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Abstract 

The aim of this study was to investigate how teachers in schools for youths with intellectual 

disabilities view their pupils’	  abilities	  to	  access sex education. The study is based on 

individual interviews with five teachers in years 6 - 9. The theoretical framework has been 

set by Michel Foucault’s theories on normality and power and “the ignored curriculum” as 

described by Nathalie A. Gougeon. It is also supported by additional theories on normality 

and sexuality. The results of the study show that, these pupils have a harder time finding 

information about sex and relationships, because of the stigma surrounding people with 

intellectual disabilities in relation to sexuality, and because of the lack of information about 

sex outside the classroom for youths with intellectual disabilities. Youths with no 

intellectual disabilities learn about sex also outside of classrooms to a large extent, which is 

more difficult for youths with intellectual disabilities. The role of the teacher as provider of 

sex education is therefore crucial.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sex- och samlevnadsundervisning har genomförts i organiserad form sen början av 1900-

talet (Centerwall 2005) och blev obligatorisk i skolan 1955, sedan dess har innehållet 

förändrats ett flertal gånger. Undervisningen som den ser ut idag har utvecklats från en 

moralisk utgångspunkt om vad som ansågs som rätt sexuellt beteende mot en mer etisk 

utgångpunkt om sexualitetens värde för personen. Sex, onani och relationer ska talas om i 

positiva ordalag och stort fokus ligger på att alla är individer med olika behov och känslor. 

Undervisningen ska vara ett hjälpmedel i ungdomars identitetsskapande och de senaste 

decennierna har eleverna själva fått vara med och styra undervisningen genom samtal och 

diskussioner (ibid.).  

I läroplanerna för sex- och samlevnadsundervisningen, som styr undervisningen för 

grundskolan och grundsärskolan, beskrivs att undervisningen vilar på värderingar om alla 

människors lika värde, människolivets okränkbarhet och solidaritet till svaga och utsatta. 

Undervisningen ska bland annat innefatta grundläggande kunskap om vad det innebär att 

leva i en demokrati och vilka våra mänskliga rättigheter är, samt mer specifik kunskap om 

kroppen, känslor, sexualitet, preventivmedel och spridning av veneriska sjukdomar 

(Skolverket, 2011; 2015). Som Désirée Liljevall (Socialdemokraterna) konstaterar så är sex- 

och samlevnadsundervisningen uppskattad och anses vara en självklar del i grundskolan, 

men trots det brister kvalitén i vissa skolor och kvalitetsnivån i landet uppges vara ojämn 

(Motion 2012/13:Ub260).  

1.2 Grundsärskoleelever och sex- och samlevnadsundervisning 
Denna studie inriktar sig på sex- och samlevnadsundervisningen för grundsärskoleelever. På 

skolverkets hemsida beskrivs grundsärskolan som “ett alternativ till grundskolan för elever 

som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 

utvecklingsstörning” (Skolverket, 2016). Sex- och samlevnadsundervisning ska genomföras 

med alla i grundsärskolan och det är rektorn som bär det yttersta ansvaret att se till att 

undervisningen genomförs. Eftersom frågor om sex och samlevnad inte inryms i ett enskilt 

ämne ska undervisningen vara ämnesövergripande (Skolverket, 2011). 
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Att även grundsärskoleelever har rätt till sex- och samlevnadsundervisning framgick först 

2011, då den nya läroplanen antogs (Skolverket, 2011; Utbildningsdepartementet, 1994). 

Tidigare har arbetet kring personer med normbrytande intellektuell funktionsvariation 

(hädanefter förkortat NIF1) till stor del bestått av ett omsorgsperspektiv snarare än ett 

rättighetsperspektiv. Inom detta perspektiv har normaliseringsprincipen till stor del påverkat 

hur omsorg för personer med NIF i Sverige och i andra länder utformats (Söder 2003). 

Principen grundar sig på att det är viktigt för personen med NIF att få uppnå en så normal 

tillvaro som möjligt. Att använda sig av normaliseringsprincipen i arbete med personer med 

NIF handlar om strävan efter att de ska få ta del av vardagsmönster i samhället och att få 

leva under samma livsvillkor som andra (ibid.).  Eftersom en stor del av 

normaliseringsprincipen handlar om att lära sig att sexualitet, kärlek och familjebildning är 

en viktig del av livet, och personer med NIF ska få ta del av alla delar av livet, krävs att de 

får kunskap om sex och samlevnad. Detta för att kunna förstå sig själva och samhället de 

lever i (ibid). 

1.3 Problemformulering 
Personer med NIF har i tidigare studier visat sig ha sämre kunskap om sex (Murphy & O 

‘Callaghan, 2004, Kulick & Rydberg 2015) och beskrivits ha sämre sexuell hälsa (Healy, 

McGuire, Evans, Carley, 2009) än personer utan NIF. Studier har även visat att kvinnor med 

NIF är överrepresenterade bland utsatta för sexuella övergrepp (Martin et al, 2006) och att 

män med NIF är överrepresenterade som förövare (Lindsay, 2002). Det är således av stor 

vikt att alla får den kunskap om sex- och samlevnad som de har rätt till och kanske ännu 

viktigare för ungdomar med NIF då de tillhör en riskgrupp för utsatthet (Nilsson & 

Westlund, 2007).   

Vad är det då som gör att personer med NIF har lägre kunskap än de behöver trots att 

undervisningen är en rättighet och ämnet finns med på skolschemat? Denna studie ämnar 

undersöka bakgrunden till diskrepansen mellan elevernas rätt till samt behov av ämnet och 

deras kunskapsnivå. Huvudfokus ligger på hur elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

kunskap om sex och samlevnad ser ut. Lärarna har en uppenbar del i detta då deras tankar 

om såväl undervisningen som elevernas sexualitet samt vad de fyller lektionerna med har 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Motivering till användning av begreppet återfinns under rubriken för centrala begrepp 
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direkt påverkan på vad eleverna får ta del av och således får med sig från lektionerna. Andra 

faktorer som påverkar är om lärarna har de förutsättningar de behöver för att genomföra den 

undervisning de vill och anser att eleverna behöver. Men de mest centrala faktorerna är de 

som rör eleverna; huruvida de får stöd hemifrån, om de är intresserade av ämnet och om 

undervisningen anpassas till deras förmåga. 

1.4 Studiens koppling till socialt arbete 
Det kan framstå som att denna studie har en stark koppling till pedagogiskt arbete snarare än 

socialt men denna studie kommer dock inte lägga fokus på vår uppfattning av det 

pedagogiska arbetet i skolan. Fokus ligger istället på rätten till kunskap i relation till elevens 

förutsättningar att tillgodogöra sig kunskap om sex och samlevnad. Personer med 

normbrytande funktionsvariationers rätt till stöd och service är en angelägenhet för socialt 

arbete då personer med NIF upptar en stor del av det sociala arbetet (Lindqvist, 2009). 

Socialtjänsten har ett intresse för att personer med NIF ska få jämlik tillgång till vardagen i 

samhället. Som det står beskrivet i 1:1 Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska socialnämnden 

bland annat verka för att frigöra människors och gruppers egna resurser samt verka för 

människors aktiva deltagande i samhället. I 5§ Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (SFS 1993:387) betonas även att socialtjänsten ska arbeta för främjad 

jämlikhet för personer med NIF och full delaktighet för dessa i samhällslivet.  

Då Nirje (2003) beskriver tillgång till ett “normalt” sexuellt liv som ett steg i att kunna vara 

en del av samhället och alltså även uppnå full delaktighet i samhällslivet blir sex- och 

samlevnadsundervisningen en avgörande del i att främja jämlikhet för personer med NIF. 

1.5 Syfte 
Att undersöka lärares syn på vilka förutsättningar elever i grundsärskolan har för att 

tillgodogöra sig kunskap om sex- och samlevnad. 

1.6 Frågeställningar 
• Vad har lärarna för inställning till eleverna?  

• Vad har lärarna för inställning till sex- och samlevnadsundervisningen? 

• Vad har lärarna för stöd kring sex- och samlevnadsundervisningen? 
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• Hur påverkar elevernas omgivning deras möjlighet att tillgodogöra sig sex- och 

samlevnadsundervisningen? 

2. Centrala begrepp 

2.1 Funktionsvariation 
Denna studie kommer att använda ordet funktionsvariation istället för begreppen 

funktionsnedsättning, funktionshinder, handikapp eller utvecklingsstörning. Våra 

intervjupersoners svar kommer dock inte att ändras efter begreppet vi valt att använda utan 

kommer att citeras med deras egna ord. På projektet FunkTeks hemsida beskrivs begreppet 

funktionsvariation som att det syftar till att alla människor har variationer i sin kognitiva, 

psykiska och fysiska funktion och att variationerna ser olika ut för olika människor. Att ha 

en normbrytande funktionsvariation innebär att ens variation i exempelvis kognitiv 

funktionsförmåga är av en sådan karaktär att den bryter mot rådande normer i samhället. 

FunkTek menar att användandet av ordet normbrytande funktionsvariation är ett sätt att 

värdera människor lika högt men ändå uppmärksamma vilken position en befinner sig i som 

normbrytare i ett normsamhälle (Funktek, 2016). Eftersom denna studie bearbetar normalitet 

passar ett begrepp med normer som utgångspunkt in väldigt bra. Vi anser även att 

användandet av ord som kan uppfattas nedvärderande för den person ordet avser är viktigt 

att undvika i största möjliga mån.  

2.2 Normalitet 
I studien kommer normalitet att användas genomgående i analyskapitlet för att sätta lärarnas 

utsagor i relation till det normsamhälle de och eleverna lever i. Vi använder oss av två olika 

teoretiska perspektiv på normalitet och hur den upprätthålls; Michel Foucaults och Bengt 

Nirjes. Eftersom vår bild av ordet normalitet är att det kan vara ett mycket laddat ord vill vi 

understryka att ordet endast används utifrån de definitioner som gjorts av Foucault och 

Nirje. Deras respektive beskrivningar har olika värderingar av ordet, Nirje (2003) beskriver 

normalitet som någonting människor ser som eftersträvansvärt medan Foucault (1982) 

snarare ser det som ett resultat av ett kontrollerande maktutövande från staten över 

medborgarna. Vår värdering av ordet normalitet har tydligare koppling till Foucault än Nirje 
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i det avseendet att vi inte heller ser normalitet som eftersträvansvärt eller grundläggande för 

ett idealsamhälle, varken för samhället i stort eller för individen.   

3. Forskningsöversikt 

3.1 Sökprocess 
Lukkerz (2015) studie “En tom arena” var startpunkten för forskningsöversikten till denna 

studie. Utifrån referensgranskning av den studien, samt ett antal andra c-uppsatser, fann vi 

studier och namn som kom att bli viktiga. Några exempel på studier är Aunos & Feldman 

(2002), Barron (2004) och Healy (2009). Löfgren-Mårtensson var en författare vi fann flera 

studier från som blev användbara för att uppnå studiens syfte.  

Sökmotorerna Google Scholar och EBSCO Discovery Service (EDS) användes för att finna 

studier som inte refererats till i tidigare studier vi funnit. Från Google Scholar fann vi med 

sökordet “sex- och samlevnadsundervisning” studierna från Juvall & Chuchu (2005) och 

Centerwall (2005) och med ordet disability fann vi Brownridge (2006). Genom EDS fann vi 

med sökorden “sex education” Ekstrand, Engblom, Larsson & Tydén (2011), med sökorden 

“intellectual disabilities” fann vi Bernert & Ogletree (2012) och McCarthy & Thompson 

1997.  

Andra sökord vi använde vars studier inte platsade i denna var IF, utvecklingsstörning, 

sexuality education, men with intellectual disabilities och children with intellectual 

disabilities. Vi kom inte att använda några studier från Pro Quest. 

3.2 Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolan 
Forskningsöversikten inleds med hur sex- och samlevnadsundervisningen ser ut i 

grundskolan för att ge en tydlig referensram inför de teman, koncept och resonemang som 

sedan följer. 

År 2005 genomförde Lafa (Landstinget Förebygger Aids) en fokusgruppsstudie med lärare 

på sju olika skolor i Stockholm för att få en uppdaterad och fördjupad kunskap om hur sex- 

och samlevnadsundervisningen planeras och genomförs. Resultatet visade att alla skolor 

genomför undervisningen, även om det finns variationer, både mellan och inom skolorna, 
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vad gäller pedagogiskt upplägg och hur mycket tid som läggs. De flesta lärarna uttrycker att 

de saknar material, stöd från ledningen och vidareutbildning inom ämnet. Samtidigt anser 

över hälften att de själva borde få bestämma vad undervisningen ska innehålla, samt 

framkommer det även att lärarna bland annat anser att målet ska vara att eleverna ska få svar 

på sina frågor (Juvall & Chuchu Petersson, 2005). Denna studie kan inte ge en heltäckande 

bild av hur undervisningen ser ut då den endast vänt sig till skolor i en specifik stad. 

Samtidigt så går resultaten i linje med en enkätstudie som genomfördes 2011 i en stor stad 

och en mellanstor stad i Sverige (Ekstrand, Engblom, Larsson & Tydén, 2011). 

Den senare genomfördes i väntrummen till ungdomsmottagningar samt skolsköterskor och 

fick in svar från 225 kvinnor i åldrarna 13-25 år. Även där framkom att undervisningen 

genomförts men i varierande grad och med varierande innehåll. Nästan hälften av de 

svarande ansåg att undervisningen hållit en tillräcklig nivå men många önskade förbättringar 

som exempelvis en mer öppen och mindre normativ undervisning och att lärarna skulle 

besitta större kunskap inom ämnet. Mer information om könssjukdomar, hbtq-frågor (homo- 

bisexualitet, transpersoner och queer), sexuellt ofredande och pornografi efterfrågades 

(ibid.).   

3.3 Sexuell utsatthet hos personer med NIF 
Personer med NIF löper större risk än majoritetsbefolkningen att utsättas för sexuella 

övergrepp, detta innefattandes olika funktionsvariationer, kön och åldrar (Nilsson & 

Westlund, 2007). Inför vår studie är det relevant att få en bild av dels hur utsattheten ser ut i 

relation till normbefolkningen men främst är det intressant att förstå hur gruppen själv ser på 

dessa övergrepp.  

Kvinnor med NIF har särskilt stor utsatthet för sexuella övergrepp och löper större risk att 

utsättas för sexuellt våld (ibid; Brownridge, 2006). Relationen till dessa övergrepp har 

varierande karaktär hos de kvinnor som blivit utsatta. Vissa uttrycker ambivalens till 

övergreppen då de beskriver att de inte tyckt om övergreppet eller den sexuella handlingen 

men att personen som våldfört sig på dem varit någon de tyckt om och att övergreppet 

således inneburit förvirring för kvinnorna (McCarthy & Thompson, 1997). Vissa kvinnor 

med NIF uttrycker en mer åldrad bild av kvinnors och mäns sexuella roller där män målas 

upp som några som behöver sex och att kvinnans roll är att ge männen sex när de behöver 
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det. Trots att detta inte nödvändigtvis är vad kvinnan själv vill (ibid; Bernert & Ogletree, 

2012). 

