. 

Lärarna upplevde att det ställdes många krav från olika håll. Många av dem uttryckte att 

de upplevde de praktiska kraven som positiva. Det inger dem en trygghet eftersom det 

var en slags vägledning till ett professionellt förhållningssätt för dem. De praktiska 

kraven innefattade att följa kursplanen, betygssättning och de ekonomiska ramarna. 

Däremot var de upplevda förhållningssätten av varierande karaktär. En lärare upplevde 

ett krav inom sin lärartjänst om att fungera som en mamma, mentor, skolsköterska och 

vuxen medmänniska till sina elever. Detta upplevde läraren som komplext, eftersom 

denna person hade en kollega som inte kunde sätta tydliga gränser och det resulterade i 

att kollegan blev utbränd. Förhållningssättet som alla lärare var överens om var att ge en 

adekvat utbildning till sina elever. Detta medförde ett krav på flexibilitet. För lärarna 

innebar det att de måste vara beredda på att förändra sitt beteende och sin 

undervisningsteknik om så behövs. De ansåg att en bra lärare måste anpassa sin 

undervisning till varje enskild elev, och därför ansåg de att flexibilitet var ett krav i 

deras yrkesroll. 

… jag måste skapa en struktur som håller långsiktigt men som samtidigt ger 

möjlighet att påverka varje lektion efter elevernas dagsform och förmåga, och jag 

måste ta hänsyn till att skolarbete är en process som hela tiden förändrar 

spelplanen... 

Förebild. 

Många av lärarna upplevde sig själva som förebilder. En lärare menade att han var en 

manlig förebild till sina elever eftersom det fanns så få manliga lärare på skolan. En 

annan lärare menade att denne var en förebild som en liberal person, i det avseendet 

ville läraren visa att det inte finns några begränsningar, utan det är de själva som skapar 

dem. En bidragande orsak till varför lärarna var en förebild till sina elever förklarade det 

vanligtvis så har inte deras elever några vänner som de kan diskutera sex och 

samlevnadsämnet med. En vanlig uppfattning hos lärarna var att de ansåg att vara en 

förebild var en problematisk roll att axla. De upplevde ett ansvar för att agera på ett 

föredömligt sätt, eftersom deras elever ser upp till dem och att deras elever inte har den 

kognitiva förmågan att tänka helt kritiskt till sin omgivning. De övervägande 

reaktionerna var att lärarna kände sig tillfreds med att vara förebilder och att några av 

dem resonerade att det var viktigt att ha en god självkännedom just för att 

medvetandegöra sina egna normer. Orsaken till att de ville medvetandegöra sina egna 

normer var att dessa lärare vill undvika att deras subjektiva bedömning av en situation 

var rätt för alla. En lärare uppmärksammade problematiken om vad som var personligt 
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och vad som var privat. Denna lärare menade att det fanns vuxna förebilder som inte 

kunde undervisa ämnet sex och samlevnad professionellt på grund av att de förknippade 

sig själva med detta ämnesområde. 

… för att det är inte jag som är intressant här utan det är ämnet, jag tror att många 

blandar ihop det för det är väldigt personlig att prata om sexualitet. 

Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis upplevde lärarna att ämnet sex och samlevnad var viktigt att 

undervisa och att deras drivkraft var att bidra till elevernas utveckling till att nå 

kunskap. En anledning var att deras elever vanligtvis inte hade vänner som de kan 

diskutera ämnet med. Lärarna upplevde sig själva som förebilder för sina elever och att 

det kändes bra att vara det. Däremot ansåg lärarna att det kunde bli problematiskt att 

axla denna roll eftersom deras elever inte har den kognitiva förmågan att tänka helt 

kritiskt, vilket medför olika dilemman hos läraren. Det största dilemmat handlade om att 

väga för- och nackdelar med hur mycket kunskap eleven ska få inom ämnet sex och 

samlevnad. Att vara trygg i själv ansåg lärarna vara en viktig egenskap. Denna egenskap 

blev allt mer stark ju äldre de blev, eftersom deras livserfarenheter gav dem kompetens i 

sitt yrke. Stödet mellan lärarna på skolorna fungerade bra och det möjliggjorde att de 

kunde ventilera idéer med varandra och agera bollplank. Det som lärarna upplevde som 

svårt i sexualundervisningen var att de var rädda för att ge en schablonbild om hur det 

ska vara och hur det bör kännas när en specifik situation inträffar. Utöver detta ansåg 

lärarna att det handlade om deras inställning till ämnet sex och samlevnad. Lärarna var i 

hög grad positivt inställda till ämnet och upplevde att det mesta inom detta ämne, främst 

den teoretiska biten om människokroppen, var lätt att prata om.  

