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Abstract 

 
This paper is intending to examine the intercultural aspects of two teaching aids used in 

Swedish schools today. How does the material take the students prerequisite in consideration? 

Is every student included in the material in order with the standpoint and laws in the Swedish 

school system?  And if they are not, who is the outsider in this occasion? With intercultural 

pedagogy lies the idea that everyone is unique and that teachers has an opportunity to develop 

and make student grow mentally. Intercultural endeavor is to learn to accept our differences 

and see them as assets instead. The theory’s used in this paper in mostly the postcolonial 

theory with its dividing between “us” and “the others”.  
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Inledning och problemområde 
 

Idag förflyttas och förflyttar sig människor, varor, kapital och symboler i strömmar över hela 

jordklotet i snabbare takt än någonsin förut (Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn 2005, s.14). 

Livet på skilda platser är idag mer sammanbundna än tidigare och allt fler händelser och 

sammanhang påverkas och är beroende av skeenden som äger rum någon annanstans på 

jorden. Detta har inneburit förändrade livsvillkor för stora grupper av människor. I Sverige 

har denna förändring lämnat avtryck i de dokument som den svenska skolan grundas på. Det 

är enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet lärarens uppgift att ta hänsyn till 

elevens kunskap, erfarenheter och kulturella bakgrund och som lärare bör du uppmärksamma 

den kulturella mångfald, som finns i klassrummet
 
(Utbildningsdepartementet 1994).   

 

1955 blev Sverige det första landet som införlivade en obligatorisk sex- och 

samlevnadsundervisning. Sex- och samlevnadsundervisningen i den svenska skolan är enligt 

den senaste läroplanen från 1994 ett tvärvetenskapligt ämnesområde det betyder att 

undervisning inte bör ske inom något utpräglat ämne utan ska fungera ämnesöverskridande 

(Utbildningsdepartementet 1994). Ett sammanfattande förtydligande av läroplanen innebär att 

sex och – samlevnadsområdet med teman liksom jämställdhet, sexualitet och samlevnad ska 

genomsyra varje enskilt ämne. Det är den enskilda skolans rektor som ansvarar för att 

undervisning i ämnet genomförs. Trots detta visar skolverkets kvalitetsgranskning 1999 att de 

flesta rektorer hade svårt att leva upp till detta (Nilsson& Sandström 2000).   

Det finns många ungdomar i svenska skolan idag som inte är etniskt svenska och som har en 

annan kulturell bakgrund än svensk. Ett tecken på att denna fråga väcker debatt är de utspel i 

media den nuvarande integrationsministern gjorde om de muslimska flickornas frånvaro från 

den obligatoriska sex- och samlevnadsundervisningen (Sabuni & Björklund, 2009). Sverige 

vill vara ett föregångsland och visa hög tolerans för olikheter människor emellan men vem är 

eleven denna undervisning är menad att riktas mot egentligen? Det känns därmed viktigt att 

undersöka det interkulturella
1
 perspektivet i materialet som lärarna har att tillgå vid 

undervisning inom sex- och samlevnad. Finns det elevgrupper som är exkluderade i detta 

lärarmaterial? 

                                                   
1
 Interkulturalitet förklaras ytterligare i uppsatsen under ”definitioner” men innebär i korthet en granskaning av 

fenomen utifrån kulturella meningsskiljare exempelvis kön, klass, etnicitet, religion, genus osv. I denna uppsats 
kommer fokus att ligga på etnicitet och den normativa sexualiteten.  



6 

 

Att studera med en interkulturell aspekt på läromaterial utvecklades ur mitt intresse för 

likabehandling och kulturmöten. Genom att studera till lärare med interkulturell inriktning har 

det genomgående längs hela utbildningen lagts fokus på att pedagogiken, och det som 

förmedlas, ska vara att anpassas till alla. Mitt motiv för att undersöka interkulturalitet inom 

sex- och samlevnadsfältet grundades antagligen ur min egen erfarenhet av bristerna i 

undervisningen av detta ämne. Som svensk och heterosexuell ingår jag i normen om sexualitet 

och tillhör också den kulturella majoriteten i samhället vilket betyder att jag inte behöver 

tänka kring min identitet lika påtagligt som om jag skulle tillhöra en minoritet eller bli 

betraktad som en ”avvikare” från heteronormen. Om medvetandegraden är låg blir även 

verklighetsuppfattningen skev och bristfällig och antaganden och fördomar bidrar till 

reproducerade normativa värderingarna människor emellan. Meningen med att beskriva detta 

är ett sätt att situera
2
 mig och synliggöra min ståndpunkt för läsarna. 

 

Historiskt perspektiv på sex- och samlevnadsundervisning 

 

Det handledningsdokument som 1945 författades i samband med obligatoriet 1955 poängterar 

att flickor och pojkars sexualitet är mycket olika och att reproduktion och äktenskap var 

sexualitetens ändamål (Centerwall 2005, s.39).  Sexualundervisningens syfte var, från statens 

sida, en prevention mot spridning av könssjukdomar och även ofrivilliga graviditeter. Utåt sett 

sågs detta som en medkänsla och omtanke om de unga. I korthet skulle ärftlighet, rasbiologi 

och rashygien avhandlas i svallvågorna från kontinenten och fokus kom att ligga på bland 

annat anatomi, avhållsamhet och befruktning. Det var i denna handledning en tydlig skillnad 

mellan könen och skillnaderna mellan pojkars och flickors sexualitet var central (Centerwall 

2005, s. 31). 

 

År 1977 utgavs en ny handledning mycket på grund av instiftandet av den nya abortlagen 

1975. Man var rädd att aborter skulle öka i och med instiftandet av lagen. Preventionen 

ändrades i sin framställning till att ungdomsmottagningar öppnades och arbetsnamnet kom att 

ändras från sexualundervisning till dagens terminologi, sex- och samlevnad. 

Samlevnadsbegreppet kom att innefatta ett fördjupat arbete med könsroller, sexuell 

medvetenhet och självinsikt. Detta blev nu det nya vapnet för att angripa samhällspåverkande 

                                                   
2
 Jfr Donna Harawag (1991/2004) ”Situated knowledges: The Serence Question in Feminism and the Priviledge 

of Partial Perspective” I Sandra Harding (red) The Feminist Standpoint Theory Reader.  
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efterföljderna av en ”för fri” sexualitet hos medborgarna det vill säga den tidigare nämnda 

spridningen av könssjukdomar samt ofrivilliga graviditeter. Ett utökat arbete påbörjades med 

instanser från flera nivåer i samhället bland annat media, skolan, ungdomsgårdar och 

mödrahälsovård. (Centerwall 2005, s. 40-43) 

 

Under HIV/AIDS-debatten i början på 1980-talet blev sexualinformationen ett livsviktigt 

inslag och betoningen på ansvarsfullhet förtydligades ytterligare
3
. 1977 års handledning hade 

en förskrivande heteronormativ utgångspunkt det vill säga att heterosexualitet framställdes 

som den allmängiltiga samlevnadsformen utgångspunkt för hur man ”ska” leva som 

rättstrogen medborgare. Samlevnadsformen var kärnfamiljen med mamma, pappa och barn 

samt att kvinnor uttryckligen var fragila individer som behövde hanteras med extra varsamhet 

i jämförelse med män (Centerwall, 2005 s. 43-44).  

 

Det gavs i samband med den nya läroplanen 1994 ut ett nytt referensmaterial 1995. Den första 

handledningen från 1945 behandlade sex och - samlevnadsämnet starkt reglerat och det 

ansågs vara ett samhällssocialt riskinriktat ämnesområde. I den nya läroplanen är ämnet i sig 

vagt definierat och var inskrivet att fungera som ett ämnesövergripande område där det var 

rektorns ansvar att undervisning skedde i ämnet. En viktig skillnad från tidigare 

handledningsdokument var att undervisningen nu skulle ha ett genomgripande 

genusperspektiv. I läroplanen definieras detta som ett sätt att motarbeta de normativa 

könsrollerna som finns och detta ska, eftersom ämnet numera beskrivs som tvärvetenskapligt, 

behandlas av alla lärare med olika ämnen på olika sätt. Läroplanen från 1994 är målstyrd 

vilket innebär att det slutgiltiga resultatet är det som räknas och där skall eleverna ha fått ta 

del av denna undervisning oavsett tillvägagångssätt (Centerwall 2005, s.52-53). Det 

problematiska med denna fria tolkning blir att elever får undervisning av varierande kvalité 

enligt Skolverkets genomförda granskning 1999 (Nilsson & Sandström 2000).  