Män med NIF som utsatts för sexuella övergrepp har uttryckt förvirring kring övergreppen 

och över mannen som våldfört sig på dem. Männens förvirring kan tänkas ha förstorats av 

frågor och tankar om att de skulle vara homosexuella, vilket kan väckas av sexuella 

övergrepp utfört av en samkönad förövare (McCarthy & Thompson, 1997). Pojkar med NIF 

är en grupp som lyfts fram som en särskilt utsatt grupp gällande sexuella övergrepp, vilket 

Risberg (2004) menar är kopplat till att konsekvenserna av övergreppen förminskas då det 

rör sig om personer som ibland kanske inte förstått innebörden av handlingen eller kunnat 

kommunicera vad som hänt till omvärlden (Risberg, 2004). 

3.4 Tankar om sexualitet och relationer hos personer med NIF 
Forskning som innefattar personer med NIFs tankar och attityder till sexualitet och relationer 

har ett mönster av att främst lyfta kvinnornas beskrivningar av detta. Männens skildringar 

kopplas främst till sexuellt våld och sexuella övergrepp. 

Tankar och attityder kring sex och sexualitet hos kvinnor med NIF uttrycks i tidigare 

forskning med olika fokus. Överhängande är bilden präglad av rädsla, bristande kunskap och 

något föråldrade synsätt. Kvinnornas rädslor i relation till sex handlar dels om moderskap 

och graviditet och dels om veneriska sjukdomar (Barron, 2004; Bernert & Ogletree, 2012). 

Barron kopplar detta till en bild som förmedlas både implicit och explicit till unga kvinnor 

med NIF om att deras förmåga till ett gott föräldraskap/moderskap är begränsat. Hon 

beskriver att detta är en felaktig bild av verkligheten då forskning visar på att kvinnor med 

normbrytande funktionsvariationer har samma förmåga till gott moderskap som andra, om 

de får rätt stöd (Barron, 2004). Det finns även en bild hos kvinnorna av att de inte är tillåtna 

att gifta sig och skaffa barn, vilket uttrycks i en studie av Healy, McGuire, Evans och Carley 

(2009). Personerna i denna studie uttrycker, trots detta, en önskan om att få ha sina egna 

barn och gifta sig (ibid.).  

I kontrast till denna övergripande negativa syn på sex- och samlevnad finns bland annat en 

amerikansk etnografisk studie med intervjuer där ett par av de deltagande kvinnorna uttryckt 

att de kopplar sex till någonting njutningsfullt och positivt (Bernert & Ogletree, 2012). 

Denna kontrast speglas även av några ungdomar med NIF i en brittisk studie. De uttryckte 
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dels att sex var smutsigt och äckligt samt uttryckte konservativa tankar om sex och 

homosexualitet men ansåg samtidigt att sex före äktenskap ska tillåtas (Aunos & Feldman, 

2002).  

Att undersöka den kollektiva bilden personer NIF har av ett fenomen är problematiskt då 

gruppen är heterogen, både diagnostiskt men även i det faktum att gruppen består av olika 

individer med olika erfarenheter. Detta kan förklara en motsättning i resultatet som 

ovanstående studie och för vår studie är motsättningar som dessa intressanta. De säger 

någonting om vilka värderingar rörande deras sexualitet som vidareförts till personer med 

NIF. 

Kunskap om sex- och samlevnad hos personer med NIF beskrivs i forskning som varierande 

mellan skolor, inom skolor och mellan individer. Informanter har å ena sidan kunnat 

redogöra för användningen av en kondom och å andra sidan haft en bild av att livet är slut 

om en smittats med HIV (Löfgren-Mårtensson, 2012). Andra studier har påvisat att 

gruppens kunskap är bristfällig, gällande ämnen som onani, kondomer och andra 

preventivmedel (Healy et. al., 2009). 

Gällande sex- och samlevnadsundervisning i Sverige beskriver ungdomar med NIF själva att 

de tycker att det är ett viktigt ämne och informanterna har en tydlig bild av vad de tycker att 

undervisningen ska innehålla, men de har svårt att minnas om de fått någon undervisning i 

ämnet (Löfgren-Mårtensson, 2012). Det förmedlas även en bild av att den undervisning som 

getts har varit svår för personerna med NIF att förstå eller inte tycks ha förmedlats på ett sätt 

som gör det möjligt att till fullo förstå den (ibid; Barron, 2004). 

3.5 Personal och anhöriga 
Forskningsfältet är fattigt på större studier om anhöriga och personals (på exempelvis 

boenden för personer med NIF) tankar om just sex- och samlevnadsundervisning i skolan 

men det finns desto fler studier om deras attityder kring sexualitet och relationer generellt. 

De flesta studier har nästan uteslutande kommit fram till att föräldrar är mer konservativa än 

lärare och omvårdnadspersonal när det kommer till att prata med ungdomar med NIF om 

sexualitet och kärleksrelationer (Aunos & Feldman 2002; Helmius, 2004; Löfgren-

Mårtenson, 2005). Helmius presenterar föräldrar till barn med NIF som överbeskyddande 

och förklarar att föräldrar till flickor är särskilt beskyddande i och med den stränga 
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sexualmoralen mot kvinnor i samhället (Helmius, 2004). Även Aunos och Feldman (2002) 

lyfter skillnaden i attityder gentemot flickor och pojkar. Deras studie landar i att föräldrarna 

hade en ambivalent eller restriktiv hållning och undvek att prata om sexualitet med sina barn 

men att flickor oftare fick information om sex och relationer än pojkar (2002) Anledningen 

till detta framgår dock inte.  

Löfgren- Mårtenson kommer i sin observationsstudie “Får jag lov” fram till motsatsen, att 

fokus läggs på pojkarna och att de ska lära sig acceptera när flickor säger nej (2005). Det 

existerar bland föräldrar en klassisk bild av kvinnor som potentiella offer och män som 

potentiella förövare (ibid.). Kanske är detta två sidor av samma mynt. Med tanke på att 

studierna gjorts i olika länder kanske det ligger en kulturell skillnad i vems ansvar det anses 

det vara att skydda sig eller ej begå sexuella övergrepp. 

När det kommer till personalens attityder och tankar varierar det beroende på arbetsuppgift, 

ålder, religion, egen relation till sex och kön samt kulturell bakgrund (Aunos & Feldman, 

2002; Löfgren-Mårtenson 2005, Kulick, 2015). Omvårdnadspersonal hade en mer 

återhållsam hållning i frågan om att prata om sexualitet och relationer än specialutbildade 

lärare. De förstnämnda såg det som något som inte ska uppmuntras eftersom det kan leda till 

graviditet, konflikter med föräldrar eller risk att väcka något en inte sen kan kontrollera 

medan de senare snarare såg det som en rättighet (Aunos & Feldman 2002). När det kommer 

till äktenskap och att skaffa barn är de flesta men framförallt föräldrar helt emot att det ska 

ske. Socialarbetare tyckte dock att det inte skulle vara några problem om personerna i fråga 

kunde behålla ett jobb och påvisa ansvarskänsla (ibid.). 

I Lukkerz licentiatavhandling “En tom arena” (2014) tittar han närmare på just tankar och 

inställning från personal och lärare till sex- och samlevnadsundervisning i särskolan. Den 

personal han intervjuat lyfter vikten av både den biologiska och den affektiva delen av 

sexualundervisningen även om de lägger mest vikt på den förstnämnda. Angående relationer 

anser de att det bästa vore om eleverna endast hade kärleksrelationer till andra personer med 

NIF för att undvika maktobalans och risker som sexuella övergrepp och utnyttjande. Överlag 

utgår undervisningen från ett riskperspektiv (ibid.) istället för att fokusera på lust eller ett 

rättighetsperspektiv.   

Några få studier skiljer sig från majoriteten då de fokuserat på personalens attityder till att 

hjälpa personer med funktionsvariationer med sexuella och nära relationer. En av dem har 
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tittat på samkönade relationer vilket är intressant då det tidigare nästan enbart fokuserats på 

heterosexuella kontakter eller eventuellt risker med sexuella relationer män emellan (Abbott 

& Howath, 2007). En annan studie har bland annat tittat på skillnaderna mellan dansk och 

svensk boendepersonals inställning till att hjälpa till med de boendes sexualitet (Kulick 

2015; Kulick & Rydberg 2015).  

Den förstnämnda studien kom fram till att den vanligaste respons de fick av personalen var 

att initiativ till samtal om samkönade relationer behöver komma från personen med NIF 

själv för att personalen annars skulle framstå som inkräktande och olämpliga. Det fanns 

också en rädsla för att arbeta med dessa frågor på grund av dåligt självförtroende, saknad av 

erfarenhet och utbildning, eventuella negativa reaktioner från föräldrar eller att det inte finns 

tillräckligt tydliga policydokument (Abbott & Howath, 2007). Dessa resultat går i linje med 

vad Lukkerz respondenter lyfte fram på temat, de var medvetna om att det fanns flera homo- 

och bisexuella elever i klasserna men kände osäkerhet inför hur de kunde synliggöra ämnet 

(2014). De lyfte även, som Abbott och Howaths informanter, att de inte ville bli för 

närgångna i elevernas privatliv men till skillnad från den senare studien kopplade de den 

distansen till att upprätthålla en professionalitet och löste det upplevda problemet genom att 

låta externa aktörer hålla i sex och samlevnadsundervisningen (Lukkerz, 2014).   
 

Den senare studien av Kulick och Rydberg (2015) genomfördes med nästan hundra 

intervjuer med både personal, anhöriga och personer med NIF, genomgång av arkivmaterial 

från organisationer som jobbar med funktionalitet samt deltagande observationer på tre 

gruppboenden. De resultat som är relevanta för denna studie är bland annat att sexualitet i 

Sverige anses vara en för privat angelägenhet för att personal på till exempel gruppboenden 

ska lägga sig i. Det finns en kultur av att antingen tänka “om jag inte gör något så gör jag i 

alla fall inte något fel” eller “väck inte den björn som sover” (Kulick, 2015, s.243).  

Det första tankesättet är enligt Kulick och Rydberg en direkt felaktighet då de flesta som 

anser sig “inte göra något” faktiskt gör något, något som hindrar eller motverkar personens 

sexualitet. Det andra förhållningssättet menar Kulick baseras på en tanke om att sexualiteten 

hos personer med NIF ibland inte kommer att uttryckas självmant, antingen för att personen 

själv inte förstår att det är åtrå hen känner eller för att åtrån inte kräver genital 

tillfredställelse. Att då börja prata om sex och sexualitet vore att projicera sin egen sexualitet 



Institutionen för socialt arbete VT 2016 
Examensarbete 15 hp 
Love Elfvelin 
Frida Moberg 

15	  

på en sexuellt oskyldig individ, vilket kan riskera att väcka ett begär som i värsta fall inte går 

att kontrollera (ibid.).  

En annan intressant aspekt som behandlas i studien är att svenskar ofta ser sig själva som ett 

progressivt folk vilket inte stämmer när det kommer till synen på sex och sexualitet. Jämför 

en med Danmark har de personal utbildad för att hjälpa till med sexualiteten för personer 

med NIF medan det i Sverige är något som ska gömmas eller ignoreras (Kulick & Rydberg, 

2015).   

3.6 Varför sex- och samlevnadsundervisning? 
Det är viktigt med sex- och samlevnadsundervisning för att den bland annat har till syfte att 

stärka självkänslan och förmåga att uttrycka ens behov vilket i kombination med andra delar 

av undervisningen kan leda till högre livskvalitet. Eller som en av lärarna i en undersökning 

av Skolverket uttrycker det “Att inte ge alla elever sexualundervisning är att ta ifrån dem 

möjlighet att få tillgång till sin sexualitet” (Skolverket, 2014, s.29).  

Lukkerz tar i sin licentiatavhandling upp att personer med NIF har lägre kunskap om sexuell 

hälsa men att det samtidigt finns forskning som visar att sex- och samlevnadsundervisning 

hjälper och skapar större kompetens (Lukkerz, 2015). Undervisning bör således genomföras 

men någonstans finns brister som gör att eleverna inte tar till sig kunskapen fullt ut. Risberg 

lyfter att sex- och samlevnadsundervisningen är viktig för personer med NIF för att den kan 

hjälpa till att minska sårbarheten för sexuella övergrepp (Risberg, 2004). Men även att få 

utveckla, utforska och ha en egen sexualitet och ett eget sexuellt liv kan vara en del i en 

frigörelseprocess från föräldrarna (Barron, 2004) vilket är en viktig process för många 

ungdomar med NIF för att kunna bli en självständig vuxen (Löfgren-Mårtensson, 2005).  

3.7 Sammanfattning  
Tidigare studier visar att personer med NIF är en riskgrupp för sexuella övergrepp och 

gruppen har bristande kunskaper inom sex- och samlevnad. Kvinnor med NIF har en 

övergripande negativ bild av sex, graviditet och moderskap samtidigt som många delar av 

omgivningen antingen avsexualiserar gruppen eller anser dem ha en okontrollerbar 

sexualitet. 



Institutionen för socialt arbete VT 2016 
Examensarbete 15 hp 
Love Elfvelin 
Frida Moberg 

16	  

Det finns vissa återkommande namn bland författarna i översikten, varav Löfgren-

Mårtensson är ett exempel. Detta är inte helt oproblematiskt då det finns en risk att vår 

studie blir präglad av en annan författares subjektiva syn på problemet. Tyvärr är den 

svenska forskningen på området liten, vilket föranleder att samma namn återkommer. 

Resultaten från dessa studier har därför jämförts och kompletterats med internationell 

forskning. De studier vi tagit del av har således fokuserat på hur personer med NIF, personal 

som arbetar med dem samt deras anhöriga ser på sexualitet och relationer. De har lyft att det 

är viktigt med kunskap inom området men att det finns kunskapsbrister hos just denna 

grupp. Vi vill undersöka orsaken till den bristen.  

4. Teoretisk ansats 
I denna studie kommer grundsärskolelärares tankar om hur deras elever kan tillgodogöra sig 

information och kunskap kring sex- och samlevnad att undersökas. För att få en djupare 

förståelse för resultatet av intervjuerna och för att sätta in det i en större samhällelig kontext 

kommer vi att titta på materialet med utgångspunkt i Foucaults och Nirjes syn på normalitet 

samt Löfgren-Mårtensons och Kulicks beskrivningar av normer kring sexualitet. Utifrån den 

grunden kommer materialet vidare analyseras med stöd av Nathalie A. Gougeons teori om 

den ignorerade läroplanen.  

4.1 Normalitet 
I studier som berör personer med NIF av olika slag är teorier om normalitet en relevant 

utgångspunkt för analysen. Tremain (2005) tar upp sociala normer som ett slags tvingande 

ramverk och menar att personer som inte efterföljer denna normalitet riskerar att straffas på 

ett eller annat sätt (ibid.). Målgruppen för denna studie, elever med normbrytande 

intellektuell funktionsvariation, kan ha större svårigheter med socialt samspel (Stockholms 

Läns Landsting, 2016) och därmed särskiljas från vad som räknas som normalt i det 

avseendet. 

Normer är, enligt Svensson (2007), informella regler som skapas av kollektiva förväntningar 

som kanske inte blir tydliga förrän någon bryter mot dem. Från att statistik började föras 

under 1800-talet och vi började intressera oss för beskrivningar av samhället och livet, växte 

en samlad bild fram av vilka vi var och således vilka som var avvikande. I takt med att 
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bilden av det ”normala” växte fram blev detta också eftersträvansvärt. Samtidigt är det inte 

bara statistik som avgör vad som är normalt utan även vilka värderingar vi bär på och vad vi 

tänker. Det innebär bland annat att vad som är normalt påverkas av kontext och att normer är 

olika i olika sammanhang (ibid.). 