 

Diskussion 

Syftet med den här studien var att få en inblick i hur lärare upplever att undervisa ämnet 

sex och samlevnad för elever med funktionsnedsättning. Dessutom tog studien hänsyn 

till hur lärare upplever hur mycket handlingsutrymme de har i sin sex och 

samlevnadsundervisning Denna studie fokuserade på nio lärare som hade just den 

erfarenheten av att undervisa sex och samlevnad för elever med psykisk 

funktionsnedsättning. Det gemensamma för lärarna var att de ansåg att 

sexualundervisningen var ett viktigt element, men att de upplevde detta ämne som 

sårbart eftersom deras elever befinner sig mentalt på olika nivåer och att det gäller för 

läraren att förmedla kunskapen så tydligt och enkelt som möjligt. I Cohens (2004) 

studie framgår det att lärare som undervisade vid ”normala” skolor kände sig minst 

bekväma med att diskutera sexuell njutning, onani och orgasm. I den här studien 

upplever lärarna likartad problematik. Det ansågs bland lärarna att det var lättare att 

prata om mer teoretiska bitar såsom kroppens anatomi, än mer abstrakta eller subjektiva 

områden, såsom sexuell njutning.  
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Timmerman (2009) kom även fram till att det finns två typer av lärarstilar. Den första 

lärarstilen innebär att läraren är öppen för sex- och samlevnadsämnet, samt att de inte 

tycker att det är jobbigt att undervisa i detta ämne. Den andra lärarstilen kan beskrivas 

som den motsatta, det vill säga att denna typ av lärare anser att det är svårt att undervisa 

i ämnet sex och samlevnad. Enligt den föreliggande studiens resultat går det att tolka att 

de flesta lärarna har den första typen av lärarstil. Detta innebär att de inte har några 

invändningar att ha sexualundervisning och att de ser gärna till att ha en öppen dialog 

med eleven. Med öppen dialog utmärks med att lärarna ofta ansåg att det inte var några 

problem om eleverna ställde spontana frågor om sex och samlevnad, istället ansåg de att 

det var kul och viktigt att eleverna ställde frågor när det behövdes för dem. Detta 

indikerar på att lärarna har en nära relation mellan sin personlighet och 

undervisningsmetod.  

 

Ett förekommande mönster var att lärarna ansåg att de blev mer trygga i sig själva ju 

äldre de blev. De menade att de fick mer erfarenheter som de kunde använda sig av. Det 

här kan tyda på att de har i dagsläget en hög self-efficacy, eftersom personliga 

erfarenheter och minnen är den största faktorn till att self-efficacy höjs (Bandura, 1997). 

Kims (2010) undersökning visade att de äldre lärarna hade en mer positiv inställning till 

sexualundervisningen än de yngre lärarna. Det finns ett visst stöd i den här föreliggande 

studien, eftersom lärarna ansåg att de inte skulle ha bemästrat sexualundervisningen lika 

bra när de var nyexaminerade. En annan faktor som kan ha påverkat lärarna var att de 

hade inte fått en sex- och samlevnadsutbildning i deras utbildning. Vilket kan ha 

medfört att de kände sig osäkra i början av sin karriär (Harris & Hay, 2008). De flesta 

av lärarna valde att utveckla sina sexualkunskaper på senare tid, genom internet, 

litteratur och arbetskollegor. Elever kan påverkas negativt om lärare som undervisar sex 

och samlevnad har en bristande sexualämneskompetens. Frånvaron av sexualkompetens 

kan leda till att många hälsorelaterade och sociala risker, inklusive sexuellt överförbara 

sjukdomar och oönskad graviditeter (Shtarkshall et al., 2007). I synnerlighet hos elever 

