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Abstract  
This essay deals with teachers’ guides on teaching about sexuality and personal relationships, 

in particular guides focusing on introductory programmes in languages in upper secondary 

school and teaching adult immigrants Swedish. The aim is to investigate how the 

teachers’ guides function as further training for teachers. 

In Sweden 2016, the number of pupils enrolled in language introductory programmes was 

rapidly increasing. The number of participants in Swedish language for immigrants was also 

growing quickly. Teachers are in need of further training in sex and sexuality education and 

instruction in general, and particularly in this teaching context. It is hard to find teachers with 

sufficient competence in the field, due to the current general lack of skilled teachers in 

Sweden. Research on teachers’ guides in Sweden is underdeveloped and previous research on 

the topic of this essay is virtually non-existent, which makes this a pilot study of sorts. 

The study focuses on text-analysis, function and normativity. The results show 

that teachers’ guides respond to teachers’ needs and demands. These specific teachers’ guides 

affect each other through intertextuality. The norms imbedded in the language used in the 

teachers’ guides have an influence on teachers reading them. 
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Begrepp och förkortningar 

 

Könsstympning: den juridiska termen för omskärelse gjord på vulva.  

 

Lafa: Landstinget förebygger AIDS, Stockholms läns landsting. Heter år 2016 Lafa – enheten 

för sexualitet och hälsa. Lafa är ett metod- och kunskapscentrum inom Stockholms läns 

landsting. 

 

RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning. 

 

Sexualitet och samlevnad – ämnesövergripande kunskapsområde. Kallas ofta sex och 

samlevnad eller sexualkunskap.  

 

sfi: svenska för invandrare, skrivs olika av olika författare. Kan också skrivas SFI. 

 

spri: språkintroduktionsprogram på gymnasiet. 

 

SRHR: Sexual and Reproductive Health and Rights, sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter.  

 

STI: Sexually Transmitted Infections. Sexuellt överförbara infektioner, vad som ofta kallas 

könssjukdomar, kan också skrivas sti. 

 

sva: svenska som andraspråk, kan också skrivas SVA, Svas. 

 

 

Kommentar: Flera förkortningar som när de introducerades skrevs med versaler har efter 

längre tids användande övergått till att skrivas med gemener. Exempelvis HIV, hiv. AIDS, 

aids. SFI, sfi. Andra förkortningar verkar inte förändras, än så länge. Till exempel SRHR. 
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Inledning 
 

Kontext 

Skolans värdegrund säger klart och tydligt att lärares uppdrag är att arbeta för demokratiska 

värderingar, alla människors lika värde och att ingen elev ska diskrimineras.	  Detta gäller 

givetvis även inom undervisningsområdet svenska som andraspråk, vilket i denna uppsats 

förkortas sva. Sedan 1955 har undervisning i sexualitet och samlevnad varit en del av den 

svenska skolans uppdrag.1 Dock är det fortfarande så att många lärare saknar utbildning i att 

undervisa i frågor som rör sexualitet och samlevnad. Sedan läroplanerna från 2011 kommit är 

sexualitet och samlevnad ett kunskapsområde som ska genomsyra så gott som all 

undervisning i skolan.2 För att underlätta och tydliggöra arbetet med kunskapsområdet har 

Skolverket sammanställt alla skrivningar som står i Lgr11 och Gy11.3 Skolverket har även 

producerat två stödmaterial för grundskolan och gymnasieskolan, i första hand för lärare med 

mindre erfarenhet av att undervisa inom kunskapsområdet.4 

 

På uppdrag av Skolverket har Maria Wester genomfört en granskning av ett antal 

metodböcker i sexualitet och samlevnad.5 Maria Wester har undersökt en mängd olika typer 

av material, varav ett enda har inriktningen undervisning av elever som läser svenska som 

andraspråk, nämligen Kropp & sexualitet. Fakta och metoder för lärare som undervisar i 

svenska som andraspråk skrivet av Magnus Silfverstolpe.6 Wester nämner att risken finns att 

lärare lutar sig oreflekterat mot metodmaterial.7 

 