Normalitetsbegreppet beskrivs av Bengt Nirje som ”de vardagsmönster och livsvillkor som 

ligger så nära samhällets gängse som möjligt” (Nirje 2003, s. 15) och det är den 

definitionen som normaliseringsprincipen bygger på. Utifrån den definitionen menar Nirje 

att normalitet och normalisering i grunden blir någonting eftersträvansvärt. 

4.1.1 Foucault 

Denna studie utgår även från Foucaults (1998) definition av normalitet. Hans teori tar 

avstamp i den uppfostrande disciplin som brukas i bland annat skolan men även i samhället i 

stort. Han beskriver normalitet som en uppställning regler för beteende och uppförande som 

antingen är explicit uttryckta i skrivna regler, exempelvis lagar, eller implicit förekommande 

i tysta överenskommelser för samspel mellan människor. Att bryta mot dessa regler innebär 

olika slags bestraffningar vilket gör att människor anpassar sitt beteende efter reglerna. I och 

med detta skapas ramarna för normalt beteende, det beteende som exkluderas från detta 

ramverk bildar därmed också definitionen för det onormala. Bestraffningarna sker dels i 

konkret form, exempelvis fängelsestraff eller kvarsittning i skolan, men även i en mer subtil 

form som socialt uteslutande eller negativt bemötande av andra. Vilken form bestraffningen 

tar avgörs av vilken form avvikelsen tar (ibid); det finns inget fängelsestraff i Sverige för att 

en har en normbrytande frisyr men en kan däremot utsättas för blickar och glåpord.  

Att undvika att bli bestraffad för sitt avvikande beteende genom att anpassa sig till vad som 

är socialt accepterat är vad Foucault kallar för normalisering (ibid). Foucaults teori om makt 

och motmakt sammanfaller med skapandet av normalitet. Han beskriver i “Vansinnets 

historia under den klassiska epoken” (1986) att ordning har varit en viktig del i framväxten 

av det moderna samhället. Detta har inneburit och innebär även idag att sådant som stör och 

skapar förvirring måste hållas inom statlig kontroll och att avvikare måste anpassas till 

samhället. Därmed menar Foucault att staten skapat expertgrupper som läkare och 

psykologer som hjälper de avvikande att anpassas in i samhället. Staten utövar makt över 

medborgarna för att se till att samhället är kontrollerat och ordningsamt (ibid). Han menar 

också att makt ger utrymme till motstånd, motmakt, som exempelvis kan utövas genom ett 
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aktivt val, att vägra att anpassa sig. Alternativt kan individen undkomma det som upplevs 

som obehagligt maktutövande genom att fly, men det senare kommer inte nödvändigtvis 

som ett övervägt beslut (Foucault, 2002).  

Foucault lyfter även att normsamhället utgör grunden för grupperingar och hierarkiska 

ordningar. Han menar att normalitet och avvikelse är ömsesidigt konstituerade genom att de 

ständigt kontrasteras mot varandra. På samma sätt kontrasteras och särskiljs personer som 

inte faller inom ramen för vad som anses normalt och inte följer sociala regler från de som 

anses bete sig normalt. Därmed skapas grupper som sätts i en hierarkisk ordning och blir 

olika behandlade beroende på hur normaliserade personerna i grupperna är till det 

omgivande samhället (Foucault, 1998).  

Utifrån Foucaults synsätt är alltså normalisering ett resultat av att undvika social 

bestraffning för beteenden som inte faller inom ramarna för vad som är socialt accepterat. 

Utgångspunkten för detta resonemang är att människor kan välja att sträva mot normalitet 

samt att normalitet är sociala regler som formas och reproduceras både implicit och explicit 

av allmänheten. Foucault är ett centralt namn inom socialkonstruktivismen som utgår från 

tankesättet att sociala handlingar inte är bestämda av naturen utan konstrueras kontinuerligt 

genom social interaktion (Wenneberg, 2001). Denna bild av normalitet faller alltså inom 

ramen för ett socialkonstruktivistiskt synsätt.  

4.1.2 Normalitet och sexualitet 

I likhet med ovanstående beskrivningar av skapandet av normalitet i en social kontext 

beskrivs genus och sexualitet av Judith Butler som socialt konstruerade begrepp som 

existerar i samspel med varandra. Butler (1999) beskriver heterosexualiteten som norm i 

samhället men även som grunden för könstillhörighet. En kvinna “ska” åtrå en man för att 

ses som kvinnlig och vice versa. Kön och sexualitet är någonting som Butler beskriver som 

performativt, att vi “spelar upp” vårt kön och vår sexualitet genom olika handlingar och 

genom tal. Löfgren-Mårtenson menar dock att trots att heterosexualitet ses som norm räknas 

exempelvis inte homosexualitet som avvikande. Det ses snarare som en aspekt av sexuell 

variation (1997).  

Löfgren-Mårtenson (2013) beskriver också att sexualiteten är konstruerad under livets gång 

och att socialiseringen in i vad som ses som “normalt” sexuellt beteende sker så homogent 
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och effektivt att den skapar en känsla av “naturlighet”. Detta innebär att de sociala regler 

som existerar för sexualitet skapar en spelplan för vilka sexuella beteenden som är tillåtna 

och att avvikelser från detta “naturliga” blir “onaturligt”. Denna eftersträvansvärda 

normalitet som hon här beskriver får en självklar nära koppling till Nirjes 

normaliseringsprincip då principen bygger på hur ett “normalt” liv ska levas (2003).  

4.2 Sexualitet och sexuell integritet  
För att kunna bearbeta utsagor om elevers sexualitet och sexuella förutsättningar i relation 

till sex- och samlevnadsundervisning är det lämpligt att få insikt i vilka spelregler för 

sexualitet och sexuell integritet som existerar i vår samtid.  

Löfgren-Mårtensson beskriver, i “Sexualitet och integritet” (1997), att vår sexualmoral är 

vad som lägger grunden för hur vi ser på normalitet och hur personer bör agera i en sexuell 

kontext. Hon beskriver att vår sexualmoral är starkt kopplad till vår människosyn. En 

humanistisk människosyn betonar vikten av att människors integritet ska upprätthållas 

genom att alla, oavsett yttre omständigheter, ska bemötas med respekt och inte kränkas 

(1997). Således har personer med en humanistisk människosyn en mindre snäv sexualmoral 

och tillåter fler normbrytande beteenden utan att bestraffa normbrytaren.  

Detta tolkar vi som att ju vidare sexualmoral vi har, desto mer förstående och mindre 

bestraffande är vi, vilket betyder att den människosyn som råder i samhället indikerar hur 

hårt normbrytare bestraffas. Således hämmas personer med NIF, men även andra 

normbrytare, av att leva i ett samhälle som har en rigid sexualmoral och en icke-humanistisk 

människosyn då det i det samhället inte finns utrymme för att vara annorlunda. Att ha insikt 

i vilken sexualmoral en själv har är dock inte helt enkelt, Kulick och Rydberg (2015) påvisar  

att personal på gruppboenden ser sig själva som progressiva gällande sexuallivet för de 

boende, men att de sällan är fullt så progressiva som de intalar sig. Därmed bearbetas inte 

ämnen som sexualitet på boendena eftersom personalen inte vill ta i ämnet samt inte 

uppmärksammat att det är viktigt att diskutera. Det skapar en miljö som är svår för personer 

med NIF att upptäcka och leva ut sin sexualitet i (ibid.).  

Då Löfgren-Mårtensson skriver om sexuella svårigheter och begränsningar för personer med 

NIF beskriver hon olika situationer där det kan behövas extra stöd för att följa sociala 

normer för sexuellt beteende. Hon lyfter exempelvis att personer med NIF ofta kan ha 
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svårare att hitta en sexuell partner och därmed kan uppleva sexuell frustration. Detta kan 

avhjälpas av personen själv men det är viktigt att personen får höra på vilka platser det är 

godtagbart att till exempel onanera. Hon skriver vidare om vikten att prata om att en person 

som har en vuxen kropp inte får beröra eller tala med ett barn på ett sexuellt sätt, oavsett 

vilken mognadsnivå en är på. Det är även viktigt att prata om i vilka sammanhang någon får 

eller inte får vidröra ens och/eller andras underliv eller andra delar av kroppen (Löfgren-

Mårtensson, 1997). Här lyfts alltså vikten av att personer med NIF får lära sig om de sociala 

normer som finns kring sexualitet både för sin egen och andras skull. Utifrån Löfgren-

Mårtensons text om sexualmoral blir det också tydligt att dessa normer bäst lärs ut i ett 

sammanhang med humanistisk människosyn utan sociala bestraffningar.  

Vidare teoretiserar hon utvecklingen av internet och populariseringen av pornografi som 

faktorer som påverkar den samtida människans sexualitet. Internet ger ökad tillgång till 

relationer, sin sexualitet och att leva ut sin sexualitet på ett sätt som i alla rum inte skulle 

vara socialt accepterat. Pornografi är numera tillgänglig för alla som har en 

internetuppkoppling och pornografin en av flera faktorer som kan förklara vilka förändringar 

i sexuella normer och beteendemönster som sker. Internets fördelar för människor att 

utforska sin sexualitet innebär även att personer måste lära sig och förstå nya 

förhållningsregler för att skydda sig mot exempelvis sexuella övergrepp och/eller bedrägeri 

(Löfgren-Mårtensson, 2013).  

4.3 Den ignorerade läroplanen 
Gougeon (2009) beskriver att den ignorerade läroplanen är den kunskap om sex- och 

samlevnad som elever får utanför klassrummet. Det kan vara kunskap de delar med varandra 

men även kunskap de kan få utanför skolmiljön bara genom att existera som individer i 

allmänheten. Det kan handla dels om konkret information om sex och relationer men även 

mer diffus kunskap om sociala regler och accepterat beteende i samhället. Att hon beskriver 

det som en ignorerad läroplan av skälet att den inte är uppmärksammad eller erkänd av 

skolledningen. 

Gougeon beskriver att det sociala livet utanför skolan skiljer sig mellan personer med och 

utan NIF, på så vis att det är mycket mer begränsat för elever med NIF. Ofta har dessa elever 

separat transport till och från skolan, många saknar samma möjlighet att träffa kompisar 
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efter skolan och om de gör det är det ofta i sällskap av någon vuxen. Dessa komponenter 

innebär att eleverna inte får möjlighet till samma utbyte av informationen som ingår i den 

ignorerade läroplanen som sina jämnåriga utan NIF. Eftersom det är vanligt att särskolor är 

separata från grundskolor och elever med NIF sällan har tillgång till fritidsaktiviteter med 

jämnåriga utan NIF har de svårt att få något utbyte av jämnåriga som har tillträde till den 

ignorerade läroplanen. Detta utgör ytterligare ett stort hinder för elevernas tillträde till 

kunskapen (ibid.). 

Att inte få tillträde till den ignorerade läroplanen är att inte få tillgång till den information 

som andra personer i samhället får. Således betyder det att en inte får tillgång till samhället 

på samma villkor som andra personer. Gougeon menar att utan utbyte kring hur en beter sig 

mot andra eller hur en visar intresse för andra på ett socialt accepterat sätt, finns en 

överhängande risk att en beter sig på sätt som inte är socialt acceptabelt och därmed inte får 

tillgång till samhället på samma villkor.  

I den ignorerade läroplanen innefattas även frågor kring individens rättigheter, exempelvis 

rätten till integritet, att ingen får behandla en annan person illa eller att ingen får ta på dig 

om du inte vill. Ett sätt att motverka att personer med NIF får sämre tillgång till kunskap om 

sex och samlevnad är vad Gougeon kallar ett kritiskt pedagogiskt tillvägagångssätt. Det 

innebär att arbeta mångfaldigt och söka tvärvetenskaplig kunskap och att inkludera sex och 

samlevnad i alla olika ämnen. Detta för att sex och samlevnad påverkar alla aspekter av 

livet. Hon menar att det går att inkludera i alla ämnen på olika sätt (ibid.). I exempelvis 

matematik, där kopplingen till sex och samlevnad inte är självklar, kan det handla om att 

inkludera statistik om HIV-överföring det senaste året. 

Att diskutera elevernas egna erfarenheter rörande sex och samlevnad och låta detta påverka 

läroplanen i klassrummet kan dels bidra med tydlig relevans för eleverna men det är även ett 

sätt att förstå var elevernas kunskapsnivå ligger och därmed förstå vad som är viktigt att ta 

upp. Gougeon tar upp exempel på saker som lärare inte bör anta att eleverna har lärt sig, som 

till exempel onani, socialt lämpligt beteende samt sociala och juridiska rättigheter (ibid.). Att 

kunna sina rättigheter lyfts som en aspekt för att motverka olika slags övergrepp. Ett sätt att 

undvika de maktrelationer som uppstår mellan elever och lärare är att innefatta 

kamratundervisning i sex- och samlevnadsundervisningen. Detta lyfts som ett sätt att öka 

möjligheterna till en mer aktiv, tillåtande och spännande inlärning (ibid.). 
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4.4 Teorival 
I denna studie utgår vi bland annat från Foucaults beskrivning av normalitet och 

normalisering. Då studien har en socialkonstruktivistisk ansats har vi valt teoretiker som ser 

på normalitet och sexualitet som något konstruerat. Genom att använda oss av denna 

beskrivning av normalitet får vi en djupare förståelse för varför lärarna i undersökningen 

agerar och tänker som de gör och det ger även verktyg för att sätta elevernas förutsättningar 

att tillgodogöra sig kunskap om sex- och samlevnad i kontext till det normsamhälle de lever 

i. Genom att beskriva vad normalitet är, kopplat till sexualitet och sexuellt beteende, kan vi 

förstå i vilken kontext eleverna befinner sig i och vilka sociala regler de har att följa. 

För att kunna använda normalitet som verktyg i analysen har vi plockat ut exempel som 

lärarna gett på hur eleverna bryter mot vad lärarna anser normalt. Dessa exempel har vi satt i 

relation till vad de anser att deras undervisning ska innehålla och i förlängningen alltså vad 

de anser att syftet med undervisningen är. Det kan röra sig om att onanera vid matbordet 

eller ta främlingar på huvudet vilka båda är beteenden som lärarna försöker få eleverna att 

upphöra med genom att lära dem att det finns sociala regler de behöver förhålla sig till. 

Utifrån vad lärarna fyller lektionerna med kan vi börja skapa oss en bild av hur eleverna kan 

tillgodogöra sig sex- och samlevnadsundervisningen. 

Gruppen elever vi skriver om är en grupp med medicinska diagnoser men den medicinska 

synen på normalitet kommer inte att bearbetas i denna studie. Denna studie har ingång från 

socialt arbete och huvudsakligt fokus ligger på lärarnas uppfattning om elevernas 

sexualundervisning snarare än vilken roll deras funktionshinder spelar i undervisningen. 

Istället utgår studien från Foucaults och Nirjes beskrivning av normalitet och normalisering.  