med psykisk funktionsnedsättning kan brister i sexualundervisningen göra dem mer 

sårbara för sexuellt utnyttjande jämfört med individer som inte har psykisk 

funktionsnedsättning (Swango-Wilson, 2009). Timmerman (2009) har kommit fram till 

att lärarens professionella förhållning avtar när läraren utgår från sina egna erfarenheter 

och åsikter. En egen tolkning är att om det råder kunskapsbrist i ett ämnesområde så kan 

det finnas tendenser att lärarens subjektiva preferenser sätter upp ramar för vad som 

anses vara acceptabelt eller inte. Därför är det väldigt problematiskt att den föreliggande 

studiens resultat visar att lärarna inte har fått en sex och samlevnadsutbildning från 

deras tid när de utbildade sig till lärare. 

 

Många av lärarna i den föreliggande studien var rädda för att deras egna värderingar och 

normer skulle kunna färga deras elever. Med andra ord är detta rädslan för att skapa en 

schablonbild om hur det ska vara och hur det bör kännas när en specifik situation 
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inträffar. Likaså kunde lärarna känna att det kunde bli problematiskt att axla rollen som 

en förebild till sina elever. Många av lärarna problematiserade just sina egna 

värderingar och normer, eftersom deras elever inte har den kognitiva förmågan att tänka 

helt kritiskt. Detta medför att lärarna är tvungna att vara extra uppmärksam på deras 

egna beteenden och handlingar. En bidragande faktor var att deras elever vanligtvis inte 

har några vänner som de kan diskutera olika ämnesområdena med jämfört med elever 

som inte har en nedsatt begåvning. Swango-Wilson (2009) tar upp att det är väsentligt 

för individer med psykisk funktionsnedsättning att de har regelbunden kontakt med 

människor utanför deras egen grupp. Därför att den sociala kontakten utanför deras 

grupp möjliggör att individerna får lära sig hur de sätter tydliga gränser för vad de själva 

vill göra i det sexuella området (Swango-Wilson, 2009). Lärarna i den här studien är i 

samma linje som Swango-Wilson. De anser att det är viktigt att lära eleverna att sätta 

ord på hur de känner och att lära dem sätta tydliga gränser för dem själva, för att 

reducera risken att de blir utsatta för sexuella övergrepp.  

Ett dilemma som lärarna tampades med var att väga för- och nackdelar över hur mycket 

kunskap eleverna ska få inom ämnet sex och samlevnad. Lärarna var hela tiden tvungna 

att beakta vilka konsekvenser det kunde ge eleverna med för mycket kunskap i det 

sexuella området. Lärarna anser att det är livsnödvändigt för eleverna att de får en god 

sexualkunskap, men när ska de sluta ge sexualkunskap för att förhindra negativa 

effekter? Lärarna upplevde att det var dissonans mellan särskolans syften, det vill säga 

att eleverna ska få en adekvat utbildning och samtidigt att eleverna ska bli starka och 

självständiga individer. Jag tolkar det som att där har lärarna för höga krav och på ett 

sätt bristande kontroll, eftersom det blir svårt hur de än vrider och vänder på det. Detta 

kan resultera i att lärarna känner en form av maktlöshet, svårare att undervisa sina 

ämnen, eftersom deras inlärningsförmåga försämras och att deras hälsa hotas (Karasek 

& Theorell, 1990).  

Lärarna i den här studien upplevde dock att de hade ett stort handlingsutrymme i sin 

sexualundervisning. Trots att det var dissonans mellan särskolans syften. Överlag ansåg 

lärarna att de hade positiva krav på sig och att de hade en hög kontroll i sitt arbete. 

Lärarna har praktiska ramar att följa, såsom budget och läroplan. De praktiska ramarna 

liknade de vid en vägledning och på detta sätt blev de mer trygga i sin undervisning när 

de hade ramarna utformade. Men innehållet i ramen fick lärarna själva att disponera. 

Genom detta signalerar skolan att de litar på sina lärare. Maktlösheten i arbetet 

reduceras och motivationen ökar istället för lärarna (Tjomsland et al., 2009). Enligt 

Karasek och Theorell (1990) är det här ett tecken på ”aktivt arbete”. Detta bidrar till att 

individen utvecklas, blir mer motiverad i sitt arbete och i förlängningen mår bra.  

En tredje dimension i Karasek och Theorells krav och kontrollmodellen, är socialt stöd. 