 

Enligt Erik Centerwall, som även är författare till 1995 års referensmaterial, ska den moderna 

sex- och samlevnadsundervisningen numera ses som ett led i den unga människans utveckling 

till en egen individ. Debatten om kulturella skillnader och elever/ föräldrars rätt att bestämma 

om den information som erhålls vid olika åldrar eller sammanhang visar att det finns flertalet 

                                                   
3 Kritik av HIV/AIDS-preventionen har också framförts i efterhand, se t.ex. Anna Bredström. Bredströms 
avhandling tar just upp detta från ett intersektionellt perspektiv. Hon visar att HIV/AIDS preventionen är 
mycket effektiv för att skapa "Andra", som inte är "normala": först homosexuella män och sen "Utlänningar". 
Safe Sex, Unsafe Identities: Intersections of 'Race', Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy, 2008 
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olika åskådningar när det kommer till obligatorisk sexualundervisning och vad det bör 

innefatta (se t.ex. debattartikel av Sabuni & Björklund 2009). För att ingen ska känna sig 

utesluten ska man aktivt arbeta med att förebygga den, som Centerwall benämner det som, 

heteronormativa samlevnadsformen. Agneta Nilsson utförde för RFSU:s räkning en 

uppföljning till den kvalitetsgranskning som utförts 1999 och kunde konstatera att enbart 6% 

av lärarna som bedrev sex- och samlevnadsundervisning hade  utbildning inom ämnet, att en 

heteronormativ syn fortfarande rådde och att könsrollerna inom ämnet kvarstod (RFSU 2009)  

 

Tidigare forskning på området 
 

Etnologen Maria Bäckman som arbetar vid etnologiska institutionen på Stockholms 

Universitet och har skrivit en avhandling vid namn Kön och känsla där hon undersöker 

genom, bland annat intervjuer, gränserna för vad som är tillåtet och förbjudet inom sex- och 

samlevnadsundervisningen. I avhandlingen presenteras hur könstillhörighet styr både sexuell 

frihet och tabun.  Denna grundliga och välgjorda avhandling ger en heltäckande bakgrund 

angående genusaspekten inom sex- och samlevnadsundervisningen där fokus legat under de 

senaste årtiondena (Bäckman, 2003).  

 

Sociologen Nils Hammarén har skrivit en relevant avhandling om unga killar i förorten och 

om hur de ser på sig själva och sin plats i samhället. Han har intervjuat ca 40 killar i 

gymnasieåldern och undersöker brytpunkter mellan genus och sexualitet i relation till klass, 

bostadsområde och etnicitet. Jag finner Hammaréns uppsats inspirerande då dessa 

intersektionella brytpunkter har inspirerat mig till denna uppsats (Hammarén, 2009). 

 

”Sex på kollisionskurs med samlevnad - En diskursanalytisk studie av biologiämnets 

inramning av frågor om kön och sexualitet i grundskolan.” är en uppsats skriven av Karin 

Camnert. Denna uppsats behandlar sex- och samlevnadsämnets framställning i biologiämnet i 

grundskolan. I uppsatsen analyseras både läroplanens skrivelser, kursplaner i biologiämnet 

och referensmaterialet ”Kärlek känns!” från RFSU som utkom 1995. Hon inriktar sin uppsats 

på könsaspekten och belyser samspelet mellan kön och sexualitet. (Camnert, 2007). 

 

Carin Ohlsén & Kristina Berghs uppsats ”Jag borde utnyttja mångfalden mer - En jämförande 

studie mellan RFSU:s Vägvisare och biologilärares målsättningar och undervisningsmetoder 



9 

 

ur ett mångkulturellt perspektiv”. Till skillnad från denna uppsats du håller i handen så 

undersöker dessa studenter biologiämnets samverkan med sex- och samlevnadsområdet. Det 

är intressant att läsa deras uppsats då författarna har en mångkulturell aspekt men inte i den 

grad som denna här uppsatsen fokuserar på interkulturalitet. (Ohlsén & Bergh, 2009) 

 

”Framställningar av Svenskhet i media - en diskursanalys av tidningsartiklar om invandring 

och integration” är en uppsats skriven av Beatrice Amsenius behandlar svenskhet och den 

svenska identiteten. Denna uppsats är inte inom det pedagogiska fältet men är relevant i detta 

sammanhang som underlag för diskussionen om interkulturella förhållningssätt. Viktigt i 

denna uppsats är de teorier om det postkoloniala arvet författaren valt att diskutera som ett 

eget kapitel samt Sveriges egen självbild.  Hur denna självbild tar sig uttryck och hur det 

svenska samhällets utformats utifrån detta synsätt. (Amsenius, 2009) 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Eftersom alla elever har olika bakgrund och erfarenhet, vill jag med denna analys undersöka 

huruvida dessa utvalda hjälpmedel som lärarna har att tillgå tar eller inte tar hänsyn till de 

interkulturella aspekterna i undervisningen. Det vill säga att undervisningen ska vara 

anpassad till individen: ”.. oavsett social bakgrund, kön, etniskt tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder” (Utbildningsdepartementet 

1994 s.13). 

 

 På vilket sätt har informationen läraren mottar i materialet om sex och - 

samlevnadsundervisningen en interkulturell utgångspunkt? 

 Hur får lärarna stöd utifrån materialet att bemöta elevers olika förutsättningar?  

 Möjliggör materialet med dess undervisningsförslag, att samtliga elever blir 

inkluderade?  
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Teorianknytningar och definitioner 

 

Genus 

Jag kommer att använda mig av genusbegreppet på det sätt som Maria Bäckman definierar 

begreppet i sin avhandling Kön och Känsla (Bäckman 2003, s.14-15). Enligt Bäckman menas 

genus föreställningar om och upplevelser av könsskillnad. De är ständigt genererande och 

skapar innebörd åt vår samvaro människor emellan. Kategoriseringar som manligt och 

kvinnligt är inte bara meningsbärande utan de hjälper oss att skapa mening till att legitimera 

och vidmakthålla rådande sociala förhållanden. De sociala relationer som ligger till grund för 

olika maktförhållanden, har sin grund i de upplevda och tillskrivna könsskillnaderna. Genus 

är det redskap som tillåter oss att återkonstruera den givna sociala verkligheten det vill säga 

hur vi ser på vad som anses accepterat könsmässigt. Centralt är alltså att genusbegreppet är 

relativt, föränderligt och socialt skapat.  

Etnicitet 

Jag kommer att använda mig av Aleksandra Ålunds beskrivning av etnicitet i antologin 

Etnicitet Perspektiv på samhället (Åhlund 2007). Där hon pekar på två grundläggande 

kriterier i konstitueringen av etnicitet:  

Den kulturella samhörighet och de strukturella villkor som i skilda tid och rum 

genererar olika former av intressegemenskap och framväxt av social 

organisering och politisk handling. I samspelet mellan det strukturella och det 

kulturella kan etnicitet – med politiska, religiösa eller kulturella förtecken – och 

med varierande grad komma till uttryck.  (Åhlund 2007, s 16) 

 

Det vill säga att etnicitet ska förstås som en indelning för att särskilja kulturella grupper 

sinsemellan. I likhet med den samstämmighet som delas av de flesta forskare i fråga om 

etnicitet är att begreppet refererar till gruppbildning. Etnisk identitet kan även uttryckas 

kontrastivt i en uppdelning mellan ”vi” och ”de” i interaktionen mellan olika grupper (Barth, 

2007 s.17) Enligt Barths definition fastslår skapas etnicitet i situationer där två eller flera 

sociala kollektiv möts, interagerar och definieras i relation till varandra, vilket påverkas av 

karaktären av den sociala situationen. 
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Interkulturell pedagogik 

Utveckling av interkulturalitet som begrepp påbörjades i början av 1980-talet i och med den 

ökade invandringen till Sverige Det lanserades enligt Pirjo Lahdenperä (2004) som ett nytt 

förhållningssätt människor emellan och kom i skolan att framstå som en ny förutsättning och 

utmaning för undervisningen. Det handlade inte längre om Sverige i världen utan världen i 

Sverige och denna värld blev i och med invandringen mer påtaglig inom skolan. Interkulturell 

undervisning skulle i och med ett riksdagsbeslut 1985 prägla alla skolformer och innefatta 

samtliga elever. Detta nya förhållningssätt skulle skapa förutsättningar för ömsesidig respekt 

och förståelse i klassen, skolan och närsamhället. Processen som förhållningssättet skapar ska 

bidra till samhörighet mellan grupper i det svenska samhället och mot internationell 

solidaritet. Namnet interkultur beskriver ett interaktivt och föränderligt tillstånd till skillnad 

mot det annars frekvent använda ordet mångkulturell som snarare ger uttryck för ett statiskt 

tillstånd (Lahdenperä, 2004 s.11-21).  