“Den ignorerade läroplanen” är en teori som rör ett mycket specifikt område. Dess fördel är 

att det finns en tydlig och enkel koppling till studiens område, men det finns också en risk 

att teorin blir för styrande och att den ses som en absolut sanning i relation till studien. Det 

är därför extra viktigt att anta ett kritiskt förhållningssätt.  En annan aspekt av denna teori är 

att vi inte har tillgång till mer information om elevernas hemsituation och övriga nätverk än 

vad lärarna berättar. Detta är andrahandsinformation från personer som inte tillhör elevernas 

liv utanför skolan. Vi kan därför inte tala i meningar om hur elevernas nätverk ser ut utan 

endast om hur lärarna beskriver det.  
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Den ignorerade läroplanen har använts för att sätta lärarnas utsagor i ett större sammanhang 

och få svar på vilket sätt situationen utanför klassrummet skiljer sig mellan personer med 

NIF och andra elever. Även Löfgren-Mårtenson och Kulick har använts i syfte att förstå 

elevernas kontext och vilka spelregler de har att förhålla sig till. 

5. Metod 
I detta kapitel redogörs den metod som använts för att samla data till studien, hur vi gått till 

väga i genomförandet av metoden, hur vi valde vilka vi skulle intervjua samt etiska 

överväganden som gjorts under tiden.  

5.1 Kvalitativa intervjuer 
För att samla in data till studien har kvalitativa intervjuer använts som metod. Det ger den 

som intervjuar möjlighet att vara lyhörd och följsam i vilken riktning intervjun tar och 

skapar möjlighet för den som blir intervjuad att prata fritt om sina tankar om ämnet så att det 

framgår vad denne anser är relevant och intressant inom området (Bryman 2011). På så sätt 

får den intervjuade möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter utan att bli allt för styrd 

av den som genomför intervjun. Då denna studie ämnar undersöka tankar och erfarenheter 

hos intervjupersonerna valdes den kvalitativa intervjun framför kvantitativa metoder. Vi 

valde även den kvalitativa intervjun där intervjupersonen har stort utrymme att prata fritt, för 

att vi har begränsade kunskaper inom skolväsendet och lärarna besitter den erfarenhet vi 

önskar förvärva.  

Att använda sig av en semistrukturerad metod vid intervjuer innebär att en använder sig av 

en intervjuguide till skillnad från en ostrukturerad intervju som snarare liknar ett öppet 

samtal i anknytning till ett antal teman. En intervjuguide baseras även den på teman, men är 

mer specifik och fastställer även vilken ordning frågorna, ställs även om detta går att 

anpassa och förändra under intervjuns gång (Bryman, 2011). Denna metod valde vi för att 

det, trots att vi sökte ett fritt beskrivande från intervjupersonerna, fanns specifika frågor vi 

ville få svar på. För att få en bild av individens kontext och var hen kom ifrån önskade vi 

även viss bakgrundsinformation från intervjupersonen, vilket innebär att intervjun 

genomfördes bäst i en viss ordning.  
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Förutom några inledande frågor om intervjupersonens bakgrund bestod intervjuguiden 

(Bilaga 1) av två teman “Lärarens relation till sex- och samlevnadsundervisning i allmänhet” 

och “Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan”. Intervjuguiden utformades efter vad 

Kvale & Brinkman (2009) skriver om att ha öppna frågor som är nära kopplade till studiens 

syfte och frågeställning samt inspirerades av deras förlag på olika sorters frågor.  

I utformningen av intervjuguiden har vi inte fokuserat på hur undervisningens innehåll lärs 

ut och vilka pedagogiska verktyg lärarna använder till exempel om de använt sig av tecken-

tolkad film eller pictogram. Detta hade kunnat vara relevant för att förstå vilken påverkan 

pedagogiska verktyg har på elevernas möjlighet att tillgodogöra sig information, men vårt 

fokus ligger på sociala faktorer snarare än pedagogiska och därmed har vi valt att utesluta 

sådana frågor. Vi saknar även den kompetens som krävs för att dra slutsatser om 

pedagogiken som sådan och utgår från att lärarna har den kunskap de behöver inom 

området.     

Ingen av intervjupersonerna hade tagit del av intervjuguiden på förhand och vi var således 

fria att justera frågeställningen utifrån vad varje intervjuperson hade mest att prata om. Ett 

par mer nischade frågor kopplade till studiens syfte handlade om vad intervjupersonen ansåg 

att undervisningen borde innehålla och vad de tänkte om elevernas intresse för ämnet samt 

hur delaktiga de är i undervisningen.  

5.2 Urval  
Studien bygger på 6 intervjuer med lärare på grundsärskolor i Stockholms län, lärarna har 

tidigare erfarenhet av att genomföra sex- och samlevnadsundervisning i särskoleklasser.  

Skolorna vi kontaktade valdes ut genom tre kriterier. Det första var att det skulle vara en 

grundsärskola då tidigare studier som gjorts nästan uteslutande fokuserat på 

gymnasiesärskolan och träningsskolor. Det andra kriteriet var att det skulle finnas en 

högstadieklass för att öka sannolikheten att de hade sex- och samlevnadsundervisning och 

det tredje var att någon av lärarna som arbetade på skolan skulle ha erfarenhet av att hålla i 

sex- och samlevnadsundervisning för grundsärskoleelever.  

Vår urvalspopulation var alla grundsärskolor med högstadieklasser som finns listade på 

Stockholm stads hemsida (32st) vårt urval har således varit målstyrt då vi haft vissa kriterier 
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för att välja ut urvalspopulationen (Bryman, 2011). Vi kontaktade alla på listan och bokade 

in intervjuer med alla som tackade ja.  

Under den femte intervjun visade det sig att intervjupersonerna inte hade någon sex- och 

samlevnadsundervisning med sin nuvarande klass och hade begränsad erfarenhet av att hålla 

i den undervisningen. De uppgav att de inte hade denna undervisning på schemat för att 

deras elever läste efter ämnesområden, som tidigare kallades Träningsskolan, och är för 

elever vars behov inte blir bemötta i andra skolor. De fem ämnesområden som undervisas är 

motorik, estetisk verksamhet, kommunikation, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning 

vilket enligt de lärare vi pratade med resulterade i att de inte hade sex- och 

samlevnadsundervisning. 

Efter intervjun konstaterade vi att, även om innehållet var intressant, så kunde vi inte 

använda intervjun eftersom de andra fem intervjuerna enbart handlade om elever som läste 

efter ämnen på samma sätt som grundskolan. De stora skillnaderna i resultaten vi fick fram 

gjorde att vi beslutade att den inte var kompatibel med de andra intervjuerna. Således har vi 

även fått göra ett urval inom eleverna som läser på grundsärskolan och studien fokuserar 

enbart på de som läser efter ämnen.  

Anledningen till att vi valt att intervjua lärarna och inte eleverna direkt är att vi som skriver 

uppsatsen inte har kompetens nog att genomföra intervjuer med personer med NIF och 

samtidigt försäkra oss om att de är införstådda med vad deltagandet innebär. En sådan studie 

skulle även behöva skickas in till etiska rådet för granskning, något som inte är möjligt inom 

denna studies tidsram. 

5.3 Datainsamling 
För att komma i kontakt med lärarna skickades mail ut till de grundsärskolor som finns 

listade på Stockholm stads hemsida med en förfrågan om att delta i studien och en till två 

veckor senare kontaktades varje skola separat via telefon. Detta resulterade i fem inbokade 

intervjuer. Vi lade även upp en förfrågan om att delta i studien på Facebook, varpå en bekant 

förmedlade kontakt mellan oss och den sjätte intervjupersonen.   

Varje intervju hölls enskilt på lärarens arbetsplats och utfördes av en av uppsatsskrivarna, 

för att jämna ut maktasymmetrin. Tid för intervjun och hur den skulle gå till bestämdes 
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genom mail och telefonkontakt. På plats fick alla fylla ett samtyckesformulär (Bilaga 2) där 

det framstod att de kommer vara helt anonyma, hur vi behandlar inspelning och 

transkribering samt att de när som helst kan dra sig ur studien.  

5.4 Transkribering 
Transkribering av intervjuerna genomfördes så snart som möjligt efter intervjun avslutats för 

att eventuella otydligheter i inspelat material lättare skulle förstås. Transkriberingarna 

korrekturlästes sedan av den person som inte hållit intervjun. Alla namnen är fingerade och 

då det bara var en man och fyra kvinnor som blev intervjuade har alla avkönats och getts 

könsneutrala namn för att ingen vikt ska läggas vid vilket kön personen som uttalar sig har. 

Transkriberingen genomfördes så ordnära som möjligt till inspelningen, vid citat i uppsatsen 

har vissa revideringar gjorts för att översätta talspråk till skriftspråk för en mer flytande 

läsning. Detta har gjorts utan att förändra ursprunglig betydelse av vad som sagts. I 

transkriberingen har … använts för att beskriva tystnad och pauser och fetstil när 

intervjupersonen betonat ordet. Klaffar har även använts vid exempelvis skratt, harklingar 

och [...] har satts in om vi klippt bort något ur citatet.  

5.5 Databearbetning & Analys 
Vår insamlade data bearbetades genom att vi vid en första genomläsning av 

transkriberingarna gjorde meningskoncentreringar av empirin. Detta innebär att korta citat 

plockas ut ur transkriberingen och ord plockas ut som visar kärnan i uttalandet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Efter detta lästes intervjuerna igenom igen och de olika 

meningskoncentreringarna sammanfördes under rubriker, som visade vad kärnan i citaten 

var och som var nära kopplade till studiens frågeställningar. Dessa rubriker blev sedan våra 

teman i resultatkapitlet:  

• Lärarens inställning  

• Vad har lärarna för stöd kring sex- och samlevnadsundervisningen?  

• Elevernas omgivning  

Således har en tematisk analys gjorts utav materialet och vi har under detta utförande även 

tagit del av de tips till tematisk analys Bryman (2011) listar upp som att ta fasta på skillnader 

och olikheter i intervjupersoners uttalanden och om vissa teman repeteras oftare än andra.  
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Resultatet analyserades genom att ställa lärarnas utsagor i relation till valda teorier. För att 

åstadkomma det plockade vi ut de delar av resultatet som hade direkt koppling till Foucault 

och Nirjes olika definition av normalitet, Löfgren-Mårtensons och Kulicks beskrivning av 

sexuella normer i dag och Gougeons teori om den ignorerade läroplanen. Till exempel varje 

gång lärarna pratade om vikten av att lära eleverna hur en får bete sig i offentliga miljöer, 

plockade vi ut det citatet och analyserade det utifrån det teoretiska ramverket.  

5.6 Reliabilitet och validitet 
Frågor om reliabilitet och validitet i kvalitativa studier har diskuterats utifrån olika 

svårigheter som uppstår med denna metod. Tolkningsutrymmet inom den kvalitativa 

forskningen ses som ett problem för reliabiliteten och validiteten, det är svårt att uppnå en 

hög generaliserbarhet med kvalitativ metod samt att avsaknaden av mätinstrument och 

mätobjekt försvårar en diskussion om validitet och reliabilitet ifall begreppen tolkas utifrån 

dess kvantitativa betydelse (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). 

Validitet går att mäta genom att se hur bra beskrivning av tillvägagångssätt återges och om 

det är tydligt hur resultateten uppnåtts. I kvalitativa studier diskuteras även validitet med 

tonvikt på hur data analyseras och insamlas, intervjufrågor ska vara utformade så att de 

lockar fram vad de var menade att locka fram, med andra ord svara på syftet med 

forskningen. Det är alltså speciellt viktigt att respondenten får möjlighet att uttrycka sin bild, 

sin uppfattning om de frågor som studien syftar till att besvara (ibid.). Reliabilitet i kvalitativ 

forskning är istället kopplad till resultatet och dess inre logik, om det som framkommer 

genom respondentens svar även framkommer vid liknande frågor och/eller frågor ställda av 

en annan person samt om utskrift av transkribering och analys ser liknande ut när olika 

personer utför dessa (ibid.). Med andra ord hur skickliga uppsatsskrivarna är på att 

genomföra studien, om upplägg och teknologi fungerar som tänkt.  

Som nämnt ovan har intervjuerna genomförts genom användandet av en standardiserad 

intervjuguide med ett semistrukturerat format och öppna intervjufrågor. Detta för att 

undvika missförstånd som kan uppstå av mycket specifika frågor och ge intervjupersonerna 

utrymme att svara det de vill, vilket ska främja studiens validitet (Bryman, 2011). Under 

intervjun har frågor ibland omformulerats och ställts om till samma person, men på ett nytt 

sätt, detta för att öka tydligheten i intervjupersonens svar samt för att undvika allt för 
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subjektiva tolkningar från intervjuarens sida. Databearbetningen har dessutom testats genom 

att båda uppsatsskrivare bearbetat samma material och sedan gemensamt undersökt vad 

utkomsten blir, detta för att främja studiens reliabilitet. 

5.7 Generaliserbarhet 
Att en studie kan överföras på andra situationer och personer är någonting som den 

vetenskapliga kunskapen önskar. Det finns en bild av att forskningsintervjuer inte ger ett 

generaliserbart resultat men Kvale & Brinkmann (2009) menar att det går att prata om en 

viss sorts generaliserbarhet inom denna forskningsmetod. Istället för att undersöka hur 

resultatet från intervjun är generaliserbar i allmänhet kan det vara intressant att titta på om 

den kunskap som kommer ur intervjun är möjlig att överföra till andra relevanta situationer 

och på så sätt kunna generalisera resultatet även om det inte är i den klassiska bemärkelsen 

av generaliserbarhet (ibid.). 

De tar bland annat upp analytisk generalisering som bygger på en diskussion rörande hur 

resultaten från en studie kan komma att förutsäga någonting om eller ge vägledning i hur en 

annan situation kommer att utveckla sig. Analysen bygger på en granskning av vad 

situationerna har för likheter och olikheter och generaliseringsanspråket blir istället en 

påståendelogik. Eftersom det är på ett sätt i situation A så kan vi logiskt sett påstå att det blir 

liknande i situation B, för att A och B är väldigt lika varandra (ibid.).   

5.8 Etiska överväganden 
Vid genomförandet av forskning i Sverige ställs det så kallade forskningskravet alltid i 

relation till individskyddskravet, för att skyddet för individen ska vara tillräckligt för att 

forskningen ska genomföras finns fyra etiska principer att beakta: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet & nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Denna 

studie följer dessa principer, intervjupersonerna har fått tydlig information om studiens syfte 

samt sin rätt att avstå från att svara på frågor under intervjun, sin rätt att dra sig ur studien 

om de vill och att det insamlade materialet endast kommer användas för denna studie.  

Gällande studiens metod uppstår etiska svårigheter i frågor som anonymitet och 

subjektivitet. Att brista i anonymitet i studien har motverkats genom att plocka bort namn på 

personer, arbetsplatser, områden och annat som kan tänkas koppla intervjupersonens utsagor 
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till personen som sagt det. Intervjupersonerna har gett skriftligt informerat samtycke till att 

delta i studien samt har fått information om att de har utrymme att dra sig ur studien under 

studiens gång. De har även fått möjlighet att få transkriberingen skickad till sig för möjlighet 

att kontrollera anonymiteten och innehållet i texten, vilket även är ett sätt för oss att öka 

studiens validitet. 

Andra överväganden som rör vår studie är att kvalitativa intervjuer innebär maktasymmetri; 

Det är ett enkelriktat samtal där vi inte berättar något om oss själv och allt vi säger och gör 

har syftet att vi ska få fram den empiri vi behöver. När det sen kommer till att analysera 

resultatet har vi mer eller mindre tolkningsmonopol då intervjupersonerna inte längre kan 

påverka materialet (Kvale & Brinkmann 2009). Detta har vi försökt motverka på flera av de 

sätt som tidigare nämnts genom att sträva efter hög validitet och reliabilitet men även genom 

att under intervjun ha ett öppet transparent samtal där vi berättat lite om vår bakgrund och 

syftet med studien. 