                                                
1 Skolverket (2013), Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan. Sexualitet, relationer och jämställdhet 
i de gymnasiegemensamma ämnena. www.skolverket.se (pdf hämtad 2015-10-02), s.9 
2 Skolverket (2011), Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument. Stockholm. 
www.skolverket.se (pdf hämtad 2015-10-02), s. 4 
3 Skolverket (2011), Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument. Stockholm. 
www.skolverket.se (pdf hämtad 2015-10-02) 
Skolverket (2011), Sexualitet, genus och relationer i gymnasieskolans styrdokument. Stockholm. 
www.skolverket.se (pdf hämtad 2015-10-02) 
4 Skolverket (2013), Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans senare år. Jämställdhet, sexualitet och 
relationer i ämnesundervisningen. Årskurs 7-9. Stockholm. www.skolverket.se (pdf hämtad 2015-10-02) s. 9 
5 Wester, Maria (2009), En granskning av metodböcker i sex- och samlevnadsundervisningen. ”Metoden får inte 
bli ett självändamål”. Umeå: Skolverket. www.skolverket.se (pdf hämtad  skolverket.se 2015-10-02) s. 7 
6 Silfverstolpe, Magnus (2006), Kropp & sexualitet. För dig som undervisar elever med svenska som 
andraspråk.	  Stockholm:	  Lafa,	  Landstinget	  förebygger	  AIDS  
Materialet består av en pärm med blad där varje sida är numrerad efter principen kapitel ett, sida ett, ”1.1”. 
7 Wester, s. 3 
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För arbete med sexualitet och samlevnad i förberedelseklasser såsom 

Språkintroduktionsprogrammet och Svenska för invandrare, har det efter år 2009 producerats 

ett par specifika lärarhandledningar och metodböcker. Jag har kommit i kontakt med några av 

dessa genom utbildningsuppdrag, då jag arbetat som skolinformatör och sexualupplysare för 

bland annat RFSU. Inom det svenska skolsystemet finns idag olika former av undervisning 

för nyanlända elever. Däribland finns Språkintroduktionsprogrammet och Svenska för 

invandrare. Jag använder mig i denna uppsats av förkortningarna spri och sfi. Spri ska ge 

behörighet för nationella gymnasieprogram och sfi ska ge kunskaper i svenska för att lättare 

komma in i samhället och ut på arbetsmarknaden. Andelen nyanlända elever som kommer till 

spri ökar med 34 procent det första kvartalet år 20168 och bristen på lärare med tillräcklig 

kompetens är stor.9 Därför är det ytterst relevant att undersöka fortbildningsverktyg såsom 

lärarhandledningar för att se vad lärare har att luta sig mot i ett uppdrag som kräver allt mer 

av yrkeskåren.   

 

Jag gör i denna uppsats en textanalys av lärarhandledningar för lärare som undervisar i 

sexualitet och samlevnad i klasser och grupper med nyanlända elever inom spri eller sfi. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka lärarhandledningar, för att se hur de fungerar som 

fortbildningsverktyg för lärare inom kunskapsområdet sexualitet och samlevnad, med 

inriktningen spri och sfi.  

 

Läromedelsförfattare kontextualiserar och tolkar läroplaner, i just lärarhandledningar får då 

lärare vägledning i hur ett implementerande av styrdokument kan genomföras. Eftersom 

författarna tolkar skriver de vi. Det blir en markör där vi har tagit på oss uppdraget att 

formulera budskapet i skolans styrdokument, vi i läromedelslitteraturen tänker så här. Jag 

väljer att kursivera vi när det är ett textjag som undersöks i uppsatsen. Detta utvecklas i teori 

och metod. 

 

- Vilka vi finns i texterna och vilka normer förmedlar de? 

                                                
8 Skolverket. (2016) Språkintroduktion fortsätter att öka. 3 mars. http://www.skolverket.se/om-
skolverket/press/pressmeddelanden/2016/pressmeddelanden-2016-1.244816/sprakintroduktion-fortsatter-oka-
1.246764 (hämtad 2016-05-18) 
9 Wallin, Fredrik. (2016) Lärarbrist i gymnasiets språkintroduktion. Skolvärlden. 6 april. 
http://skolvarlden.se/artiklar/skolverket-kravs-battre-vagar-i-gymnasiet-nyanlanda (hämtad 2016-05-18) 



 8 

 

- Hur utbildar lärarhandledningarnas texter lärare i att undervisa?   

 

- Stärker lärarhandledningarna varandra? Säger de emot varandra? 