I den föreliggande studiens resultat upplevdes stödet som god, skälet var att lärarna 

hade en bra kommunikation med sina kollegor och att de hade schemalagda möten i 

veckan. När det kommer till schemalagda möten kan det vara ett tecken från skolan att 
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lärarna får ta plats att uttrycka sig. Det är möjligt att de andra lärarna fungerar som i den 

andra faktorn i self-efficacy, observerad ställföreträdare, eftersom lärarna ser och hör 

varandra på möten och kan möjligtvis bli inspirerade av varandra. Min tolkning är att de 

schemalagda mötena bidrar till ett öppnare klimat och att lärarna vågar blotta sig mer. 

Huang, Liu och Shiomis (2007) studie kom fram till att om lärarna (från en ”normal” 

skola) har en hög självkänsla och drivs av inre motivation har de lättare att söka hjälp 

från andra lärare, eftersom de inte upplever att de har en fasad att hålla upp. Resultatet i 

deras studie visade även att all socialt stöd förbättrade lärarens self-efficacy (Huang et 

al., 2007). I den föreliggande studiens resultat är det tydligt att lärarna upplever att de 

har ett gott stöd från sina kollegor. Eventuellt kan det här ha en positiv inverkan på 

lärarnas self-efficacy. Positiv respons höjer self-efficacy, och ju högre self-efficacy man 

har desto mer säker i sig själv blir man (Bandura, 1997). Ett tänkbart scenario är att 

elevernas positiva respons höjer lärarens self-efficacy och att detta bidrar till att lärarna 

känner sig mer bekväma med att undervisa i sex och samlevnad. Huang, Liu och Xishan 

(2007) belyser nämligen att en lärares self-efficacy höjs av positiv respons från elever 

och deras föräldrar, eftersom detta reducerar lärarens tvivel på sig själv (Huang et al., 

2007)  

Lärarnas största drivkraft var att följa sina elevers kunskapsutveckling. Det var en 

positiv och motiverande upplevelse för lärarna när de fick uppleva att eleverna hade nått 

en förståelse. På detta sätt fann lärarna sitt yrke roligt och stimulerande, därför att de 

fick bekräftelse från eleverna, föräldrarna och andra lärare på skolan att de gjorde ett bra 

jobb. Detta kan också ses i Huang, Liu och Xishans (2007) studie att entusiastiska 

elever fungerade som den tredje faktorn i self-efficacy, verbal övertalning (Bandura, 

1997), detta bidrar till att lärarna känner sig uppmuntrade och stärkta att fortsätta att 

undervisa (Huang et al., 2007). Detta går att koppla till begreppet motivation. Det är 

möjligt att lärarna har drivits av yttre motivation i sitt läraryrke, eftersom elevernas 

uppskattning kan fungera som ett incitament för dem (Ryan & Deci, 2000). Det är svårt 

att utröna om det rör sig om inre eller yttre motivation. Scenariot kan ses som inre 

motivation, därför att lärarnas inre mål är att få dessa elever att utvecklas, å andra sidan 

kan detta ses som yttre motivation, eftersom detta ger lärarna tillfredställelse om att de 

har lyckats med sitt uppdrag. 

 

Metoddiskussion 

Generaliserbarheten i den här studien är tämligen begränsad av den orsaken att 

mättnaden i resultaten inte infann sig, främst på grund av litet antal deltagare med en 

skiftande utbildningsgrund för sitt yrkesutövande. Enkätstudie hade givit större 

utrymme för en generalisering, men i kvalitativ metod efterstävas heterogenitet i ett 

urval, därför att motivet är att få in nyanser och detaljrikedom i ämnesvalet. Däremot 

finns det en risk för att informationen kan bli alldeles för bred och ytlig, därför bör 

forskaren avgränsa sitt urval för att få en tillräcklig djup information (Langemar, 2008).  
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I den föreliggande studie fanns det ett krav på att intervjudeltagarna hade erfarenheter 

av att ha sexualundervisning för elever med en funktionsnedsättning, däremot fanns det 

inte ett uttalat krav på hur frekvent de har haft sexualundervisning. Det är möjligt att 

detta kan påverka hur en lärare upplever att ha en sexualundervisning. I en kvalitativ 

studie är validiteten grundläggande och därför är det viktigt att redovisa tydligt och 