Andra etiska problem vi ser är faktumet att vi i tidigare forskning och analys kommer att tala 

om grundsärskoleelevers behov utan att själva tillhöra denna grupp och då alltså saknar de 

erfarenheter och upplevelser som förmodas behövas för att till fullo sätta oss in i situationen. 

Att inte själva dra några slutsatser om gruppens behov utan vila på tidigare forskning samt 

att ha respekt för faktumet att vi inte kan förstå behoven till fullo då vi gör analysen är ett 

sätt att minimera påverkan av detta etiska problem.  

5.9 Metoddiskussion 
Hela denna studie har en socialkonstruktivistisk ansats vilket gör att det faller sig naturligt 

att använda kvalitativ metod eftersom vi vill svara på hur lärarna konstruerar elevernas 

sexualitet, hur de bygger sin undervisning utifrån den synen och följaktligen hur eleverna 

kan tillgodogöra sig kunskapen lärarna lär ut. Resultatet kommer vara analytiskt 

generaliserbart genom att vi till exempel kan använda det för att förstå hur andra grupper 

som gruppboendepersonal eller anhöriga ser på sexualitet hos på personer med NIF. 

Resultatet kan också appliceras på andra situationer där det är relevant att veta vilka faktorer 

som påverkar grundsärskoleelevers möjligheter att tillgodogöra sig kunskap.  

Det har under skrivandets gång uppstått en del andra svårigheter med metoden förutom de vi 

tagit upp ovan. Att få tag på intervjupersoner var svårare än vi tänkte även om det inte var 
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ett stort problem. Det var ingen av skolorna som tackade ja till intervju genom mail, därför 

bestämde vi oss för att ringa runt till alla skolor. På det sätt fick vi tag på precis så många vi 

ansåg oss behöva för att kunna genomföra studien. 

Ett annat problem med metoden är svårigheten med att hålla kvalitativa intervjuer. För att 

intervjun ska bli så bra som möjligt och intervjupersonen ska känna sig trygg att dela med 

sig av sina tankar krävs att den som intervjuar är bra på det den gör. Ingen av 

uppsatsskrivarna har stor erfarenhet av detta vilket skapar svårigheter med datainsamlingen. 

För att göra detta problem så litet som möjligt såg vi till att hålla testintervjuer med andra 

personer innan vår första intervju för studien. Det gav oss förutom övning även direkt 

feedback kring vad vi bör tänka på under de kommande samtalen.  

6. Empiri och analys 
Nedan kommer den information som framkommit under intervjuerna att redovisas utifrån de 

teman som framkom under bearbetningen av materialet. Alla intervjuerna har hållits med 

grundsärskolelärare som arbetat mellan ett och fem år på sin nuvarande arbetsplats. Tre av 

lärarna har färre än tio elever i den klass de för tillfället jobbar med och de andra har mellan 

tio och femton elever.  

6.1 Lärarens inställning  
Inledningsvis presenteras och analyseras de delar av intervjuerna som handlat om lärarens 

inställning till eleverna, deras sexualitet, ämnet sex- och samlevnad samt vad de anser är 

syftet med undervisningen. Temat innehåller även lärarnas utsagor om kollegor till dem. 

6.1.1 Lärarens tankar om eleverna och deras sexualitet 

Alla fem lärare anser sig ha en bild av sina elever som skiljer sig från hur de tror att 

samhället i stort ser på barn och ungdomar med NIF, med anledning av att deras syn baseras 

på erfarenhet och kunskap. De beskriver samhällssynen som ovetandes, att andra verkar tro 

att personer med NIF inte har någon sexualitet eller är översexuella medan de själva vet att 

det inte är så. De har uppfattningen att de till skillnad från allmänheten vet att personer med 

NIF är personer som alla andra. Till detta ges olika förklaringar som generellt handlar om att 

de tror att folks fördomar baseras på okunskap och att de flesta inte träffat så många barn 
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och ungdomar med NIF. De poängterar också flera gånger att deras elever är personer som 

har en sexualitet och att de är precis lika sexuella som alla andra.   

Charlie: “De är ju precis lika sexuella som alla andra människor. [...] någonstans finns det en tro 

om att de skulle vara antingen översexuella eller typ asexuella [...] Översexuella? Vad är det folk 

tänker? Och då känner jag [...]  inte att någon är mer översexuell än någon annan, däremot så 

kanske man inte vet allt det här andra som hjälper en med det sexuellt, alltså vad får man göra 

vart? [...] [En elev] kanske inte har någon aning om att han inte kan sitta i ett klassrum och 

[runka]. Nej du gör inte det i korridoren, och då kanske det blir att folk får en bild av att de [är 

översexuella], fast för mig handlar det om något annat, de kan ju inte ramarna. De har ju inte 

strukturen.”  

I likhet med Charlie poängterar även Lo att det inte handlar om sexualiteten i sig utan 

snarare om att en behöver lära sig de sociala reglerna kring sexualitet. Lo drar paralleller 

mellan sex och att äta och att de båda är lika förstärkande, att både kåthet och hunger är 

behov som ger direkt belöning när de tillfreds. Detta ger en förståelse för varför en sätter 

igång och runkar när en till exempel är uttråkad vid matbordet och att det kanske helt enkelt 

beror på att en inte ser någon anledning till att låta bli. Charlie pratar även om att det finns 

de som tänker att eleverna inte skulle ha någon sexualitet alls och att det kan få 

konsekvensen att eleverna går miste om information och kunskap som de behöver.  

Charlie: “Och kanske likadant åt andra hållet, eller så är man helt asexuell. Jaha, då behöver man 

inte veta någonting ”nej men de har ändå ingen aning så du behöver ändå inte…” den bilden 

finns också någonstans ”väck inte djuret som sover”” 

Enligt Lo handlar det om att komma bort från tron att eleverna är sin kognitiva nivå och 

istället komma ihåg att de har lika mycket hormoner i kroppen som andra ungdomar och 

vuxna. På samma sätt pratar Kim om vikten av att komma bort ifrån att se diagnoserna, då 

det enda som spelar någon roll är att de är personer med en sexualitet som alla andra och 

således behöver en bra sexualundervisning. Hen nämner också att den synen inte alltid 

funnits, att det tidigare fokuserats på att eleverna ska lära sig passa in i samhället, men hen 

menar att det ju faktiskt inte är det som ska vara en lärares uppgift.  

Kim: “Grundsärskolan har ju en historia av att inte vara särskilt kunskapsinriktad, 

resultatinriktad och vara väldigt omhändertagande tänker jag. Mycket omsorg och mycket som 

man lär eleverna att göra och inte göra. Mer för att de inte ska sticka ut [...] Jag tror att många 

elever som har gått i grundsärskolan säkert har lämnat den väl rustade för att vara en elev. Sitter 

snällt i bänken, följer regler men kanske inte [är] så väl rustade för livet utanför. Men det kan ju 
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hända, jag vet ju andra skolor [där] man tränar timmar på att åka buss och det är ju egentligen 

inte det som är vårat uppdrag faktiskt.” 

6.1.2 Undervisningens innehåll  

Lärarna har i sin sex- och samlevnadsundervisning tagit upp olika teman, som integritet och 

gränsdragning, kroppen och vad som händer i puberteten, känslor och olika sorters 

relationer, preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar samt hur och varför en kan ha 

sex och hur barn blir till. Samtidigt betonar de vikten av att prata om var en får göra vad och 

lära ut sociala normer till eleverna.  

Lo: “Det handlar ju om det egentligen, alltså vad är ok och vad är inte ok. Det är liksom 

normerna på något sätt [...] för de vill ju veta ”får man säga så? får man göra så?” om det mesta 

och då måste man svara ”nej man får inte göra så här, man får inte dra ner byxorna på skolgården 

som din kompis gjorde, det är förbjudet att göra det”. [...] Det är den biten. Sen är det ju, tycker 

jag, den största delen handlar ju om att äga sin egen kropp, att kunna säga nej och hur man ska 

vara mot andra. Hur man ska kunna leva tillsammans egentligen.” 

Det lyfts även varför det för deras elever kan vara ännu viktigare än för andra att få lära sig 

om sex- och samlevnad. Charlie lyfter att elever i grundskolan har lättare att få tillgång till 

information genom kompisar och internet. Hen menar att det kan vara svårare för personer i 

grundsärskolan att fråga varandra och att komma på att de ska fråga varandra. Alex menar 

även på att hen som lärare kan vara extra mån om att informationen gått in för dessa elever 

då hen menar att “det kan lika gärna vara borta imorgon”. Lo beskriver områden som hen är 

noga med att integrera i undervisningen. 

Lo: “Men framför allt just i grundsärskolan så är det väldigt mycket att man får säga stopp runt 

sin egen kropp eftersom de har väldigt svårt för det. [...] Och mycket om hur man är mot 

varandra, vad får man säga till varandra. Egentligen mycket mer om förebilder, hur är man som 

kvinna, hur är man som man, vad finns det för förebilder utom mamma och pappa” 

För innehållet i undervisningen så använder sig lärarna generellt av vad som står i “Läroplan 

för grundsärskolan 2011” men nästan alla anser att det även finns ett större syfte med 

undervisningen. Att få ha ett sexuellt liv, att få ha ett rikare liv och att få större vägledning 

att fatta beslut i livet är saker som lärarna lyfter. Alex uttryckte att sex- och 

samlevnadsundervisningen kanske är det viktigaste hen lär ut till sina elever.  

Alex: ”det [är] någonting de måste kunna [...] ska de kunna en sak när de kliver ut härifrån så ska 

det vara att de vet hur man skyddar sig, hur har man sex och hur är man mot andra människor [...] 
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Sen om de inte kan fyra plus fyra det skiter jag i [skratt]. Det är det här som jag tycker är 

jätteviktigt” 

För Charlie är det också viktigt att betona att det inte bara handlar om risker som 

könssjukdomar och oönskad graviditet, hen tycker att det har en tendens att bara bli negativa 

saker som tas upp och att en måste betona det positiva och härliga med sexualiteten. På 

skolan Kim arbetar på har de sex- och samlevnad varje år innan sommarlovet vilket gör att 

de kan fokusera på olika saker varje år som till exempel kärlek i sjuan och kompisar i åttan.  

Alla lärare tar på något sätt upp hbtq-frågor med eleverna och pratar om olika sexuella 

läggningar, Charlie och Robin har även pratat om att vara transperson och att det går att få 

könskonfirmerande vård. Generellt verkar hbtq vara ett tema som tagits upp på elevernas 

initiativ när de har frågor om något de sett eller känt. Lärarna har olika erfarenheter kring 

hur dessa frågor tas emot hos eleverna. För Lo har det inte mött något motstånd vilket hen 

tänker hänger ihop med att det finns samkönade föräldrar på skolan men för andra har det 

varit svårare. 

Kim: “... det här med att det var en tjej med två killar, då var det en heterosexuell relation. Då 

togs det emot ganska väl. Sen kan jag ju säga att ibland när vi har pratat om samkönade relationer 

att det kanske inte tas emot lika tolerant.” 

6.1.3 Andra lärares undervisning 

Samtliga lärare uppger att de antingen har haft kollegor eller hört talas om andra lärare som 

inte vill hålla i sex- och samlevnadsundervisningen, Några vet om skolor där undervisningen 

inte hålls över huvud taget. Alex pratar om att hen tror det finns många som tycker det är 

jobbigt och att de på hens tidigare arbetsplats löste det genom att dela upp undervisningen 

utifrån vad en som lärare var bekväm med att undervisa i. Flera av de andra pratar om att 

många andra lärare verkar finna en trygghet i att dela upp klassen i kill- och tjejgrupper, 

något de själva inte tycker är exemplariskt.   

Charlie: “Sen har man ju hört att ”den vill inte hålla i det” eller ”nej men det har aldrig tagits 

upp där”, eller “hur man ska lägga upp det här, tjejgrupp och killgrupp?”. Folk har ju ändå [sagt] 

”nej men man har en tjejgrupp och så har man en killgrupp och så säger man vissa saker i 

tjejgruppen [...] och jag [tänker] tvärtom, alla ska vara med varandra, för mig är det ju lika viktigt 

att killarna hör allting om tjejerna, hur mens fungerar och varför är det så? Än att man pratar med 

en specifik grupp, så jag har inte det, jag har alla tillsammans.”  
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Intervjupersonerna ger exempel på flera anledningar som kan ligga till grund för varför det 

kan finnas lärare som inte vill eller inte är bekväma med att hålla i sex- och 

samlevnadsundervisningen. Återkommande tankar är att det handlar om osäkerhet kring 

tillvägagångssätt, rädsla för att det ska bli för privat eller att det är pinsamt. Men Kim tar 

också upp att det finns en bild av att barn med NIF inte har någon sexualitet eller aldrig 

kommer vara i en relation och alltså inte behöver veta allt. I en av intervjuerna framgår även 

att alla inte får de redskap de behöver. 

Kim: “Men jag har hört när jag jobbat på andra skolor [...] Gud vad var det jag hörde bara här 

om dagen? Någon som berättade om sin kollega som hade haft sex och samlevnad, [...] [som] 

hade berättat för eleverna om boll, och gud vad var det? Boll och pinne..? Det var något sådär 

helt sanslöst, då det ju var snopp och snippa.” 

Lo tänker även att det kan handla om hur gammal läraren är eller när den gick sin utbildning. 

Hen beskriver att hen tänker att det kan handla om en generationsfråga. Att det kan vara 

vanligt att en äldre generation kanske tycker det är genant eller känner sig osäkra då de 

genomför sex- och samlevnadsundervisningen.  

Charlie pratar dock om att hen flera gånger fått möta sig själv i sin undervisning och brottats 

med saker hen tycker är svårt, som exempelvis vilka ord en ska använda, men menar att det 

handlar om att ifrågasätta den känslan och jobba med den. Även Lo pratar om att det finns 

tillfällen då undervisningen känns svårare men att det varit i anknytning till frågor om att 

eleverna exempelvis skulle visa intresse för barn istället för personer i sin egen ålder eller 

om någon har ett specifikt sexuellt intresse antytt att de varit med om sexuella övergrepp.  

Lo: “Säg till exempel om man går igång på småbarn [...] så kanske man måste hantera det på ett 

djupare sätt. Och då börjar man ju undra, eller då börjar det ju snarare bli lite dilemmat: är det 

skolans problem att hantera eller vem hanterar vad? Blir det liksom habiliteringen eller skolan, 

eller vad är det, vems uppdrag? Det blir genast lite mer komplext så fort du är i den här 

personkretsen.“ 

Att det finns lärare som inte vill hålla i sex- och samlevnadsundervisning och att det finns de 

som tycker vissa delar är jobbiga, tänker de lärare vi intervjuat, får olika konsekvenser för 

eleverna. Som att de inte får de redskap de kommer behöva i framtiden eller att läraren 

påverkar elevernas inställning genom sin egen osäkerhet. Charlie beskriver att det kan få 

“förödande konsekvenser” eftersom de inte får kunskap om kärlek och kroppen. Hen 

uttrycker att eleverna ställs inför situationer dagligen där de får användning för vad de lär sig 
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i sex och samlevnadsundervisningen och att de måste lära sig om sociala regler för att 

undvika att hamna i konstiga situationer som kan leda till ångest och jobbiga känslor.  