Tidigare forskning  

Urvalet av läromedel är idag decentraliserat och Skolverket granskar läromedel i efterhand.10 

Maria Wester har på uppdrag av Skolverket undersökt olika metodböcker i sexualitet och 

samlevnad, som tidigare beskrivet enbart med ett material med inriktningen för denna 

uppsats.11 Den forskning som finns om just lärarhandledningar fokuserar mest på matematik. 

På hemsidan för branschorganisationen Svenska läromedel presenteras flera exempel på 

läromedelsforskning, men just forskning om lärarhandledningar är eftersatt.12 En intressant 

avhandling om lärarhandledningar i matematik fokuserar dock på lärarhandledningen som 

resurs; Lärarhandledningen som resurs. En studie av svenska lärarhandledningar för 

matematikundervisning i grundskolans årskurs 1-3 av Lena Hoelgaard.13 Vad gäller det 

specifika ämnet för min undersökning finns dock ingen forskning att tillgå. Denna uppsats blir 

därför en pilotstudie. 

Teori och metod  

Läsanvisning: Jag kursiverar textobjekt som undersöks. Jag kursiverar alla blockcitat som 

kommer under rubriken ”Undersökning” för tydliggöra att det är dessa som undersöks.  

Definition av lärarhandledningar 
Jag definierar lärarhandledningar som didaktiska verktyg. Lärarhandledningar skiljer sig från 

andra läromedel då deras funktion är att vägleda lärare i undervisning. I vägledandet menar 

jag att fortbildning kan ingå. Enligt Christer Stensmo sätter didaktik fokus på grundfrågorna  

                                                
10 Skolverket (2015) Hur väljs och kvalitetsgranskas läromedel? 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-valjs-och-kvalitetssakras-
laromedel-1.181769 (hämtad 2016-05-18) 
11 Wester 
12 Svenska läromedel. (2016) http://svenskalaromedel.se/larande-och-laromedel/laromedelsforskning/ (hämtad 
2016-05-18)  
13 Hoelgaard, Lena (2015) Lärarhandledningen som resurs. En studie av svenska lärarhandledningar i 
matematikundervisning i grundskolans årskurs 1-3. Lic-avh., Mälardalens högskola och Developing 
Mathematics Education. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:822918/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2016-
05-18) 
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”vad man skall undervisa, om hur man skall undervisa och varför man skall undervisa om just 

detta på just detta sätt”.14 

Normkritiskt perspektiv 
Jag anlägger ett normkritiskt perspektiv på min undersökning då det är något som lyfts i mitt 

källmaterial och allmänt i den svenska skolan. Janne Bromseth beskriver i antologin 

Normkritisk pedagogik. Makt lärande och strategier för förändring att normkritiskt 

pedagogiskt arbete innebär ”ett kontinuerligt reflexivt arbete” för den som använder sig av 

det. Bromseth skriver också att praktikerna i antologin genom ”att granska sina egna 

beteenden i lärandekontexten upptäckte sin egen roll i att upprätthålla normer på olika sätt”.15  

Jag som lärarstudent befinner mig inom normen och det normerande, lika mycket som 

läromedelsförfattare och tänkta läsare gör. Alltså är jag och den text jag skriver en del av den 

normerande kontext som jag undersöker, det är ett reflexivt arbete. Renita Sörensdotter 

skriver i samma antologi att ”en central del utgörs av att lyfta fram att en stor del av 

kunskapsproduktionen och förmedlingen av den är normativ, därför behöver kunskapens 

grunder ifrågasättas”.16 Detta ligger till grund för min utgångspunkt att lärarhandledningar är 

normativa och att de genom detta normerar sina läsare. 

Textjag och uppdelning i olika vi 
Metoden som används i denna undersökning är brukstextanalys. Jag gör en kritisk kvalitativ 

läsning, med den vetenskapliga definitionen av kritisk som blottläggande och analyserande. 

Jag tolkar källmaterialet utifrån den kontext jag är en del av.  I Vägar genom texten. Handbok 

i brukstextanalys av Lennart Hellspong och Per Ledin finner jag en användbar 

textanalysmodell.17 Textmodellen består i stort av kontext, textstruktur och stil. Hellspong och 

Ledin uppmanar läsaren att använda modellen kreativt för att lyfta fram vad som är intressant 

och se var texten har sin tyngdpunkt.  