Pedagogiken är ett ämnesområde där lärande, utveckling, handledning, undervisning och 

fostran innefattas. Det är därför viktigt att det finns forskning som studerar dessa företeelser 

utifrån olika interkulturella aspekter, där etnicitet, genus och klass är de kulturformande 

kontexter där mening skapas och ges. Kultur som ett pedagogiskt analysinstrument bör alltså 

konstrueras och utvecklas. Några angreppspunkter för att kunna jämföra och urskilja för att 

lyckas analysera är bland annat: Artefakter, traditioner, trosföreställningar, normer, språk, 

relationer och självuppfattning (Lahdenperä 2004, s.21-25).  

Ur en pedagogisk synvinkel är det viktigaste för att bedriva en interkulturell undervisning att 

bygga upp kompetens kring de kulturbundna föreställningar och dess påverkan på både 

elever, lärare och föräldrar. Om detta förhållningssätt och kompetens finns kan pedagogen 

relatera och därmed bättre hantera kulturella faktorers påverkan på individers utveckling och 

lärande (Lahdenperä 2004, s.26). 

 

Intersektionalitet 

Begreppet intersektionalitet används oftast inom feministisk teori för att analysera hur 

växelverkan sker mellan diskursivt eller institutionellt konstruerade kategorier som genus, 

etnicitet, ras, klass, sexualitet, ålder/generation, nationalitet och så vidare. Enligt Nina Lykkes 

beskrivning är det den ömsesidiga konstruktionen i processen som studeras som fenomen. 

Alltså kan man i korthet förklara intersektionalitet som samspelet och makthierarkin mellan 

våra samhällskategoriseringar som är i ständig förändringsprocess. (Lykke, 2005) Denna teori 



12 

 

kommer att medverka och fungera som en bakgrund till de mer framträdande teorierna i 

denna uppsats. 

Postkolonialism och globalisering 

Inom det post-koloniala fältet finns det otaliga författare då begreppet var mycket 

omdebatterat under 1990-talet. Jag valde att utgå ifrån två antologier med svenska forskare: 

Maktens (o)lika förklädnader (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2006) och Globaliseringens 

kulturer (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2005). I båda dessa antologier problematiseras 

begreppet post-kolonialism och dess koppling till det mångkulturella samhället (Eriksson, 

Eriksson Baaz & Thörn 2005, s.16). 

Enligt författarna till Maktens (o)lika förklädnader (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2006) 

ska postkolonialism ses som en serie frågeställningar som handlar om sambanden mellan 

kultur och imperialism. Enligt det postkoloniala perspektivet tillhör inte kolonialismen enbart 

det förflutna utan präglar fortfarande vår värld. Postkolonialismen kan ses som en kritik av det 

synsätt som betraktar och analyserar samtida kulturella processer som placerade utanför och 

bortom kolonialismens historia. Det nationalistiska sökandet och identifierandet av det 

”svenska” pågick i och med det politiska läget i Europa under första halvan av 1900-talet. Ett 

sätt att fastställa den egna nationella överensstämmelsen är att systematiskt konstruera ”den 

andre”. Trots att Sverige aldrig var något av de framstående länderna att ha kolonier är det 

postkoloniala tankesättet och vår föreställning om det moderna, avancerade, högutvecklande, 

rationellt organiserande, rättvisa Sverige, starkt etablerat och därför kommer även denna teori 

att användas för att tolka texterna (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2006). I denna uppsats 

kommer postkoloniala teorier ställas i relation till ”den svenska synen” på jämställdhet och 

sexualitet. Att på detta sätt analysera hur flera kategorier och maktordningar påverkar 

varandra brukar kallas för intersektionalitet
4
. Att betrakta sin kultur eller - för all del- 

sexualitet, som högre stående, är följaktligen en postkolonial teoretisk utgångspunkt värd att 

undersöka.  

Globaliseringen är en komplex och mångtydig process som ingriper en rad olika dimensioner: 

Kulturella, politiska, ekonomiska etc. Inom denna uppsats kommer den kulturella delen att 

beröras och i och med globaliseringen har tidigare stabila kulturella sammanhang nu blivit 

stadda i upplösning och i förändring och i denna uppsats tar det sig uttryck ibland annat 

samhällsdebatten om den obligatoriska sex- och samlevnadsundervisningen (Se t.ex. Sabuni 

& Björklund 2009) 

                                                   
4
 Se Lykke 2003, 2005.  
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Material och metod 
 

Urval och avgränsningar 

Jag har i denna studie valt att granska två olika texter som idag fungerar som material för 

pedagoger vid planering av sex- och samlevnadsundervisning. Texterna kan även ses som ett 

uttryck för samtidens generella åsikter och ambitioner då de granskas innan publicering och 

bör därför ge en nyanserad och övergripande bild över ämnesområdet.  

 

 Jag kommer medvetet att inrikta mig på samlevnadsdelen inom sex- och 

samlevnadsundervisningen för att styra bort från biologiämnet då detta behandlats inom 

flertalet tidigare uppsatser. Frågan är om sex- och samlevnad går att separera i den diskurs 

som vi har idag, där sexualitet också förstås som något socialt. Jag ämnar att med 

interkulturella glasögon granska och analysera texter och vägledningar som RFSU
5
 och till 

viss del även LAFA
6
 utgivit. Tyngdpunkt ligger på interkulturalitet och hur de utvalda 

begreppen etnicitet och genus beskrivs och interagerar med varandra, frekvens samt hur de 

behandlas i texterna. 

Materialet som denna studie kommer att behandla är material utgivet av RFSU och LAFA 

som undervisningshjälp till lärare inom sex- och samlevnadsområdet. Anledningen till att 

material från just dessa organisationer valts är för att de är riksförbund respektive utgivna av 

landstinget och därför används av majoriteten av skolorna i Sverige. Det bör heller inte 

föreligga några andra etiska faktorer till tvekan på dess innehåll som det skulle kunna tänkas 

finna vid till exempel privata vinstintressen. Det bör även nämnas att Erik Centerwall är 

                                                   

5
 RFSU (riksförbundet för sexuell upplysning) har sedan grundandet 1933 bidragit till att upplysa 

allmänheten och sedermera även skolpersonal i undervisningen sedan sexualundervisning blev 
obligatorisk 1955. De har utformat mycket metod- och läromedel för sexuell upplysning och även en 
utpräglad skolsajt där skolpersonal kan få inspiration och hjälp i undervisningen (www.rfsu.se 2009-
11-23) 
 
6 LAFA (landstinget förebygger AIDS) startades 1987 i syfte att bedriva AIDS/HIV-prevention främst 
till ungdomar men har blivit en permanent enhet inom Stockholms läns landstings. LAFA fungerar 
idag ett metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa inom Centrum för folkhälsa. De så 
kallade frisk- och skyddsfaktorerna som materialet baskriver kan förekomma på såväl samhällsnivå 
som på grupp- och individnivå. Finns oftast i skolor i form av informationstidningar och övrigt 
läromaterial men är som nämnt främst inriktad till de kroppsliga effekterna av 
sexualiteten.(www.lafa.nu 2009-11-23) 

http://www.rfsu.se/
http://www.lafa.nu/
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författare till flertalet av böckerna i denna studie. Det är inte ett medvetet val utan ett resultat 

av hans flitighet inom fältet över en längre tidsperiod. Detta kan eventuellt påverka 

analysmaterialets form men jag föredrar att se det som ett sätt att se hur dessa skiljer sig åt. 

Det finns betydligt mer material än vad som behandlas i denna uppsats men urvalet har skett 

utifrån RFSU:s egna rekommendationer på deras hemsida (www.rfsu.se/skolsajt) i det så 

kallade ”pedagogens grundkit” och ytterligare urval utifrån de populäraste och mest beställda 

materialet av den litteraturen som föreslogs. 