Robin uttrycker att eleverna i grundsärskolan kan vara extra sensibla för sådant som läraren 

visar utan att säga någonting. Lärarna berättar att det kan vara extra viktigt att känna sig 

bekväm med att arbeta med sex- och samlevnadsundervisningen i grundsärskolan. 

Kim: “Om man tycker att det är svårt att undervisa i sex- och samlevnad, då är nog 

grundsärskolan kanske inte rätt ställe [...] det är ju någonting som man måste göra jättemycket.” 

6.1.4 Analys 

I likhet med vad Kulick (2015) skriver så beskriver lärarna allmänhetens syn av personer 

med NIF som antingen översexuella eller asexuella och när det kommer till att prata om 

sexualitet kan det mötas av att “inte väcka den björn som sover”. Kulick (2015) menar, som 

tidigare nämnt, att detta baseras på en tanke om att sexualiteten hos personer med NIF ibland 

inte kommer komma till uttryck av sig själv, antingen för att personen själv inte förstår att 

det är åtrå hen känner eller för att åtrån inte kräver genital tillfredställelse. Att då börja prata 

om sex och sexualitet vore att projicera sin egen sexualitet på en sexuellt oskyldig individ, 

vilket kan riskera att väcka ett begär som i värsta fall inte går att kontrollera. I de situationer 

detta är fallet riskerar personer med NIF att gå miste om information och kunskap de 

behöver för att leva ut sitt sexuella liv på det sätt de vill, Detta är dock inte en syn som delas 

av de lärare vi intervjuat. Utifrån deras utsagor framstår allmänheten som obildad och 

okunniga vad gäller personer med NIF när de kommer med uttalanden som dessa. Det 

tydliga avståndstagandet från allmänhetens bild i relation till dem själva får dem att inte bara 

framstå som erfarna utifrån hur många år de jobbat inom särskolan utan även progressiva i 

sitt beskrivande av hur de ser på sina elevers sexualitet.  

Att inte bidra med kunskap till elever med NIF för att en skulle ha bilden av att gruppen är 

översexuella eller att en inte ska “väcka det djur som sover” har även en tydlig koppling till 

normalitet och makt, så som det beskrivs av Foucault (1982; 1986). Att inte låta människor 

få tillgång till kunskap de har rätt till då det finns en risk för att utveckla ett “anormalt” 

sexuellt beteende, som inte passar in i det kontrollerade samhälle vi lever i, kan beskrivas 

som ett sätt att utöva makt över grundsärskoleeleverna. Undanhållandet av information och 

kunskap blir ett sätt för maktutövarna att upprätthålla kontroll över personerna.  
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När lärarna beskriver sin syn på deras elevers sexualitet, men även syftet med sex- och 

samlevnadsundervisningen, så talas det snarare om vilka likheter än vilka olikheter lärarna 

tänker att eleverna har jämfört med elever i grundskolan. De flesta lärare talar om sina elever 

med medvetenhet om de generella olikheter som finns, men just gällande sexualitet betonar 

lärarna att deras elevers sexualitet inte skiljer sig ur en genetisk synpunkt, trots att det kan 

finnas praktiska svårigheter att förhålla sig till den. Det kan dels handla om förutsättningar 

att leva ut sin sexualitet men även förmåga att leva ut den på sätt som passar i sociala rum.  

Lärarna konstruerar sexualitet som något biologiskt som styrs utav hormoner och att 

personer med NIF har precis samma nivå hormoner som andra och därför är lika sexuella. 

Utifrån det ska vi alltså förstå att sexualitet är en stark drift som alla oavsett 

funktionsvariation har men att skillnaden är att de med normativ funktionsvariation lärt sig 

när och hur en får uttrycka sin sexualitet.  

Med hjälp av Foucault (1998) kan vi förstå lärarnas uppfattning av sex- och 

samlevnadsundervisningen som ett led i den normaliseringsprocess Nirje (2003) beskriver, 

med det övergripande syftet att ge eleverna verktyg för att leva ut sin sexualitet utan att bli 

bestraffade eller stämplade som avvikare. Att exempelvis visa upp sitt kön för någon, är en 

handling som i fel kontext kan få stora konsekvenser; polis kan bli inblandad, situationen 

kan bli våldsam och så vidare. Genom att få information om när sådant beteende är 

godtagbart och varför det inte är det i andra situationer i skolan och i samhället kan eleverna 

förebygga att bli utsatta för bestraffning av omgivningen.  

Som lärarna lyfter och som även Löfgren-Mårtensson (1997) beskriver är information om 

sexualbrott extra viktig för en person vars mentala mognadsnivå ligger på en lägre nivå än 

den kroppsliga. Lärarna lyfter bland annat att det kan leda till sexuella känslor gentemot 

barn eftersom deras mentala mognadsnivå matchar. Att agera på sådana känslor och att vara 

sexuell på något sätt mot ett barn är olagligt, straffbart och direkt skadligt för barnet. På 

grund av att det är ett förekommande mönster bland personer med NIF som både Löfgren-

Mårtensson och lärarna beskriver kan det alltså vara extra relevant att eleverna får kunskap 

om sexualbrott och de konsekvenser, för alla inblandade parter, som kommer av en sådan 

handling.  

Lärarna talar om vikten av att eleverna får lära sig sociala normer kring sexualitet och att 

syftet med undervisningen är att göra det möjligt för eleven att få ta del av sitt sexuella liv 
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samt att få ta del i samhället på lika villkor. Denna möjlighet är, enligt Nirje (2003) 

någonting eftersträvansvärt, eftersom det är ett resultat av normalisering. Ett alternativt sätt 

att tänka på elevernas förhållande till normalitet är det sätt som lärarna beskriver: att deras 

elever inte är lika normstyrda som andra personer. Att se det ur en mer självstärkande 

synvinkel än någonting eleverna “råkat ut för”. Normaliseringen sker då istället genom att 

personer omkring eleverna tycker att det finns normer som är viktiga att leva efter och vill 

lära ut till eleverna.  

Oavsett vilken beskrivning av normalitet och huruvida en anser att normalitet bör vara 

eftersträvansvärt eller inte, så blir utfallet ändå att de elever som lärarna arbetar med måste 

få tillgång till verktyg för att kunna ta del av samhället och ha ett sexuellt liv som alla andra. 

Andra delar av undervisningen som inte bara handlar om sociala normer för sexuellt 

beteende, vilket några lärare lyfter, handlar om exempelvis könssjukdomar, graviditet, hbtq, 

kärlek och hur man är mot andra människor. Dessa kan givetvis ha förankring i sociala 

normer men lärarna tycks snarare ta avstamp i ett demokratiskt perspektiv med individens 

rättigheter i centrum. Eleverna ska få samma möjlighet till ett hälsosamt sexuellt liv och 

kunna fatta beslut i en sexuell eller relationell kontext som inte får stora konsekvenser för 

personen själv. Att undervisningen ofta handlar om vad eleverna får och inte får göra samt 

information om risker med ett sexuellt liv gör att de positiva delarna med sexualitet inte 

verkar lyftas i samma utsträckning som de negativa. Det är dock bara en av lärarna som 

lyfter detta som ett problem. Att undervisningen således i stor utsträckning handlar om de 

negativa konsekvenserna kring sex och sexualitet skapar en ojämn bild av vad sex innebär 

vilket i förlängningen också kan hämma elevernas sexualitet.  

6.2 Stöd till undervisning i sex- och samlevnad 
Detta tema innefattar bland annat beskrivningar av lärarens erfarenhet av stöd från 

skolledning, relation till läroplanen och kursmaterial samt samarbete med kollegor. 

6.2.1 Skolledning 

För att förstå vilket stöd lärarna har för att genomföra sex- och samlevnadsundervisningen 

fick lärarna frågan om vad de tyckte att de fick för stöd från ledningen i denna undervisning. 

Det visade sig finnas stora variationer mellan de olika lärarnas upplevelser, Alex uttryckte 
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explicit gott stöd från ledningen i denna fråga och Kim beskrev ett engagemang från 

ledningen vilket framgick, mer implicit från det faktum att hens ledning har krav och åsikter 

om vad sex- och samlevnadsundervisningen ska innehålla samt att rektorn visat intresse för 

att undervisningen genomförs. 

I de andra lärarnas fall så har skolledningen beskrivits mer som avståndstagande och utan 

inblandning i sex- och samlevnadsundervisningen. Robin betonar att hen tycker sig ha goda 

förutsättningar till att genomföra sex- och samlevnadsundervisning men beskriver 

skolledningens stöd, inblandning och kontroll över denna undervisning främst i negativa 

termer. Hen hade önskat mer stöttning kring genomförandet av undervisningen.  

Robin: “Om jag hade varit en person som [tänkte] ”nej jag hoppar det” så hade inte [rektorn] 

haft någon koll.” 

Charlie och Lo uttrycker båda att inblandningen från skolledningen är på lärarens eget 

initiativ och att läraren själv måste be om stöd för att få det. Lo beskriver skolledningens 

inblandning i undervisningen i passiva termer, och menar att den inte utgör ett hinder för 

hens möjlighet att genomföra undervisningen som hen vill. Charlie lyfter att hen kan be om 

föreläsningar och material från sin ledning för att förbättra sex- och 

samlevnadsundervisningen och att dessa önskemål aldrig nekats, vilket återspeglar att hen 

får utrymme att välja hur hen vill lägga upp undervisningen. 

Trots att det finns en spridning i hur och i vilken omfattning skolledningen engagerar sig i 

sex- och samlevnadsundervisningen på de enskilda skolorna uttrycker de flesta implicit eller 

explicit att det är av vikt att få ett sådant stöd för att kunna genomföra en god sex- och 

samlevnadsundervisning. 

6.2.2 Samarbete 

Våra intervjupersoner har olika erfarenhet om samarbete med andra kring sex- och 

samlevnadsundervisningen. Lo berättar att de samarbetar med personal inom skolan och 

Kim berättar att de även samarbetar med organisationer utanför, exempelvis 

ungdomsmottagningen och en kurator. Någonting som hen anser ger eleverna ökad kunskap 

om vilka platser de kan vända sig till för information och stöd. Hen beskriver även att 

eleverna får information om hur de själva kan skaffa vidare information om sex- och 

samlevnad om de vill.  
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Robin uttrycker en önskan om ökat ämnesövergripande samarbete mellan lärare och 

beskriver att en ibland kan behöva stöd från andra. Även Charlie uttrycker denna önskan och 

tillägger att det kan finnas en viss ensamhet i upplägget, men att detta kanske snarare är 

kopplat till läraryrket som sådant än arbetsplatsen i sig. 

6.2.3 Material 

Lärarnas beskrivning av det material som är tillgängligt är relevant för att se vilka 

förutsättningar de har för att genomföra sin undervisning. Bilden vi får av deras beskrivning 

av materialet är, som tidigare nämnt, att de flesta lärare själva väljer vilket material de vill 

beställa hem och använda. Lo uttrycker att det material som finns tillgängligt ofta använder 

ett språk som eleverna inte identifierar sig med, till exempel ord som onani istället för att 

runka. 

Charlie beskriver att hen har hittat böcker som fungerar för sin klass men att som lärare får 

en leta för att hitta ett material som passar. Både Charlie och Lo beskriver att för sin klass 

passar det bäst med ett lättläst material och Charlie lyfter att det kan vara svårt att hitta ett 

lättläst material på en nivå som passar för hens elever. Det mesta av det material som finns 

tillgängligt som är lättläst kan vara för ”överdrivet, lite för tydligt” för att det ska passa 

gruppen.      

6.2.4 Läroplanen 

Lärarna har beskrivit hur och i vilken utsträckning läroplanen ger stöd för att genomföra sex- 

och samlevnadsundervisningen samt hur deras inställning till den ser ut. Alex säger att hen 

inte tycker att läroplanen ger tillräckligt stöd för undervisningen och att mycket av ansvaret 

då hamnar på läraren. 

Alex: “Läser man kursplanen så står det ju att de ska veta om olika sexualiteter, reproduktion och 

preventiva metoder, [...] det står bara ett par ord. Det står ingenting [om] syfte eller varför det är 

så här. Det står ingenting sånt, det ligger ju på läraren.” 

Kim tycker å andra sidan att läroplanen ger ett gott underlag för vad som ska tas upp i 

undervisningen och att det är tydligt formulerat i den, och menar således att ”det finns ingen 

anledning att hitta på egna saker som man ska lära eleverna”. 
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6.2.5 Analys 

Trots att det bara är en del av de lärare vi intervjuat, som upplever sig sakna stöd från 

skolledningen gällande sex- och samlevnadsundervisningen, är detta intressant att diskutera 

eftersom läroplanen explicit säger att rektorn ska ha det yttersta ansvaret för detta ämne. Vad 

kan påverka att skolledningen inte tar sitt ansvar i detta? 

Om vi utgår från att rektor och ledning har förutsättningar att göra sitt jobb och faktiskt vill 

göra sitt jobb väl kan det vara så att rektorn av olika anledningar ändå inte engagerar sig i 

sex- och samlevnadsundervisningen vare sig i grundskolan eller grundsärskolan. Detta är då 

givetvis ett problem för båda skolor eftersom ingen kontrollerar hur och om undervisningen 

genomförs. För eleverna i grundsärskolan blir problemet speciellt stort eftersom deras 

tillgång till den ignorerade läroplanen inte är den samma som för eleverna i grundskolan. 

Eleverna i grundskolan får oftast tillgång till information om sex och samlevnad från sina 

vänner, syskon och internet men för en grupp elever som inte har tillgång till detta, samt där 

det finns stigma kring deras sexualitet, kan information om sex och samlevnad vara speciellt 

viktigt. I detta fall blir det tydligt att rektorn inte tycks uppmärksamma att elever med NIF 

kan ha ett extra stort behov till denna undervisning och att kontrollen över detta ämne är 

extra viktig. 

Ett annat alternativ är att rektor och ledning är inblandade i sex- och 

samlevnadsundervisningen i grundskolan men inte i grundsärskolan. I sådana fall kan 

kopplingen till synen på elevernas sexualitet vara en påverkande faktor för i vilken 

utsträckning rektorn är inblandad. Detta blir i så fall ett problem som handlar om rättigheter 

för normbrytare. Det går då bland annat att dra en koppling till Foucaults (1998) beskrivning 

av normalitet som skapare av hierarkiska ordningar. Om skolledningen, till följd av 

föreställningar kring eleverna i grundsärskolan, inte ger ett lika stort stöd till lärarna i 

grundsärskolan som i grundskolan gällande sex- och samlevnadsundervisningen kan inte 

skolan garantera en likvärdig undervisning för alla elever. I så fall blir det en slags hierarkisk 

ordning för vem som får garanterad tillgång till sin rätt till kunskap baserad på 

funktionsvariation.  