 

I min undersökning fokuserar jag i första hand på textens relation till läsaren, i andra hand på 

textens innehåll. Jag låter strukturen, specifikt den interpersonella strukturen, styra min 
                                                
14  Stensmo, Christer (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion. Uppsala: Kunskapsförlaget. 
s. 19 
15 Bromseth, Janne (2010), ”Förändringsstrategier och problemförståelser: från utbildning om den Andra till 
queer pedagogik.” i Bromseth, Janne och Darj, Frida (red.), Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier 
för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap, 27-54. s. 49 
16	  Sörensdotter, Renita (2010), ”En störande, utmanande och obekväm pedagogik. Om queerteoriernas relevans 
för en normbrytande undervisning.” i Bromseth, Janne och Darj, Frida (red.), Normkritisk pedagogik. Makt, 
lärande och strategier för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap, 135-154. s. 141 
17 Hellspong, Lennart och Ledin, Per (2010), Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. 14 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB 
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analys och tolkning. Den interpersonella strukturen har tre huvuddelar; språkhandlingar, 

attityder och ramar.  Språkhandlingar kan exempelvis vara påståenden, uppmaningar eller 

argumentation. Inom språkhandlingar kan förtrolighet eller försiktighet användas som social 

strategi.  Attityder kan visa sig genom värdeord, garderingar eller understrykningar. Ramar 

handlar om vilka deltagare och röster som hörs i texten, utöver yttre sändare och mottagare..18  

Inbäddning är en form av intertextualitet som låter flera röster höras. Vertikal intertextualitet 

visar att texten lägger sig nära förebilder inom samma genre, genom referat och citat. De 

viktigaste rösterna inom texten är i denna undersökning textjag och textdu, vilka är 

författarens sätt att tilltala läsaren. Textjagen kan också omtala sig själva eller andra deltagare 

i texten, exempelvis beskriva hur en lärare bör undervisa.19  Jag undersöker hur 

lärarhandledningars textjag skriver. Jag läser lärarhandledningar med fokus på vi och dess 

konnotationer, alltså i vilken kontext vi står. Vi fungerar som en ingång i texten. Det är därför 

kontexten där vi står som avgör min läsning, hur jag tolkar vi. Det är inte alltid så att textjaget 

skrivs som vi, det kan också stå jag eller man. Jag som inte är kursivt är jag som författare av 

denna uppsats. 

 

I min läsning finner jag flera olika vi som jag delar upp i följande kategorier för att bena ut 

texten: vi människor, vi svenskar, vi lärare, vi författare, vi sexualupplysare.  Alla dessa olika 

typer av vi finns i de material jag undersöker. Kategorin vi svenskar innebär i denna 

undersökning medborgare i Sverige. Återkommande i källmaterialen är också det tilltalade 

textduet du som är lärare. 

 

Jag söker svar på hur lärarhandledningarna skriver om normer och värderingar genom att 

fokusera på förord, inledningar och textstycken som explicit handlar om normer. Särskilt tittar 

jag också på textstycken om könsstympning då det är ett tema som skär in i lagar, rättigheter, 

normer, värderingar, föreställningar och kunskap. Utifrån detta delar jag in undersökningen i 

tre teman; ”Vi har legitimitet”, ”Vi pratar om normer” och ”Vi pratar om könsstympning”. 

Under dessa delar jag in citat i underrubriker som jag analyserar. Alla citat har inte ett 

utskrivet textjag. 

                                                
18 Hellspong och Ledin, s.158ff 
19 Hellspong och Ledin, s. 56f 
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Källmaterial och avgränsning 

De material som undersöks i detta arbete är lärarhandledningar med olika format och upplägg. 

De material som undersöks är de som varit möjliga för mig att få tillgång till och de som jag 

genom rapporter och kontakter inom RFSU och Lafa, har fått kännedom om. De undersökta 

lärarhandledningarna är skapade för att kunna användas i undervisning av olika åldrar där 

eleverna eller kursdeltagarna går i olika varianter av språkintroduktions- och 

förberedelseklasser, framförallt spri eller sfi. För att avgränsa källmaterialet har jag valt att 

enbart undersöka lärarhandledningar och inte metodböcker eller lektionsupplägg som hör till 

dessa lärarhandledningar. 