 

Den första texten är RFSU-materialet ”Sexatlas för skolan – Vägvisare att planera och 

genomföra sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan och gymnasiet” (RFSU, 

2003). Detta är en konkret och ”hands-on”-baserad bok riktad till pedagoger med råd och 

förslag på hur man kan lyckas med undervisningen.  

 

Det andra materialet som ska analyseras är Skolverkets referensmaterial ”Kärlek känns! 

Förstår du” Samtal om sexualitet och samlevnad i skolan av Erik Centerwall 

(Centerwall, 1995). Boken  behandlar biologi, psykologi, sociologi, skönlitteratur och etik 

och intervjuer med ungdomar och ska fungera som en startpunkt för pedagoger i arbetet med 

sex- och samlevnad. Texten beskrivs som en ambition att göra kunskapsförmedlingen mer 

adekvat så att fler elever känner sig sedda och bekräftade i sitt identitetssökande. Detta 

material har granskats i flera tidigare uppsatser och rapporter men denna uppsats skiljer sig då 

jag ska undersöka materialet med en interkulturell analysmetod vilket inte gjorts förut. Att 

materialet har varit granskat tidigare pekar även åt att materialet används i praktiken och 

därför är det ännu viktigare att den granskas noggrant från diverse håll och infallsvinklar.  

 

 

Tillvägagångssätt textanalys 

Jag kommer att använda mig av en egen utformad mall för analys av texterna. Eftersom 

textanalys oftast syftar till att enbart analysera ordens mening har jag valt att ta in det 

diskursanalytiska verktyget för fördjupad förståelse. För diskursanalysen ligger språket i 

fokus oavsett om det handlar om det skrivna eller talade språket och att språket är ett sätt att 

forma och konstruera vår uppfattade verklighet (Bergström & Boréus, 2005, s.305).  
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Detta citat hämtas från Lingvisten Jacques Derrida som vidareutvecklar Ferdinand Saussures 

resonemang kring språkets betydelse:   

 

Språket måste förstås som ett system av tecken och ord som ges mening genom 

implicita och explicita relationer av skillnader och kontraster. Språket ses som 

strukturerat kring binära oppositioner som kvinna/man, vit/svart, förnuft/känsla, 

normalt/onormalt etc. Begreppet ges mening genom dess kontrast.”(Eriksson, Eriksson 

Baaz, Thörn 2005 s.18) 

 

Man kan från denna text utläsa att skillnaden skapar betydelsen och förhållandet dem emellan 

är osymmetriskt, det vill säga att det ena är dominant. Binära oppositioner är därför 

verksamma i att skapa och upprätthålla sociala hierarkier och avtäcka dolda maktförhållanden 

vilket passar denna undersökning. För att understryka ytterligare varför en diskursanalys bör 

användas finns att finna i följande citat: 

 

Diskursanalysen utgör ett kraftigt kritiskt verktyg, genom att de blottlägger de 

dominerande diskursernas antaganden och sanningsanspråk. Enligt detta perspektiv är 

diskursanalys en lämplig metod för att bekämpa och ifrågasätta eurocentriska och 

rasistiska föreställningar och praktiker. (Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn 2005 s.22) 

 

 

Inom diskursanalysen vill man alltså avkoda mönster i språket (i detta fall texten) och inte 

bara beskriva något utifrån. Fokus ligger på budskapet texten förmedlar och analytikern är i 

navet och del av den sociala verklighet som tolkas och därmed aldrig helt objektiv (Neumann 

2003 s.15). Diskursanalysen studerar meningsskapandet i dess ursprung, det vill säga språket, 

och lämpar sig därför väl till att studera maktkonstellationer och kulturell överlägsenhet 

(Neumann 2003 s.57).  

 

Kritiken mot denna analys brukar vara att resultatet inte blir objektivt då forskaren inte har en 

objektiv utgångspunkt. Detta resonemang anser jag personligen inte håller då jag tror att det är 

omöjligt att vara helt objektiv och förutsättningslös oavsett hur eller vad som studeras. I denna 

uppsats använder jag mig av samma frågomall då samtliga texter analyseras för att kunna 

jämföra likheter och skillnader. Genom att redovisa min utgångspunkt försöker jag klargöra 
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för läsarna så de kan bilda sin egen uppfattning om min förförståelse som därmed även har 

präglat mina antaganden och slutsatser. 

 

 För att kunna göra en korrekt jämförelse mellan de olika källmaterialen har jag valt att utgå 

från min egenkonstruerade textanalysmall inspirerad av diskursanalys (se stycket nedan). Jag 

har även inspirerats av Karin Camnerts diskursanalytiska frågeställningar i hennes uppsats 

som behandlar biologiämnets inramning av frågor om kön och sexualitet i grundskolan 

(Camnert, 2007 s.27).  Eftersom jag tidigare nämnde att det diskursanalysen ska blottlägga de 

”… dominerande diskursernas antaganden och sanningsanspråk” (Eriksson, Eriksson Baaz, 

Thörn 2005 s.22) ligger stor vikt att läsa av i materialet vilket förhållningssätt som premieras 

genom texten.  

 

 Vilket språk används, vem är texten ämnad för? 

 Kan man avläsa några problem, orsaker och lösningar i texten? 

 Identifikationspunkter ur interkulturell aspekt? 

 Vad behandlas som norm? (uttalat och outtalat) 

 Vad behandlas som avvikelse? (uttalat och outtalat) 

 Kan man utlösa vilken diskurs/diskurser som präglar texten i helhet samt 

fragmentariskt? 

Bearbetning och analys 

 

Analys och resultatredovisning 

 

Nedan kommer jag att redovisa analysen uppdelat i teman som jag kunnat finna i 

undersökningen: Legitimering, det uttalade och det tysta samt identitetsbegreppet. Jag valde 

att göra detta eftersom dessa rubriker symboliserar de viktigaste och mest intressanta 

upptäckterna i analysen. De teman jag har valt syftar till att skapa en röd tråd mellan 

resultaten i materialen och underlätta en jämförelse böckerna emellan. 



17 

 

Varför undervisning i sex- och samlevnad? 

Sexatlas för skolan – Vägvisare för att planera och genomföra sex- och 

samlevnadsundervisningen i grundskola och gymnasiet 

I början av Sexatlas för skolan sker en legitimering av ämnet och materialet genom att nämna 

internationella undersökningar och att den svenska fria sex- och samlevnadsundervisningen 

”låg i topp” jämförelsevis med andra länder i världen. Genom att beskriva upplysning inom 

sex som något eftersträvansvärt och att Sverige är ett föregångsland som ”gör på det rätta 

sättet” skapas även en marginalisering i form av ”de andra”. Inom postkolonial teori kan vi 

finna denna ”eurocentriska syn” på världen och vad som värderas som viktigt vetande 

(Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn 2005, s.14). I västvärlden har det sedan upplysningstidens 

idétradition om förnuftets värde, utvecklats en slags kolonial mentalitet där en människas 

värde likställs vid dess ras- eller som idag, kulturtillhörighet. Från att det alltså har varit den 

synliga rasdifferentieringen har kulturen nu kommit att fungera som en särskiljare och verktyg 

för att fastställa makthierarkier. (de los Reyes, Molina & Mulinari 2005, S.16-17) 

 

I kurs med Sveriges moderna framväxt presenteras i materialet Tre friheter: ”Frihet att välja, 

frihet att njuta och frihet att vara.” Dessa beskriver anledningen till varför det bedrivs sex – 

och samlevnadsundervisning i Sverige bortsett från den riskaspekten i form av 

sjukdomsspridning som sexualiteten medför. Författaren ställer sig inte kritisk till att 

undervisa om sex- och samlevnad vilket jag ser som något privat.
7
 Författaren utesluter en 

problematisering kring ämnets existens vilket skulle fungera som ett sätt att visa att alla har 

rätt att bemöta undervisningen på sitt eget sätt, det vill säga ett interkulturellt inslag. 