Lärarna lyfter på olika sätt hur de sköter samarbete gällande sex- och 

samlevnadsundervisningen och uttrycker även en önskan om mer samarbete mellan lärare 

för att undervisa i ämnet. Gougeon (2009) understryker vikten av att göra det möjligt för 
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eleverna att i större mån tillgängliggöra det kunskapsflöde deras jämnåriga i grundskolan har 

tillgång till, exempelvis i form av internet eller kamratrelationer. Lärarnas önskemål om ett 

mer ämnesövergripande arbete med sex- och samlevnad går i linje med vad Gougeon 

beskriver som ett bra sätt att arbeta för att motverka kunskapsbrist inom ämnet hos elever 

med NIF. Det kan tyckas att lärarna skjuter vidare ”problemet” till andra människor och 

organisationer för att det är obekvämt att ta i, eller att de berättar för eleverna var de själva 

kan söka information för att läraren ska slippa. Detta kan dock vara ett sätt att sprida 

kunskapen på flera plan och således ge eleverna tillgång till kunskapen utanför 

klassrummets väggar. Det är dock avgörande att läraren inte enbart lägger över ansvaret på 

eleverna själva och annan personal utan fortsätter undervisa de delar läroplanen tar upp.  

Lärarnas inställning till eleverna och deras sexualitet tycks även få visst inflytande då 

somliga lärare upplever att läroplanen inte är tillräckligt konkret angående vad 

undervisningen ska innehålla. Detta innebär att det blir upp till läraren att tolka och besluta 

om vad som ska innefattas i undervisningen. Trots att de lärare som intervjuats av oss, tycks 

vara eniga om att denna grupp elever har rätt till och behöver god kunskap om sex och 

samlevnad, så beskriver de även att de känner till människor som inte delar denna bild. Det 

faktum att det av vissa lärare upplevs svårt att finna material som passar deras elever 

indikerar brister i elevernas rätt till god sex och samlevnad. Det är således möjligt att det 

finns lärare utan stöd från ledning, utan kollegialt stöd och med stor ansvarsbörda för 

innehåll och material för sex- och samlevnadsundervisningen. I ett sådant scenario kokas 

undervisningen ned till lärarens förhållande till normalitet, deras egen syn på elevernas 

sexualitet och deras förståelse för elevernas behov utifrån den ignorerade läroplanen. Vilket 

kan skapa stora problem för eleverna att tillgodogöra sig kunskapen de har rätt till.  

6.3 Elevernas omgivning 
Detta tema presenterar elevernas omgivning utifrån olika faktorer som påverkar deras 

möjlighet att tillgodogöra sig sex- och samlevnadsundervisningen. Till exempel hur deras 

hemsituation ser ut och vad de har för möjlighet att nå information utanför klassrummet. 

6.3.1 Förkunskaper 

Eftersom alla de lärare vi intervjuat undervisar på högstadiet har deras elever redan gått 

minst sju år i skolan. Somliga gått på samma skola hela tiden och andra har börjat på den 
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nuvarande skolan först i högstadiet. Detta resulterar i ganska varierande förkunskaper kring 

sex- och samlevnad beroende på hur mycket de lärt sig i tidigare klasser. Vissa elever har 

inte haft någon undervisning alls, ibland för att lärarna uttalat tänkt att det är något som tas 

upp på högstadiet och ibland av oklar anledning. Andra har en väldigt ojämn kunskapsnivå 

och kan till exempel veta allt om mens men ingenting om kondomer. 

Lo: “Ja, det här har de ju inte pratat om över huvud taget på de grundskolorna de kommer från 

[...] man läser kroppen och sinnena och sen nämner man i förbifarten att ”oh, där satt snoppen” 

och plötsligt så var det bra. [...] De tänker att det där tar de sen på högstadiet. Tror jag.” 

6.3.2 Elevernas kognitiva förmåga 

Hur lärarna väljer att lägga upp undervisningen påverkas till viss del av deras tankar om 

elevernas funktionsvariation. För Alex innebär det att hen ofta upprepar de saker hen tycker 

är viktiga att eleverna får med sig, medan det för Charlie innebär det att hen lägger stort 

fokus på sociala regler och normer i undervisningen för att hjälpa eleverna läsa av och 

förhålla sig till sociala situationer och regler.  

Charlie: “Alltså vi [personer med normföljande funktionsvariation] kan ju läsa av väldigt fort så 

kanske […] ”nej men, här går jag nog inte in” och det behöver [eleverna] ha hjälp med. Också 

gränssättning, vart får man göra saker? Eller vad gör man? Vad kan man inte göra? Väldigt 

konkreta saker kan ju hjälpa dem jättemycket. Allt ifrån beröring, hur tar man på någon? Eller får 

man ta på någon som man inte känner på ett vänligt sätt? Utan att det känns kränkande? Eller 

vart? Ja men att är armen och axeln mer ok än om någon tar mig på min mage? Alltså, sådana där 

saker som kan hjälpa dem jättemycket och det är ju jätteviktigt” 

Robins tankar utmynnar i att hens elever har de samma fysiska förutsättningarna som alla 

andra ungdomar till ett sexuellt liv men inte alltid de praktiska, att de kanske till exempel 

kommer behöva hjälp med att skriva kontaktannonser eller liknande för att inleda relationer. 

6.3.3 Elevernas hemmiljö 

Lärarna beskriver under intervjun på olika sätt hur de tror att elevernas familjer talar om sex- 

och samlevnad och vad eleverna får med sig hemifrån gällande detta ämne och vilken 

respons lärarna har fått från elevernas hem rörande sex- och samlevnadsundervisningen. 

Både Kim, Robin och Lo säger uttryckligen att de inte tror att eleverna talar så mycket 

hemma om sådant som rör sex- och samlevnad. Robin säger att hen inte tror att det är så 

vanligt för de flesta föräldrar, oavsett om deras barn har någon diagnos eller inte, att tala om 
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sådana ämnen. Hen tror dock att det är särskilt ovanligt bland föräldrar till barn med NIF. Lo 

drar kopplingen mellan bristen av samtal om sex och kroppen hemma till vikten av sex- och 

samlevnadsundervisning i skolan. 

Lo: “Och det är väl samtidigt en balans för att “normala” tonåringar kanske inte direkt börjar 

prata med mamma och pappa heller, om att de börjar onanera mycket. Så för flera av dem var det 

en riktig aha-upplevelse när vi tittade på [att] det är helt normalt att få sädesuttömning i sömnen 

och man kan få morgonstånd, och allt” 

Lo beskriver även att hen haft ett samtal med en förälder om en elevs sexualitet där föräldern 

uttryckt sig på ett sätt som Lo uppfattade som att förälderns bild av sin son var att sonen 

hade en större sexualdrift än andra i hans ålder. 

Lo: “... som en pappa uttryckte det ”min son har ingen skam i kroppen” han menade på att alla 

tonåringar gör ju det här [onanerar] men på något sätt [...] upplevde den här pappan att det var 

too much. På något vis är det nästan som att de här barnen har ännu större sexualdrift” 

Gällande respons som lärarna fått från föräldrarna om sex- och samlevnadsundervisningen 

har det skett både positiva och negativa utbyten. Några beskriver att föräldrarna tycker att 

det är bra och roligt att detta är någonting som lärarna tar upp med deras barn medan några 

lärare beskriver att de mött föräldrar som blivit obekväma av ämnet eller motsatt sig att 

deras barn ska delta i undervisningen. 

Charlie: “Men sen har jag även varit med om föräldrar [...] som inte vill att sitt barn ska vara 

med på undervisningen. [...] Då kanske eleven endast var med på själva introt där jag bara 

nämnde de olika begreppen och inte ens det var ok. Och [situationer] där föräldrarna hävdar att 

de ska sköta det här själva, ska ta det själva [...] och jag säger att ”men alltså jag har ju läst, det är 

ju mitt uppdrag”. 

Utifrån lärarnas utsagor lyfts även aspekter gällande vilken kontext familjerna lever i som 

anledningar till att föräldrarna ställt sig emot undervisningen. Bland annat nämns motiv som 

lärarna beskriver som religiösa eller kulturella. Att denna motsättning skulle vara specifik 

för föräldrar till barn med NIF uttrycks inte men Lo beskriver att religion och 

funktionsvariation kan vara faktorer som gör det extra svårt för föräldrarna att tala med sina 

barn om sex- och samlevnad.  



Institutionen för socialt arbete VT 2016 
Examensarbete 15 hp 
Love Elfvelin 
Frida Moberg 

44	  

6.3.4 Elevernas tillgång till information om sex och samlevnad utanför klassrummet 

Flera av lärarna har varit inne på att deras elever har svårare än andra att tillgodogöra sig 

information utanför klassrummet för att de kanske inte reflekterar över möjligheten söka upp 

kunskap på internet eller för att, om de skulle ha någon att prata med, kanske inte frågar sina 

kompisar om deras erfarenheter. Därmed betonas, som nämnts tidigare nämnts, vikten av att 

de får så mycket kunskap som möjligt i klassrummet. 

Kim är inne på att det är hens uppgift som lärare att se till att eleverna får redskap att själva 

hitta information, att visa hur en söker på internet eller skapar vägar för att fråga sina 

kompisar om hjälp. Robin är inne på något liknande när hen betonar vikten av sex- och 

samlevnadsundervisning i skolorna. Hen menar att den är viktig just för att hens elever har 

samma rättigheter till information som alla andra men inte alltid kan hitta den själva. 

Kim: “Vissa saker kanske inte är sånt som man bör prata om i skolan, utan man kanske ska prata 

med en kompis. Men jag tänker att vi här då får ge någon slags språngbräda för att man ska våga 

prata med en kompis kanske i klassen” 

Alla jobbar på olika sätt för att ge eleverna de redskap de behöver. Lo lyfter även angående 

internet, precis som i andra sammanhang, vikten av att sätta gränser och att säga nej. Även 

där finns sociala regler att förhålla sig till, vilket behöver beröras i undervisningen.  

Lo: “De är en utsatt grupp […] Sen handlar det ju mycket om att man inte får prata med vem 

som helst eller följa med vem som helst eller gå med på vad som helst. Vad skriver de på 

Facebook, vad gör du? Du visar väl ingenting? Allt med webkameror och allting. [...] Okej om 

man liksom porrsurfar eller tittar på tjejer men sen finns det ju nästa steg där man kan bli riktigt 

utnyttjad. Utan att förstå det själv.” 

6.3.5 Elevernas inställning och engagemang för sex- och samlevnadsundervisningen 

Elevernas inställning till sex- och samlevnadsundervisningen har koppling till tidigare rubrik 

om hur och om det talas om sex- och samlevnad i hemmet då detta färgar elevernas syn på 

olika frågor, Alex beskriver en situation med en elev gällande hbtq-frågor där en elev har en 

bild med sig hemifrån gällande hbtq-personer som inte går i linje med vad som lärs ut i 

skolan för att “så får man inte göra” i elevens hemland. Men trots att det finns negativa 

erfarenheter kring föräldrars inblandning och påverkan på elevernas inställning till sex- och 

samlevnadsundervisning så uttrycker alla att deras elever har ett intresse för dessa frågor och 

att de flesta elever tycker att det är ett roligt ämne att ha.  
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Kim: “Jag kan ju säga att när jag har sex och samlevnad här så det är ju klart att jag förbereder 

mig noga. Och jag tror att eleverna också förbereder sig ganska noga faktiskt för de tycker också 

att det är riktigt roligt, intressant. Och de har ju jättemycket frågor.” 

Alex förklarar, vilket även Kim nämner, att sex- och samlevnadsundervisningen är ett ämne 

som har en tydlig koppling till eleverna själva. Eleverna kanske själva har sett en förändring 

på sin kropp i och med puberteten eller kanske har de läst eller sett någonting på TV om 

exempelvis sex och/eller relationer. 

Alex: “Vi pratar ju mycket så att de själva ska fundera och tänka [...]. Om de har sett någonting 

under helgen [kan de fråga] ”Varför gjorde de så?” Två tjejer till exempel gick och höll varandra 

i handen, eller två killar, […] Ja men då hakar jag på där, självklart. [...] Man får spinna på det. 

Då har de ju en viss erfarenhet av det, för de har sett det […] [och de] har pratat om det eller hört 

det.” 

Frågor kring elevernas egen sexualitet och pubertet är inte alltid enkla att hantera, några 

lärare lyfter att det kan vara extra svårt med den omställningen för vissa av deras elever. Lo 

beskriver att det finns elever som inte vill att puberteten ska komma och vissa elever kan 

heller inte förstå varför en människa skulle vilja ha sex eller varför en skulle vilja vara så 

nära en annan person. För vissa elever kan puberteten vara extra svår att hantera på grund av 

att sociala koder inte alltid är helt självklara för eleven. Ett exempel på en sådan situation 

som beskrivs av Robin är en elev som gnidit sig mot andra personer och att det varit svårt att 

kommunicera med eleven om detta. 

6.3.6 Analys 

Det verkar finnas stort intresse och engagemang från eleverna och att de vill lära sig om sex- 

och samlevnad. Engagemanget verkar dock inte komma hemifrån utan kanske snarare 

handlar om att det är något som är konkret att förhålla sig till eftersom de flesta ser hur det 

direkt påverkar dem själva. Hemmet spelar precis som skolan en stor roll i att skapa 

normalitet och vad som är ett accepterat beteende. Lärarna beskriver hemmiljön som en plats 

där det inte pratas speciellt mycket om sexualitet eller där vissa ämnen kanske till och med 

är förbjudna att tala om. Detta kan direkt knytas till Foucaults (1998) resonemang kring hur 

normalitet skapas utifrån bestraffningar. I hemmet kan en sådan bestraffning ske genom att 

en får gå in på sitt rum om en pratar öppet om sex eller samkönade relationer vilket då 

skickar signaler om vad en får prata om och inte.  



Institutionen för socialt arbete VT 2016 
Examensarbete 15 hp 
Love Elfvelin 
Frida Moberg 

46	  

Utifrån att normer är kontextbundna (Svensson, 2007) eftersom de konstrueras i de sociala 

rum de råder inom kan vi förstå att det finns olika normer inom olika familjer. Detta ger 

också en förklaring till varför det finns föräldrar som inte tillåter sina barn att medverka på 

sex- och samlevnadsundervisningen. För de eleverna blir det en normkrock när läraren och 

föräldern säger olika saker vilket kan leda till förvirring kring vad som är det korrekta sättet 

att vara. Det blir också extra problematiskt då sex- och samlevnadsundervisningen för 

många är den enda tillgång till kunskap i ämnet som de har (Gougeon, 2009). De elever som 

förbjuds delta i undervisningen förlorar på så sätt en stor del av sin rätt till information. Att 

det finns elever som inte tillåts delta i sex- och samlevnadsundervisningen kan även kopplas 

till Foucaults (1983) teori om makt. Om de normer som skapas i en familj innebär att 

kunskap om sex blir någonting normbrytande utövar föräldrarna en kontrollerande makt 

över barnen genom att förbjuda undervisningen för eleven. Samtidigt kan vi utifrån vad 

Kulick (2015) skriver förstå föräldrarnas maktutövande som grundat i deras fördomar och 

rädslor kring att deras barn i och med kunskapen kommer upptäcka sin sexualitet och sedan 

inte kunna hantera den.   

Då vi inte intervjuat elever kan vi inte uttala oss om hur stort elevernas nätverk är, om de 

pratar mycket med sina syskon och vänner eller om de söker information på nätet. Utifrån 

vad lärarna berättat och vad Gougeon skriver om den ignorerade läroplanen så verkar de 

dock inte ha stor tillgång till information utanför klassrummet. Detta sätter stor press på de 

lärare som är medvetna om situationen, att fylla lektionerna med så mycket som möjligt. 