 

Kropp & sexualitet. För dig som undervisar elever med svenska som andraspråk. 

Silfverstolpe (2006) är en lärarhandledning i form av en pärm, indelad i kapitel med fakta, 

handledande text och samt anatomibilder. Materialet är utgivet av Lafa, Landstinget 

förebygger AIDS i Stockholm som numer heter Lafa – enheten för sexualitet och hälsa. 

Pärmen består av blad där varje sida är numrerad efter principen kapitel ett, sida två, alltså 

”1.2”. I fotnoter ser därför sidhänvisningar till detta material ut på detta vis ”s. 1.2”. 

Hur säger man? Ett material om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. För SFI-

skolan. Pherson och Laack (2011) är ett utbildningsmaterial för sfi-lärare indelat i kapitel med 

fakta och metoder. Utgivare är Västra Götalandsregionen. 

 Hur säger man? En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

Pherson och Laack (2012) är en reviderad version utgiven av Hivprevention i Västra 

Götaland. Parallellt med denna version har en metodbok också producerats. Jag väljer att inte 

ta med metodboken i min undersökning. 

Sexualundervisning på lättare svenska Dahné (2013) är en lärarhandledning som inkluderar 

metodmaterial. Materialet är riktat mot spri och sfi. Utgivare är RFSU. Till 

lärarhandledningen hör ett lektionsunderlag med bilder. Jag väljer att inte ta med 

lektionsunderlaget i min undersökning. 

Sex och samlevnad för nyanlända Saleh och Koch (2013) är en lärarhandledning riktad mot 

nyanlända elever som läser sva. Utgivare är Alma Europa. Till lärarhandledningen finns fyra 

varianter av lektionsupplägg anpassade för olika kunskaps- och språknivåer. Jag väljer att inte 

ta med lektionsunderlagen i min undersökning. Detta material har också en elevbok, vilket de 

övriga inte har. 
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Jag är medveten om att revideringar av Sexualundervisning på lättare svenska och Sex och 

samlevnad för nyanlända nyligen har gjorts men detta har skett efter att denna undersökning 

påbörjats. De passar väl in i framtida forskning eftersom även Kropp & sexualitet är under 

revidering, enligt uppgift från Lafa.20   

 

Jag har läst igenom en stor mängd styrdokument från Skolverket men dessa är inte 

källmaterial utan referensmaterial. Jag gör avgränsningen att inte analysera styrdokument. 

Undersökning 
 

Kontexten för min undersökning och textanalys är lärarhandledningar skrivna av författare 

som representerar landsting, regioner, ideella organisationer och/eller sig själva. Materialen är 

skrivna för målgruppen lärare som undervisar elever som deltar i spri eller sfi. Den specifika 

inriktningen för materialen är undervisning inom området sexualitet och samlevnad, där även 

mänskliga rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ingår. SRHR är den 

vedertagna förkortningen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.  

  

Bakom organisationer och institutioner kan finnas en tyngd, samtidigt är materialen inte 

obligatoriska. Det gör att författarna behöver använda sig av olika språkhandlingar för att 

lärare ska engageras och inspireras. I min läsning ser jag att vanliga språkhandlingar är: 

påståenden, argumentation och uppmaningar av upplysande, utbildande och undervisande 

karaktär. 

Vi har legitimitet 

I denna kategori placerar jag citat som lyfter fram författarnas eller materialens status och 

användbarhet. Citaten tilltalar läraren som läsare av och deltagare i texten.  

Mänskliga rättigheter och ett viktigt uppdrag 
 

För att kunna fatta beslut som rör sex och relationer behöver vi människor 

kunskap om kropp och sexualitet och få möjlighet att föra samtal om dessa 

frågor med andra. Det är viktigt för såväl vuxna som unga. Har man dessutom 

                                                
20 Lafa - enheten för sexualitet och hälsa (2016) http://www.lafa.nu/Metodbocker/ (hämtad 2016-05-18)  
Lafa heter numer Lafa – enheten för sexualitet och hälsa. Lafa hänvisar till Sexualundervisning på lättare 
svenska, då Kropp & sexualitet. För dig som undervisar elever med svenska som andraspråk. inte är tillgängligt, 
på grund av revidering. Jag har dock använt det exemplar som finns på Uppsala universitetsbibliotek. 
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flyttat till ett nytt land och håller på att lära sig ett nytt språk behöver man ord 

för att kunna delta i sådana samtal. Kunskap om kropp och sexualitet är en 

mänsklig rättighet. Som lärare har du alltså en mycket viktig roll för att 

möjliggöra samtal och ökad kunskap.21  

 