Friheten att välja är intressant att diskutera då det beskrivs som människans egen rätt till att 

välja att antingen få information om sex, att ha sex eller att avstå. Att ordet frihet har valts är 

ytterligare en markör att Sverige är fritt vilket faller sig paradoxalt om vi följer debatten i 

media i artikeln integrationsministern Nyamko Sabuni skrivit tillsammans med 

folkpartiledaren Jan Björklund i början av 2009 (Sabuni & Björklund, 2009). I artikeln 

framhåller de att det inte skall förekomma närvarobefrielse i sex- och 

samlevnadsundervisningen. Detta har tidigare förekommit med hänvisning till religiösa eller 

kulturella skäl men bör enligt artikeln nu helt avskaffas och samtliga elever ska vara tvungna 

att delta. De tre friheter som jag beskrev i början av detta stycke och i synnerhet friheten för 

                                                   
7
 Ett problem som t.ex. Eva Bolander skriver om i sin avhandling är ju att det blivit konsensus kring att 

sexundervisning är bra, utan att fundera vidare på vad som lärs ut och hur det lärs ut. Hon menar att viss 

sexundervisning i skolan kan vara direkt skadlig, i synnerhet eftersom det ofta är så heteronormativt.  
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dessa elever att välja att avstå undervisning följer alltså inte RFSU:s linje angående de 

grundläggande förutsättningarna.  Det fungerar motsägelsefullt trots att frihet i detta 

sammanhang handlar mer om friheten att välja att ha sex eller inte. I artikeln framgår det att 

denna lagändring bör ske då det förekommer inskränkning på viljan och rätten för vissa elever 

att bestämma över sitt eget liv. Detta kan beskrivas som ett nederlag ur interkulturellt 

perspektiv då vissa människors kultur inte accepteras av den rådande diskursen (i detta fall 

angående sexualundervisning). Resultatet kan leda till att vissa grupperingar känner sig 

exkluderade då inte deras sätt att leva och uppfostra deras barn accepteras.  

 

Kärlek känns! Referensmaterial från skolverket (1995)  

 

I referensmaterialet Kärlek känns! är föräldrar enligt ett kapitel i texten inte tillräckliga när det 

kommer till att prata om sex- och samlevnad med sina barn (Centerwall 1995, s.49). För att 

fylla alla tomrum menar författaren att det krävs en annan samtalspartner medan föräldrarna 

skapar basen. Liksom resonemanget om frihet till och obligatorisk (tvångs)undervisning från 

skolans sida, kan man i denna text utläsa att föräldrarna inte skulle kunna ge sina barn 

heltäckande kunskaper inom ämnet. Det skulle alltså behövas extern hjälp i undervisningen, 

exempelvis skolan, som i sin tur fungerar som en förlängning av samhället då det stadgas i 

läroplaner vad elever ska kunna efter obligatorisk skolgång.  

Att kontrollera vad ungdomar lär sig, och inte lär sig, är ett sätt att styra 

samhällsutvecklingen. Från att förut varit en uttalad samhällskropp som primärt skulle 

skyddas från tonårsgraviditeter och spridning av sjukdomar beskrivs utbildningen inom ämnet 

numera som en individanpassad rättighet (Bäckman 2003, s.65). 

Denna syn på samhällsstöpande av dess medborgare sker på bekostnad av de avvikande det 

vill säga de som inte passar in i normen.(de los Reyes, Molina & Mulinari 2005, s.17) 

 

Diskussion 

 

En problematisering i ämnets existensberättigande saknas i båda dessa texter. Att det ska ske 

en undervisning i det mest intima ses av de styrande som en lagstadgad mänsklig rättighet 

enligt debattartikeln som tidigare diskuterats (Sabuni & Björklund 2009). Ett annat forum 

detta allmänna synsätt tydliggörs är i undervisningen inom SFI (svenska för invandrare). Inom 

denna undervisning som riktar sig till vuxna invandrade kvinnor och män finns speciellt 
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utformade undervisningsmaterial inom sex- och samlevnadsområdet
8
. Om detta är nödvändigt 

är en annan uppsats i sig men det finns här enligt mig, en tydlig koppling till tidigare nämnda 

förmyndar- och postkoloniala tanketraditioner som stärker teser liksom ”så gör vi här” och ”vi 

vet bäst”. Enligt LAFA hade lärarna inom SFI efterfrågat en mer nyanserad och 

mottagaranpassat läromedel som skulle behandla komplexiteten inom ämnet. I dessa 

läromedel behandlas utförligare om exempelvis könsstympning/omskärelse och mer utförligt 

beskrivna kulturskillnader och speciella kapitel som behandlar sex och religion. Varför är inte 

de läromedlen som används i vanliga skolan anpassade, liksom dessa, för den kulturella 

mångfald som finns inom alla klassrum idag? Jag finner det problematiskt om icke-svenskar 

automatiskt blir ihopkopplade med könsstympning och andra religiösa sammanhang vilket 

kan bli en efterföljd av en alltför generell undervisning.  Men behöver det vara allt eller inget?  

Likheter mellan analysmaterialen är upphöjandet av betydelsen av sexualundervisning inom 

skolan väggar. Slutsatsen utifrån båda texterna är att föräldrarna bör överlåta undervisning till 

”andra mer kunniga” på området.  I den sistnämnda texten uttrycks det även att föräldrar inte 

är tillräckliga när det kommer till att informera sina barn. Även här passar en diskussion om 

frihet, rättighet och tvång in? Är det inte en rättighet att själva avgöra vad som är bäst för ens 

barn? Frågan är om det är eleverna själva eller deras föräldrar som skall ha makten att 

bestämma över undervisningen som de får? Är elever i denna ålder mogna att avgöra 

informationsgraden själva? 

Det uttalade och det tysta 

Sexatlas för skolan – Vägvisare för att planera och genomföra sex- och 

samlevnadsundervisningen i grundskola och gymnasiet  

I materialet är språket konkret och riktat till pedagogen som ska genomföra undervisningen. 

Enkelt och utförligt förklarat med förenklade exempel. Ett område börjar förklaras på en 

översiktlig nivå för att sedan brytas ned i delar vilka sedan förklaras ytterligare.  Exempelvis 

börjar ett kapitel med att förklara grundläggande friheter som RFSU:s undervisning står för 

och förklarar sedan varje frihet för sig under separata stycken. Slutligen beskrivs olika 

perspektiv som ska genomsyra undervisningen. Dessa perspektiv är det hälsofrämjande 

perspektivet, det reflekterande perspektivet, genus/jämställdhetsperspektivet, vuxen- och 

ungdomsperspektivet och slutligen uteslutandets pedagogik. Vi kan tydligt utifrån 

                                                   
8
 Kropp och sexualitet, (LAFA) http://www.lafa.nu/metoder/index.asp> (2009-12-30) 
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konstruerade kategorier som genus och ålder/generation identifiera att det inom perspektiven 

saknas flertalet interkulturella aspekter bland annat etnicitet, religion och klass (Lahdenperä 

2004, s.13) 

Samtliga perspektiv utom uteslutandets pedagogik, talar enligt min åsikt tydligt om vad de 

innefattar med sin benämning. Uteslutandets pedagogik kräver därför en mer utförlig 

förklaring då detta inkluderar bokens interkulturella aspekt. Man kan med enklare ord 

beskriva det som de implicita (outtalade) värderingarna som medvetet eller omedvetet inte 

nämns. Genom uttalanden om vissa företeelser och generaliseringar, utesluter vi alternativa 

sätt att vara och känna. Tydligast är detta enligt författarna:  

 

I beskrivningar av pojkar/flickor, hetero-/homosexualitet eller människor med utländsk 

bakgrund. (RFSU 2003, s.14).  

 

De förtydligar härmed för läsaren/läraren att det finns en komplexitet i utformandet av 

undervisningen. Ett exempel beskrivs som att man inte kan säga att homosexualitet är helt 

accepterat och samtidigt markera genom att förmedla att man själv absolut inte är 

homosexuell. Det finns inget liknande exempel för att spegla den interkulturella profilen i 

sammanhanget.  