Vissa tycker också det är viktigt att lära ut hur eleverna själva söker upp information. 

Internet blir precis som Löfgren-Mårtenson beskriver en källa till kunskap och ett viktigt 

element i relationsskapande idag, men samtidigt en plats med nya regler och normer att 

förhålla sig till. Hon skriver också att pornografi och dess lättillgänglighet på internet, 

påverkar dagens sexuella normer. Vilket innebär att undervisningen bör beröra även dessa 

ämnen för att säkerställa elevens möjligheter att kunna ta del av ett normativt sexuellt liv. 

 Det är bara en av de intervjuade lärarna som pratar om användandet av datorer och att söka 

information på egen hand och då pratar hen om att googla på till exempel pubertet. Att de 

skulle uppmuntras att söka efter och titta på porrfilm verkar därför inte troligt. Även om 

lärarna utger sig för att vara mer progressiva än allmänheten i sin syn på elevernas sexualitet 

är porr fortfarande inte något de pratar om. Löfgren-Mårtenson (2013) menar att porrens roll 



Institutionen för socialt arbete VT 2016 
Examensarbete 15 hp 
Love Elfvelin 
Frida Moberg 

47	  

är viktig för skapande av de sexuella spelreglerna och Gougeon (2009) menar att elevernas 

avsaknad till den ignorerade läroplanen gör att de inte själva tittar på porr eller pratar med 

sina vänner om det. Detta gör att avsaknaden av porr blir en del inom de sexuella normerna 

som eleverna går miste om. 

Att lärarna inte lär ut om porr går att koppla till vad Kulick (2015) skriver om att personal 

som arbetar med personer med NIF i Sverige anser sexualitet vara en privat angelägenhet 

som ska hållas hemlig. Även om sexualitet är ett centralt ämne i lärarnas sex- och 

samlevnadsundervisning så finns det även där aspekter som inte berörs, vilket hämmar 

elevernas möjligheter att upptäcka och utöva sin egen sexualitet. 

7. Avslutande diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka lärares syn på grundsärskoleelevers 

förutsättningar att tillgodogöra sig skolans sex- och samlevnadsundervisning. För att 

undersöka det har vi ämnat svara på frågor kring lärarens inställning till sina elever och till 

sex- och samlevnadsundervisningen. Vad de har för stöd kring undervisningen samt hur 

kontexten som eleverna befinner sig i påverkar deras möjlighet att tillgodogöra sig 

kunskapen. 

Som nämndes i metodkapitlet har en av de genomförda intervjuerna inte tagits med i 

resultatet eller analysen då den skolan enbart hade elever som läste efter ämnesområden. Då 

vi inte upplevde oss ha ett tillräckligt stort underlag för att göra någon vidare analys av de 

elever som läser efter ämnesområden valdes den således bort. Det innebär att vårt empiriska 

underlag är lite mindre än vi tänkt och att sex- och samlevnadsundervisningen för de som 

läser efter ämnesområden inte är inkluderad i studien. Kanske har detta skapat ett resultat 

som ger en förskönad bild av hur sex- och samlevnadsundervisningen generellt är i 

grundsärskolan. Det vi fick fram ur den borttagna intervjun antydde nämligen att sex- och 

samlevnadsundervisningen innehöll betydligt färre delar än för de som läser efter ämnen. 

I studien har normaliseringsprincipen använts för att kontextualisera personer med NIFs 

historia inom det sociala arbetet. Den har även använts som analytiskt verktyg då den 

skildrar en syn en kan ha på syftet med undervisningen. Principens grundtanke är att 

normalitet och normalisering i grunden är någonting eftersträvansvärt, även om författarna 

avskriver idén om att den leder till normalitet. Frågan kvarstår om huruvida normalitet är 
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eftersträvansvärt för individen och rättvist för gruppen personer med NIF. Det bygger på en 

grundidé om att personer med NIF vill och bör tillhöra normen och att det är samhällets 

ansvar att se till att dessa blir normaliserade. Ett annat sätt att se på det är att det är 

samhällets ansvar att skapa en miljö där alla har samma utrymme att existera på sina egna 

villkor. Att omstrukturera samhället på ett sådant sätt är dock krävande ekonomiskt och 

tidsmässigt vilket gör att normalisering blir den mer praktiska lösningen av de två 

alternativen. 

Vi kan sammanfatta vår analys med att det finns omgivande faktorer inom de områden vi 

undersökt som alla påverkar elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig kunskap inom sex- 

och samlevnad negativt, samt att mycket av ansvaret för detta tycks hamna på lärarnas axlar. 

Gemensamt för de olika faktorer som påverkar är att de är starkt präglade av vilken bild av 

personer med NIF som existerar hos familj, lärare, skolledning och omgivande samhälle. 

Begrepp som normalitet och sociala regler utgör grunden för vilken syn omgivningen har på 

eleverna men är även en integrerad del av elevernas undervisning i sex- och samlevnad.  

Tillsammans utgör de komponenter som redovisas ovan en mycket instabil plattform för att 

förmedla rättvis och jämn kunskap om sex och samlevnad till eleverna inom grundsärskolan. 

Om ansvarsbördan till största del hamnar på lärarnas axlar blir undervisningen avhängig hur 

viktigt läraren tycker att sex- och samlevnadsundervisningen är samt lärarens egen 

uppfattning om elevernas rätt till den kunskapen. För att eleverna ska kunna få en rättvis 

relation till sex jämfört med deras jämnåriga i grundskolan måste det finnas ett gemensamt 

ansvarstagande från föräldrar, lärare och skolledning. Att lärarna bär det stora ansvar som 

framgått i denna studie är inte hållbart. 

Det övergripande ansvaret för att elevernas kunskapsnivå ska höjas rent generellt ligger dock 

på en högre nivå som inkluderar hela samhället. Det handlar om sociala regler, normalitet 

och att inte ”passa in” vilket också inkluderar vilken syn omvärlden har på eleverna. I en 

drömvärld hade det bästa kanske varit att omstrukturera hela samhället så att det blev 

tillgängligt för alla oavsett funktionsvariation. Som tidigare nämnt är det opraktiskt och 

kostsamt. Den mest lämpliga lösningen i den kontext vi lever i är därav att ges verktyg att få 

tillgång till det normala. Genom att normföljare skapar samhället samtidigt som 

maktutövarna formar samhället efter normföljarna, påverkar normalitet hur eleverna kan 

tillgodogöra sig den ignorerade läroplanen. Det ses som normalt att kunna prata med vänner 
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och alltså finns ingen tanke på att någon skulle behöva få denna kunskap på annat sätt. Och 

om du inte kan prata med vänner måste någon göra motstånd mot normerna så du antingen 

får hjälp med att tillgodogöra dig kunskapen eller rucka på normerna.  

Det är dock tänkvärt att vi lever i en samtid då vi ständigt skjuter på definitionen av 

”normal” och att definitionen inte är statisk. Under en stor del av 1900-talet ansågs det 

exempelvis onormalt för en kvinna att ha byxor eller för makar att skilja sig, någonting som 

idag inte ses som onormalt längre. Vad som ses som normalt i samhället kommer förändras 

ytterligare och förhoppningsvis skjuter vi på gränserna kring vad som anses normalt inom 

funktionsvariationer så personer som idag har normbrytande intellektuella 

funktionsvariationer istället inkluderas i det normala. 

Tidigare forskning på området visar att kunskapsnivån hos elever med NIF är ojämn och 

generellt låg men utifrån den bild vi får av våra intervjupersoners elever verkar det inte som 

att det kommer att vara fallet för dem. Lärarna vi mött tycks vara måna om att genomföra 

god sex- och samlevnadsundervisning och prata med eleverna om allt. Det kan handla om att 

det 2011 kommit en ny läroplan som utgör ett bättre underlag, men eftersom några lärare 

beskriver att de inte känner att de får ett tillräckligt stöd av denna kan det nog inte utgöra 

hela sanningen. Någonting annat som kan tänkas påverka är att de lärare vi intervjuat har 

varit väldigt engagerade och haft ett särskilt intresse för sex- och samlevnadsundervisningen. 

Det är mer sannolikt att en ställer upp på intervju rörande just sex och samlevnad om en har 

ett intresse för ämnet och inte känner sig hämmad att prata om det. 

Våra intervjupersoner ger alltså en bild av kunskapsnivån som går emot vad den tidigare 

forskningen säger. Samtidigt går resultatet dock i linje med den forskning som visat att 

undervisningen i stort är ojämn både inom och mellan skolor. Detta hänger antagligen ihop 

med att mycket av ansvaret tycks hamna på lärarnas axlar - någonting som grundar för att 

undervisningens kvalitet ska skilja sig åt mellan skolor. Denna studie visar även på att 

föräldrarna till grundsärskoleeleverna tycks vara mer konservativa gällande frågor om sex 

och samlevnad än vad lärarna är vilket även framkommit i tidigare studier.   

Den metod som studien haft har endast gett en bild av elevernas förutsättningar utifrån 

lärarens perspektiv. Det ger inte en allomfattande bild av elevernas liv eftersom lärarna inte 

är med eleverna hemma eller på andra platser utanför klassrummet. Allt vi kan svara på i 

denna studie blir från en utomståendes perspektiv, kanske hade studien fått en tydligare bild 
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av elevernas totala förutsättningar om empirin innefattat exempelvis kuratorer, föräldrar, 

rektorer, läkare och eleverna själva. I mån av omfånget för denna studie var det inte lämpligt 

att innefatta alla dessa olika kategorier. Då lärarna är de som har ansvar för att förmedla 

kunskap om sex och samlevnad till eleverna, träffar eleverna större tiden av deras vardagar 

samt även har en viss insikt i deras hemmiljö eftersom de har kontakt med föräldrarna, utgör 

denna kategori det bästa underlaget för studien. 

Som vi beskriver i inledningen är personer med NIF en viktig grupp för socialt arbete och 

därmed även deras behov att få vara delaktiga i samhället på jämlika villkor. Resultatet i 

denna studie visar att det finns många omständigheter som påverkar elevernas tillgång till 

kunskap om sex- och samlevnad negativt, vilket leder till att elevernas tillgång till 

vardagslivet i samhället blir försvårad. Således blir det relevant för det sociala arbetet att 

uppmärksamma detta. 

Vidare forskning på detta ämne kan vara att undersöka hur sex- och 

samlevnadsundervisningen ser ut för elever som läser ämnesområden då även de innefattas i 

gruppen grundsärskoleelever. Andra områden vi ser som viktiga att undersöka är hur lärarna 

upplever de nya riktlinjerna för sex- och samlevnadsundervisningen och hur elever får 

tillgång den ignorerade läroplanen.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Presentera syftet med intervjun och beskriv intervjuns upplägg. 

Förklara att intervjun spelas in, men kommer i samband med transkribering att 
anonymiseras: namn på personer, platser och annan information som kan tänkas kopplas 
tillbaka till personen kommer att tas bort. Om respondenten vill kan den även få 
transkriberingen skickad till sig. 

Förklara även att vår uppsats har fokus på gruppen med normbrytande intellektuella 
funktionsvariationer. 

Bakgrund 

-    Berätta lite om dig och ditt arbete 

o   Hur länge har du jobbat inom detta, varför valde du att jobba med det? 

o   Vad innebär det att vara lärare i en grundsärskoleklass? Hinder & möjligheter? 

o   Berätta lite om valet att arbeta på grundsärskola 

-    Berätta lite om barnen 

o   Hur ser klasserna/grupperna ut? Hur ser variationerna ut inom klasserna? 

o   Vilka åldrar arbetar ni med? 

-    Berätta lite om hur undervisningen oftast genomförs 

-    Vilka är dina allmänna tankar/erfarenheter av gruppen elever med normbrytande 
intellektuella funktionsvariationer? 

o   Hur tror du att de står i relation till hur den generella populationen ser på 
gruppen? 

o   Har dina tankar förändrats/utvecklats under din tid som särskollärare? 

Lärarens relation till sex- och samlevnadsundervisning i allmänhet 

-    Vad är sex- och samlevnadsundervisning för dig? 

o   Vad tror du att det grundläggande syftet med undervisningen är? 

o   Finns det andra syften med undervisningen som du ser det? 

-    Vilken är din erfarenhet av känslor som kan väckas hos lärare i samband med sex- och 
samlevnadsundervisningen? 

o   Hur kan de påverka undervisningen? 

o   Vad tror du skulle kunna påverka dessa känslor? 
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-    Vilken uppfattning har du av vilka förutsättningar lärare generellt har för att genomföra sex- 
och samlevnadsundervisning? 

Sex- och samlevnadsundervisning i särskola 

-    Vad ser du som det grundläggande syftet med sex- och samlevnadsundervisning för elever 
med intellektuella funktionsvariationer? 

o   Finns det andra syften med undervisningen som du ser det? 

-    Beskriv vad du upplever är viktigt att ta upp i sex- och samlevnadsundervisningen för 
gruppen elever med intellektuella funktionsvariationer 

o   Vad upplever du som viktigast? 

-       Hur hanteras frågor som heteronormen och hbtq-frågor i sex- och 
samlevnadsundervisningen? 

-    Vilken är din syn på sexualitet hos personer med normbrytande intellektuella 
funktionsvariationer? 

o   Hur tror du att din syn står i relation till den generella populationen? 

o   Hur tror du att en lärares syn på sexualitet hos sina elever kan påverka 
undervisningen? 

§  Hur tror du att den påverkar din undervisning? 

-       Vad har du för inställning till att arbeta med sex- och samlevnadsundervisning i 
grundsärskola? 

-    Hur ser din arbetsgivares inställning ut till sex- och samlevnadsundervisningen? 

§  Vad får det för påverkan på ditt arbete? 

-       Hur ser föräldrars inställning ut till undervisningen? 

o   Har du mött några tankar från dem? 

-       Hur ser du på dina förutsättningar för att genomföra sex- och samlevnadsundervisning i 
grundsärskoleklasser? 

o   Kan någonting förändras? 

-    Hur upplever du att elevernas relation till sex- och samlevnadsundervisningen ser ut? 

o   Vad har de för inställning? 

o   Hur ser deltagandet ut? 

§  Hur kan man hantera ev. rädsla för aktivt deltagande? 

-    Hur ser kunskapsnivån ut hos eleverna? 
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Samtyckesformulär 

Jag ger samtycke att deltaga i intervju för en undersökning från Institutionen för Socialt Arbete 
på Stockholms Universitet.  

Jag är informerad om och införstådd i att studien ämnar undersöka mina tankar kring sex- och 
samlevnadsundervisning i grundsärskolan och intervjun kommer endast användas i den här 
studien för att besvara dess syfte. 

Jag är informerad om att intervjun sker anonymt, det vill säga att mina personuppgifter samt 
inspelad intervju inte kommer att behandlas av andra än ansvariga för undersökningen och att 
ingen kommer kunna identifiera mig utifrån de citat och omständigheter som redovisas i 
uppsatsen. Samt att inspelning och transkribering kommer förvaras inlåst så ingen utomstående 
kan ta del av materialet. 

Jag är informerad om att jag kan välja att avbryta mitt deltagande i undersökningen när som 
helst och att jag kan avstå från att svara på frågor. 

                   

 
                                                                                    

........................... 

Datum 

 
 

............................................................ 

Deltagandes underskrift 

 
                                                                                                        

  

............................................................ 

Deltagandes namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 