”genomskinligt” hur forskningsprocessen har sett ut, vilket jag anser att den gör under 

metodavsnittet i den här studien. En del av litteraturen lästes på förhand och låg till 

grund för utformandet av intervjuguiden. Anledningen till detta val var att den 

insamlade datan är mycket viktigt för den kvalitativa validiteten. Detta innebär att datan 

kan besvara studiens syfte. Denna deduktiva -induktiva metod kan dock medföra att 

forskarens förkunskaper avspeglas i intervjun. Därför användes det en halvstrukturerad 

intervjuguide för att möjliggöra följdfrågor till intervjupersonerna och på detta sätt blir 

det aktuella studieområdet mer fördjupat (ibid.). Intervjutiderna varierade, vilket kan ses 

som en brist i studien, men alla områden täcktes ändå in i intervjuerna. Intervjuerna 

genomfördes på intervjudeltagarnas arbetsplatser, vilket kan ha bidragit till att de har 

haft svårare att öppna upp sig eftersom intervjufrågorna berörde den miljö som de 

vistades i. Däremot kan intervjudeltagarnas arbetsplatser vara en trygg miljö för dem 

och att detta kan ändå vara en fördel under intervjusessionen.   

Förförståelsen i den här föreliggande studien har varit svår att komma ifrån. 

Förförståelse kan både ha ett positivt och negativt inflytande i en studie. Hur pass 

neutral en forskare försöker att vara, finns förståelsen alltid där i form av egna 

erfarenheter, fördomar, språk och teoretiska kunskaper (ibid.). Min teoretiska 

förkunskap var god inom detta ämne, därför att jag gick i en förberedande kurs terminen 

innan. Där skrev jag en övningsuppsats som handlade om en diakon och psykologs 

tankar om sexologi. Funktionsnedsättning har alltid varit ett intresseområde för mig, 

eftersom jag har en lillebror som har en psykisk funktionsnedsättning. Dessutom har jag 

arbetat som personlig assistent och familjeavlösare i flera år. Denna förförståelse har 

inte påverkat denna studie negativt, istället har det varit ett incitament att få mer 

kunskap om studiens ämnesval. 

Användbarheten borde dock finnas i den här studien, eftersom forskningen är tämligen 

begränsad i detta ämnesområde. Enligt skolverket ska särskoleelever ha kunskap om 

ämnet sex och samlevnad, men hur är detta möjligt när många lärare inte ens har fått 

utbildning inom detta område? Den tidigare forskningen och den här studien visade att 

elever med en psykisk funkionsnedsättning är väldigt sårbara eftersom de bland annat 

kan bli utsatta för sexuella övergrepp. Därför anser jag att det är viktigt att dessa elever 

får så gedigen kunskap som möjligt inom sex och samlevnad. Jag bedömer att en start är 

att undersöka hur lärarna själva upplever att behandla sex och samlevnadsämnet, 

eftersom det är främst lärarna som ger dessa elever kunskap. Min intention är att 

studiens resultat ska gå att använda sig av och att detta bidrar till att medvetandegöra 

detta ämnesområde, samt att fler diskussioner skapas i framtiden. 



18 

 

Framtida forskning 

Med avseende på framtida forskning skulle det vara intressant att göra en större studie 

och ta hänsyn till lärarnas mångfacetterade bakgrund och dessutom vore det av stort 

intresse att ta del av elevernas perspektiv. En möjlig tanke är att undersöka före detta 

särskolelevers tankar kring den sexualundervisningen som de har fått från 

sexualundervisningen. Samt även ta reda på vad som har varit användbart från 

sexualundervisningen och vad de skulle ha behövt mer kunskap om. Men också om 

eleverna har stött på olika sorters föreställningar inom detta ämne och hur det har 

påverkat dem.  
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     Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Presentation 

Ålder 

Yrkesverksam 

 

Kunskap 

Utbildning – påverkan 

Egna erfarenheter – undervisningens påverkan 

Sexualundervisning 

Lätt och svårt. 

Spontana frågor 

Heteronormativ  

Reaktioner, elever och föräldrar 

Skillnader, funktionsnedsättning eller inte 

 

Drivkraft 
 

Frågor och funderingar.  
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