 

En tydlig inre hierarki i texten är den att först behandlar kön (genus) sedan frågor kring 

homosexualitet för att slutligen nämna invandrargrupper. Det finns en klar distinktion mellan 

dessa kategoriseringar som jag kan finna det svårt att utgå ifrån.  För att tala om 

intersektionell förståelse av exempelvis det analyserade materialet måste det erkännas att 

dessa kategorier är i sampel och inte avgränsade från varandra, liksom det även är i 

verkligheten. En person är kanske homosexuell invandrare. Det återkommer flertalet gånger 

texten igenom och det ges exempel som refererar till genus eller homosexualitets -frågor men 

utelämnar invandrargrupper. Denna exkludering bidrar till en reproduktion av 

samhällsdiskursen som motarbetar bokens inledande uttalade försök att inkludera samtliga 

individer. Eftersom författaren inte beskriver med varierande exempel eller nämner detta 

intersektionella samspel, riskeras här att texten definierar "invandrargrupper" som om de inte 

vare sig har genus eller sexualitet eller som om homosexualitet inte finns i 

"invandrargrupper". 
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Författaren berömmer de enskilda skolornas arbete trots den uttalade bristen på resurser och 

stöd vilket i slutändan leder till försämrad kvalité på undervisningen. Det uttalade 

resursproblemet är enligt texten grundat i att sex- och samlevnadsämnet i sig är ostrukturerat 

och ouppmärksammat. Tydliga tecken på detta är bristande fortbildningsmöjligheter och att 

kommande lärare på lärarutbildningarna inte utbildas inom sex- och samlevnad. Som svar på 

detta utspel har Skolverket nyligen etablerat en fortsättningskurs i sex- och 

samlevnadsundervisning och detta på grund av efterfrågan från pedagoger samt behov av stöd 

i undervisning i ett kontroversiellt ämne. (Skolverket, 2009)  

 

Undervisningen måste sättas in i ett socialt och samhällsperspektiv. Våra 

föreställningar och värderingar är präglade av den tid och plats som vi 

lever och växer upp i. Men också av de mer specifika livsvillkoren och 

den enskilda livssituationen, det vill säga sociala faktorer spelar in för 

människors sexuella socialisation. Detta måste påverka hur vi utformar 

sexualundervisningen för olika grupper. Vissa frågor är helt enkelt mer 

aktuella eller betydelsefulla för vissa grupper. Det sociala perspektivet 

innebär att också kön, klass och sexuell identitet måste ses som faktorer 

som påverkar undervisningens utformning. (RFSU, 2003 s.6-7) 

 

Detta är ett avsnitt i Sexatlas för Skolan som försöker beskriva och inkludera alla individer 

och att alla har rätt till att få en anpassad undervisning oavsett sin kulturella bakgrund. 

Anmärkningsvärt är att de utelämnar etnicitet/härkomst som perspektiv. Inom detta citat 

rymmer sig interkulturella aspekter, som visserligen skulle kunnats förtydligas, där egentligen 

allt kan hänvisas till utvecklingen och formandet av den sexuella identiteten.  Detta bidrar till 

att flertalet kan finna identifieringspunkter oavsett läggning, härkomst eller social klass. Att 

förtydliga att vissa frågor är viktiga för olika personer öppnar upp för en god interkulturell 

plattform där alla kan känna sig sedda och normala vilket är av stor vikt i de flesta ungdomars 

liv.  

Kärlek känns! Referensmaterial från Skolverket (1995)  

 

De outtalade problemen enligt författaren Centerwall är i denna bok okunskap och förnekande 

till utvecklingen av sin egen sexuella identitet. Det beskrivs som en rättighet att ta del av 

sexualundervisningen och detta finns även att finna stöd till i läroplanen. Lösningen på att 

bota denna okunskap är samtalet. Att samtala är enligt författaren vägen till förståelse och det 
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uttalade målet är att alla ska kunna känna igen sig (Centerwall 1995, s.13). Ett stycke med 

rubriken” Kulturella världar och etiska frågor” är ett utpräglat interkulturellt inslag 

(Centerwall 1995, s.16). Här redovisar man att eleven som läraren kommer att undervisa inte 

nödvändigtvis är en etniskt svensk ungdom med heterosexuella föräldrar utan att elevernas 

hem- och övriga kulturella förhållanden kan variera avsevärt. Författaren vidareutvecklar inte 

resonemanget utan lämnar sedan det hängande och utan problematisering vilket bidrar till att 

denna del känns avskärmad från den resterande texten. 

 

Homosexualitet tas genomgående upp i slutet av varje nytt stycke. Detta systematiska sätt att 

beskriva först det accepterade och normala för att sedan beskriva det avvikande kan vara 

oavsiktligt.  Olika kategoriseringar som Centerwall ägnar egna avsnitt åt är bland annat 

homosexualitet, handikappade och utvecklingsstörda
9
. Då dessa olika kategorier behandlas i 

egna stycken kan det uppfattas som marginaliserande och ställs i förhållande till ”det 

normala” och personligen tolkar jag det som ett särskiljande mellan normalt och onormalt. Att 

dessa kategorier beskrivs på detta sätt påminner mig om svunna tider då homosexualitet hade 

en sjukdomsstämpel. Generellt benämner man inte exakt vad dagens diskurs kring 

homosexualitet innefattar utan istället jämför författaren idag med dåtid och pekar på det 

förflutnas absurdhet. 

 

Homosexuella ungdomar beskrivs följande:  

 

Det som är identitetssökande och längtan i tonåren blir till en befäst hemlighet. Pojken 

eller flickan kan gå igenom sorgeperioder när insikten blir tydligare och han eller hon 

tvingas att bära på detta ensam.(Centerwall 1995, s.49) 

 

I ett sådant stycke kan man utläsa att det finns något att vara ledsen över när det kommer till 

homosexualitet. Att det automatiskt blir en hemlighet beror på samhällets intolerans men detta 

nämns inte. Skam och utanförskap fungerar i texten som ett självklart inslag när det kommer 

till frågor rörande samkönad kärlek.  

 

I omvärlden finns få realistiska förväntningar på det goda i ett homosexuellt 

liv.(Centerwall 1995, s. 49) 

 

                                                   
9
 Idag skulle författare troligtvis använt sig av orden funktionshinder och psykiska utvecklingsstörningar. 
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Genom att formulera samhälleliga tyckandet reproduceras synen att det inte finns något gott 

med att leva på detta sätt. En genomgående reflektion materialet igenom är den bild av ”den 

andra”.  Utifrån ett postkolonialt kritiskt perspektiv skildrar detta en hierarki där en 

nedlåtande syn på de andra levnadssätt eller kulturer bidrar till en upphöjande av den egna. 

(de los Reyes, Molina & Mulinari 2006, s.305) 

Ett exempel på detta är avsaknaden om beskrivningar i hur olika sex kan gå till. Den 

mänskliga anatomin är den samma oavsett vilken kultur eller sexuell läggning man har men 

tillvägagångssätten att ha sexuellt umgänge är olika. Det enda sättet att ha sex som diskuteras 

är det heterosexuella samlaget (som även det kan gå till på olika sätt vilka inte heller 

behandlas). Genom uteslutande av samkönat sexuellt umgänge formas föreställningar och 

fördomar om ”de andra” och de annorlunda sättet som de har samliv på. Hur ska 

homosexuella ungdomar kunna identifiera sig eller ens få någon ”hjälp” i materialet? 

 

Diskussion  

 

Strukturen på texterna är lika i sitt utformande då ordningen på de olika beskrivningarna följer 

ett regelbundet mönster. Den inre strukturen fastställer det normativa och eftersträvansvärda 

sexualiteten. Att ständigt känna igen sig i det som står i marginalen kan bidra till att den så 

småningom känner sig marginaliserad trots att dessa texter uttrycker att de inte ämnar bidra 

till en exkludering. En människa fungerar inte bara som ett kön eller en etnicitet utan en 

blandning av flera institutionellt skapade kategorier vilket en intersektionell utgångspunkt på 

detta ämne är nödvändigt. Ungdomskulturforskaren Nils Hammarén beskriver i antologin 

Hela Livet - 50 år med sex- och samlevnad den brist av förening mellan kön, sexualitet 

etnicitet och klass som finns inom den svenska sex- och samlevnadsundervisningen idag. Han 

menar att vi borde kommit längre med den växelverkan (intersektionaliteten) mellan 

meningssammanhangen (våra kategoriseringar) inom ämnet och han kritiserar även det 

uttalade fokus på kön och genusfrågor som genomsyrar dagens sex- och 

samlevnadsundervisning (Hammarén 2005, s.52).  

En granskning av metodböcker i sex- och samlevnadsundervisningen - Metoden får inte bli ett 

självändamål är en rapport utgiven av Skolverket där olika läromaterial granskas utifrån bland 

annat de teoretiska perspektiven jämställdhet och heteronormativitet. Anmärkningsvärt är att 

trots att denna rapport är genomförd av Skolverket inte står en rad om betydelsen av ett 

interkulturellt synsätt på de läromedlen som granskas. Anses inte detta viktigt att granska? 
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Att det inte inom någon av böckerna beskriver bi– eller transsexualitet är under all kritik och 

detta är om något en tydlig och medveten distinktion kring vad som är accepterat och vad som 

är oaccepterat som man inte ägnar en rad till. Detta uteslutande och det avvikande som 

beskrivs i båda böckerna tilldelas plats på vissa utvalda ställen. I Sexatlas för skolan beskrivs 

det som uteslutandets pedagogik och i Kärlek känns! som Kulturella världar och etiska 

frågor. Inom dessa kategorier konstateras att det finns andra, som inte är som ”oss” men att 

det är helt okej. Detta konstaterande förstärker och etablerar snarare skillnaderna än det 

tänkta, att bidra till förståelse. Jag ställer mig frågande till varför en problematisering kring 

dessa ämnen som behandlas som ”avvikande” inte genomförs med frågor i stil med: ”Är det 

lättare att vara homo/bi/transsexuell i och med Internets utveckling?” eller ”Hur går ett 

bröllop till inom ortodoxa kyrkan?” och så vidare. I och med att dessa ämnen inte behandlas 

fördjupande stannar antagligen även medmänniskornas förstående för dem vid baskunskaper 

och/eller ibland fast vid fördomar.  

 

Det som efterlyses i båda texterna är ökade resurser till ämnet. Pedagogerna efterfrågar 

tydliga riktlinjer och material som är anpassad för deras elevers förutsättningar likt de som jag 

nämnde i föregående kapitel angående SFI-undervisningens specialanpassade material. Mitt 

antagande till att pedagogerna vill ha tydliga hjälpmedel är på grund av komplexiteten inom 

ämnet och att det på lärarutbildningarna inte undervisas till att leda ett sådant område. I och 

med den nystartade fortbildningen inom sex- och samlevnadsområdet kommer 

förhoppningsvis mer resurser och uppmärksamhet tillägnas ämnet.  

 

Identitetsbegreppet 

Sexatlas för skolan - Vägvisare för att planera och genomföra sex- och 

samlevnadsundervisningen i grundskola och gymnasiet 

Ett centralt begrepp i Sexatlas för skolan är identitet och kopplingen mellan sociala faktorer 

och sexuell socialisation. Inom detta håller sig ett outtalat budskap som inkluderar alla. Här 

uppmärksammas även att människor har olika syn på sexualitet och vad sexualiteten innebär. 

Alla har olika kulturella referensramar beroende på föräldrars ålder, härkomst eller social 

ställning. I materialet kan man utläsa en medveten intention att behandla alla som individer 

och går därför inte närmare in på olika kulturella förutsättningar och variationer. Det bidrar 



25 

 

visserligen till att ingen känner sig exkluderad men samtidigt kan det bli svårt att finna 

angreppspunkter där eleverna i sin tur kan känna igen sig. Filosofen Charles Taylors 

förklaring om identitetspolitik är ett relevant inlägg i denna diskussion. Han menar att 

identitetspolitik präglas av motsägelsen mellan två skilda strategier. Att åberopa särart och att 

kräva jämlikhet (Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn 2005, s.41).  Den första, att åberopa särart, 

(kulturellt och politiskt genom att kräva självbestämmande) och det kopplar jag samman med 

svenska skolans uppdrag att individanpassa undervisningen till varje enskild elev och dess 

förutsättningar. Den andra strategin är att kräva jämlikhet genom att betona de kulturella 

likheterna och kräva medborgerliga rättigheter. Detta kopplar jag samman med att vi i Sverige 

främjar mångfald och rättvisa och strävar efter visionen ”en skola för alla”  

 

Det finns ett väl tilltaget fördjupande kapitel som behandlar just genusaspekten och dess 

betydelse (RFSU 2003, s.8). Där förtydligas samspelet mellan könen och 

samhällsuppfattningar kring könsroller. Skolan beskriver sin roll som ett ”bejakande till 

sexuella variationer” och beskriver sig därmed som opartisk och att den inte lägger sig i folks 

familjebildning. Trots detta konstaterades det i RFSU:s sexualvaneundersökning från 2005 att 

stereotypa könsroller och heteronormativitet fortfarande råder.  Vår identitet formas av andra 

människors erkännande eller frånvaro av erkännande. Hur våra identiteter kommer att se ut 

beror därför på vem som har möjlighet att ge röst åt historien. Det är således normen i 

samhället som påverkar vår identitet och dessa böcker har en möjlighet att förändra ramarna 

inom vilka dessa normer formas och kan alltså fungera som en stor hjälp för många 

människor identitetssökande (Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn 2005, s.41). 

Kärlek känns! Referensmaterial från skolverket (1995)  

Med ett tydligt språk ställer författaren oftast öppna frågor istället för att ge svar, i stil med: 

 

En pojke bär på sina tysta funderingar om kroppens förändringar – tankar 

sammanvävda med en långsamt mognande självkänsla.(Centerwall 1995, s.11) 

 

Eller i andra fall även heteronormbekräftande då det förutsätts att de som är hetero 

tillsammans är glada och kära och den som är homosexuell beskrivs som ensam och förvirrad:  

 

Någon pojke och flicka är kära i varandra och sitter i ett skimmer av drömmar. Någon 
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kanske undrar över sig själv – Är jag homosexuell? (Centerwall 1995, s.11) 

 

Författaren diskuterar vidare kring skapandet av värderingar och normer och elever som 

kulturbärare är en endimensionell bild som är felaktig.  

 

Kort sagt: Lika lite som de som bott i Sverige i flera generationer har samma 

värderingar och normer, är alla invandrare från en viss kultur likadana. Etnisk 

tillhörighet, ålder, bosättning i land eller stad, familjemönster, personlighet, politisk 

hemvist, religion – liksom land – avgör ens normbildning.(Centerwall 1995, s.17) 

 

I samma text beskrivs även en känsla att befinna sig i två olika världar (i och med sin eller 

föräldrarnas hemland) vilket kan fungera som både en tillgång samt även skapa en inre 

konflikt. Sättet detta beskrivs på visar på en djupare tanke kring undervisningens komplexitet 

och hur man som pedagog ska bemöta och forma undervisningen på allas villkor. Detta är ett 

utmärkt exempel på ett interkulturellt förhållningssätt till sina elever: 

 

- Vad kan jag säga utan att såra?(Centerwall 1995, s.16) 

- Hur ska jag undervisa om sexualitet och samlevnad utan att komma i konflikt med 

djupt liggande värderingar hos eleven eller hos hans/hennes föräldrar? (Centerwall 

1995, s.17) 

 

Här visar det tydligt att det finns en genomtänkt problematisering kring elevers olikheter och 

det är en förutsättning för en god interkulturell pedagogik. Läraren visar med sina resonemang 

och tankar att den förstår läraren är betydelsefull, både i ord och hur den agerar. 

Diskussion 

 

En förskjutning från samhälls- till individperspektiv har gått, som bland annat Michel 

Foucault hävdar, från att handla om förbindelsen människor emellan till att handla om 

individens förhållande till sig själv. (Bäckman 2003, s.69) Detta är ett bra sätt att beskriva 

sex– och samlevnadsområdet och hur utvecklingen skett över tid. I dessa böcker är det 

främsta begreppet som används identitet. De båda behandlar begreppet på flertalet nivåer med 

olika mycket fördjupning.  
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Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och samtidigt är det skolans uppgift att anpassa 

undervisningen efter elevernas förutsättningar vilket tidigare nämnts. Denna balansgång 

mellan särart och jämlikhet är det dessa texter försöker klara av. Genom att peka ut en grupp 

som en särskild beskrivs och etableras föreställningen om gruppen som annorlunda och 

därmed marginaliserad. Men detta sker även om man utesluter gruppen i beskrivningarna då 

detta ökar känslan av utanförskap och marginalisering gentemot normen. Författarna har valt 

att inte fördjupa sig kring ytterligheter utan beskriver istället hur sexualundervisning ska ske 

för heterosexuella etiskt svenska tjejer och killar då är det fokus legat vid genusaspekten. 

 

 

Som tidigare nämnts på sida 21: 

Våra föreställningar och värderingar är präglade av den tid och plats som vi lever och 

växer upp i. Men också av de mer specifika livsvillkoren och den enskilda 

livssituationen, det vill säga sociala faktorer spelar in för människors sexuella 

socialisation. Detta måste påverka hur vi utformar sexualundervisningen för olika 

grupper. Vissa frågor är helt enkelt mer aktuella eller betydelsefulla för vissa grupper. 

(Centerwall 1995, s. 6-7) 

 

 Texten ovan låter mycket vacker och utopisk men den systematiska exkluderingen av 

identifierande exempel läromaterialet igenom bidrar till en reproduktion av samhällsdiskursen 

som motarbetar bokens inledande uttalade försök att inkludera samtliga individer. De tomma 

orden ger inte läraren någon tydlig hjälp i utformning av området.  

 

I Sexatlas för skolan lämnar texten ett tomrum och en enkel utväg beskrivs när det kommer 

till komplexa frågor då ett sammanförande av samtliga svårhanterliga situationer till gruppen 

”uteslutande pedagogik”. Medvetandegörande är bra men det behövs en ytterligare 

handledning i hur dessa frågor skall behandlas. I slutet av vägvisaren finns det 

färdigkomponerade frågor som kan ställas till både administration och elever.  Dessa frågor 

berör inte den interkulturella aspekten utan enbart genus och jämställdhetsproblematiken. 

Vägledningen behandlar ämnesområdet sex- och samlevnad på ett konkret och ”hands-on” 

baserat sätt det vill säga med tydliga instruktioner och frågor vilket gör att pedagogen får 

tydliga instruktioner och därmed struktur i undervisningssammanhang.  

 

Ett gott försök till fördjupad förståelse och reflektion kring ämnets komplexitet påbörjas i 

texten men följs inte upp i de exempelfrågor som läraren senare ska delge klassen. Troligtvis 
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vill författaren genom dessa frågor att pedagogen ska omvandla informationen och bidra till 

att pedagogen kan problematisera ämnesområdet genom diskussion. Texten är kortfattad och 

antagligen menad för att passa en stressad lärare som behöver snabb tillgång till 

undervisningsstoff. Den är lättillgänglig och därför även inte djupgående när det kommer till 

problematisering och konkretisering av frågor om olika villkor för sin sexuella identitet 

exempelvis homosexualitet i invandrarfamiljer, kulturkrockar mellan olika sexuella 

samhällsnormer, accepterade relationer och äktenskapskrav, generationsskillnader och så 

vidare. Vad som först kan kännas som en snabb lösning genom färdigarbetade frågor kan ge 

bristfälliga kunskaper och reproduktion av föreställningar då många elever inte kan identifiera 

sig med de föreställda situationerna.  

 

Slutsatser och sammanfattning 
 

Likheterna mellan båda dessa material är den oerhörda tyngden som läggs vid identitet. Det 

finns en ambivalens kring beskrivningen av identitetsbegreppet då det delvis behandlas som 

något statiskt som ”finns att finna” och samtidigt som något som utvecklas. varierar.  Med 

bakgrund av lingvisten Jacques Derrida så uppstår problemet när identitet ses som något 

statiskt som finns att finna. Norm – det normala/ideala är reglerande och ett uttryck för 

maktförhållanden. Normer och identiteter blir begripliga i relation till ”något annat” och är 

därmed inte fasta och oföränderliga utan instabila och sårbara. Identiteten är alltså med denna 

teoretiska bakgrund aldrig ”normal” eller sann utan det handlar om processer och mognad. 

Det handlar med andra ord inte om att ta reda på vem man är utan om att utvecklas för att så 

småningom känna sig någorlunda hel.  

 

Paradoxen kvarstår dock kring den likvärdiga skolan och ”en skola för alla”. Det måste finnas 

ett sätt att mötas och diskutera en fråga istället för att lagstadga tvång inom viss undervisning 

som strider mot en viss kultur. Hur man legitimerar att elever ska delta i undervisning som 

strider mot deras religion eller kulturella förehavanden ser inte jag som ett ”modernt” tillgrepp 

i Sverige idag. Som en lösning på ett sådant komplext problem måste vi kunna finna en 

lösning där alla kan känna sig respekterade för sin åsikt och samtidigt förstå vår motpart. 

Varför inte ha olika kunskapsnivåer där ämnet delas upp på ett sätt så föräldrarna inte behöver 

känna oro för att deras barn blir ”för” exponerade utan lär sig grunderna i sex- och 

samlevnadsämnet. Min åsikt är att diskussionen i dessa sammanhang är avgörande för hur 
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resonemanget utvecklas. Om vi kan prata öppet och tydligt visa var gränserna bör ligga för 

respektive parter är det lättare att modifiera sättet undervisning sker i sex- och 

samlevnadsämnet idag.  

 

I tidigare uppsatser och material som jag sökt i inför denna kurs har tonvikten legat vid genus- 

och jämställdhetsfrågor. Centerwall har vilket jag tidigare nämnt i denna uppsats, betonat den 

överdrivna vikten som läggs vid jämställdhet- och könsrollsfrågor och menar att vidare 

forskning inom fältet bör fokus ligga vid de intersektionella brytpunkterna mellan kön, 

sexualitet, etnicitet och klass. Det är även min slutsats med denna uppsats då jag funnit 

ojämlik fördelning mellan dessa brytpunkter i materialet. 

 

Materialet har i stora drag brister i sin framställning av olikheter människor emellan. 

Visserligen kan en distinktion mellan skilda kulturers sätt att bemöta olika frågor skapa en 

makthierarki och förenkling av verkligheten.  Detta bildas även när något (exempelvis synen 

på sex innan giftermål) förblir outtalat och kan därefter leda till värre konsekvenser då 

parterna inte vet något om varandra och därmed inte kan förstå varandra.  Att det råder brister 

i beskrivningen av olikheter kan förtydligas bland annat i avsaknaden av beskrivningar kring 

icke-heterosexuellt sex, beskrivning av varierade sexuella läggningar och även att speciella 

kapitel tillägnas ”de andra”. Olikheterna blir likställt med avvikande och att ständigt finna sin 

roll i marginalen om du i detta fall är invandrare, icke-heterosexuell eller bara av en annan 

åsikt angående sexualundervisning, bidrar att denna marginaliserande roll etableras djupare.  

 

Materialet kan till viss del tillägna lärarna information om att det är viktigt att bejaka olikheter 

i sitt klassrum och inte utgå från att samtliga elever följer normen när det kommer till sexuell 

erfarenhet, sexuell läggning eller syn på sex överhuvudtaget. Det brister däremot när det 

kommer till praktiska uppgifter eller undervisningsmetoder som delges i materialet. I Sexatlas 

för skolan avslutas materialet med frågor som kan ställas till klassen, problemet med dessa 

frågor är att den enda problematik dessa frågor behandlar är ur jämställdhet och 

genusperspektiv. Ingen ansats till att ställa frågor riktade till andra än etniskt svenska 

ungdomar finns. Alla inkluderas därför inte i materialet.  

 

Att båda texterna som jag analyserat i uppsatsen behandlar identitetsbegreppet så centralt är 

på grund av att det kan innefatta så många olika delar exempelvis bakgrund, framtidsvisioner, 

självbild och så vidare. Alla kan relatera till dessa livsfrågor men problemet uppstår sedan när 
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bara vissa delar av deras identitet ”är värd” att behandlas och diskuteras och det är där 

identiteten formas. Om du inte kan finna en enda förklaring i ett material till varför du känner 

på ett visst sätt, och dessutom ingen annan diskuterar detta infinner sig sannerligen en känsla 

av marginalisering.  

 

Jag hoppas att kommande forskning och vidareutveckling av läromaterial inom sex- och 

samlevnadsområdet kommer att fokusera mer på att alla elever ska finna 

igenkänningspunkter. Att frångå att det finns en sexualitet som är mer rätt än någon annan 

eller att man alltid först beskriver heterosexuell kärlek och sex för att sedan komma till resten.  

Jag tycker att materialet som utarbetats för SFI-studenter kan användas i ordinarie skolklasser 

efter viss modifiering.  Detta grundar jag på tanken om att jag tror att det är bättre att veta för 

mycket än för litet om något då jag anser att okunskap ofta är grogrunden till fördomar. Jag 

menar även att det ska framhållas mer att vi alla är olika och att det är det som gör oss unika 

istället för att bara följa strömmen som döda fiskar. 

Jag får med mig från denna uppsatsskrivning att sex- och samlevnadsundervisning är ett svårt 

ämnesområde som kräver mycket bakomliggande tankar och planering. Om en lärare arbetar 

med interkulturell prägel på sin pedagogik tror jag att läraren kan lyckas komma eleverna 

mycket närmare då detta är ett ämne som ligger elever varmt om hjärtat. Jag anser att man 

genom interkulturell pedagogik, där varje enskild elev blir sedd och accepterad för den som 

den är, kan resultera inte bara i nyfunnen kunskap för eleverna utan även som ökat förtroende 

elever och lärare emellan.  
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