Textjaget glider här mellan vi människor via man och till ett textdu, lärare. Textjaget omtalar 

att vem som helst kan vara en person som kommit till ett annat land, vi människor har alla 

samma rättigheter. Vi författare och vi sexualupplysare berättar att kunskap om kropp och 

sexualitet är en del av de mänskliga rättigheterna. Vi människor och vi författare förklarar att 

du som är lärare har en viktig roll, du har ett viktigt uppdrag. Vi människor inkluderar vi 

författare och det tilltalade textduet. Du som är lärare har ett viktigt uppdrag för oss alla 

människor. Vi författare beskriver självklara rättigheter som ej kan bestridas. Texten 

understryker hur viktigt ämnet är och hur viktig du som lärare är. Det väcker engagemang. 

Citatet kommer från det inledande kapitlet med den talande titeln Sexualitet berör oss alla. 

 

SFI-skolan är den viktigaste arenan för att nå personer av utländsk härkomst 

som vistats kort tid i Sverige. Vi bedömer att du som SFI-lärare har unika 

möjligheter att introducera eleverna i ämnet. Erfarenheter från tidigare projekt 

är att eleverna varit mycket positiva till undervisningen.22   

 

Vi författare bedömer att du lärare har en viktig roll, ett viktigt uppdrag. Textjaget tilltalar ett 

textdu. Jag läser att vi författare, vi sexualupplysare och vi svenskar vill att du som är lärare 

undervisar de som läser sfi, eftersom alla människor har rätt till vår kunskap. Vi understryker 

att du har en unik möjlighet. Citatet kommer från ett förord som är skrivet av 

regionöverläkare Karin Stenqvist, med ansvar för prevention av hiv och STI, i den första 

upplagan av Hur säger man?. Detta viktiga uppdrag kommer därför inte utifrån skolvärldens 

styrdokument utan från ett preventionsperspektiv.  

 

Som pedagog sen lång tid inom grundskolan och på senare tid inom 

lärarutbildningen garanterar jag att du som användare av detta 

utbildningsmaterial kommer att anse det mer än ’matnyttigt’, rent av livsviktigt, 
                                                
21 Dahné, Agnes (2013), Sexualundervisning på lättare svenska. Lärarhandledning och metoder. Göteborg: 
RFSU. s. 9 
22 Pherson, Tommy och Laack, Stefan (2011), Hur säger man? Ett material om sexuell och reproduktiv hälsa 

och rättigheter. För SFI-skolan. Göteborg: Västra Götalandsregionen. s. 5.   
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när det handlar om att göra ämnesområdet sexuell och reproduktiv hälsa 

intresseväckande och utmanande tillsammans med de studerande. 23  

 

Textjaget tilltalar ett textdu. Vi författare, vi lärare, jag som har särskild expertis och 

erfarenhet, förklarar engagerat. Textjaget i förordet är här Lena Fridlund, fil. dr. och lektor i 

pedagogik, i den reviderade upplagan av Hur säger man?. Här framträder en röst med särskild 

tyngd, textjaget omtalar sin egen expertis och erfarenhet. Textjaget understryker och 

garanterar personligen att materialet är mer än matnyttigt, det är livsviktigt. Du ska arbeta med 

att göra ämnet både intresseväckande och utmanande. 

Praktisk erfarenhet och lärares verklighet.   
 

Men den mest genomgripande förändringen är en total omarbetning av texten 

utifrån synpunkter från Lena Fridlund som är specialpedagog och har 

doktorerat i svenska som andraspråksundervisning. Hon gjorde oss medvetna 

om att vi hade skapat en exotiserande bild av de [sic!] vi helst ville nå – 

pedagoger. I all välmening hade vi skrivit in råd och förslag som för oss kändes 

viktiga att poängtera men som för en pedagog som dagligen arbetar med elever 

kunde upplevas som självklarheter eller rent av pekpinnar. 24   

 

Vi författare, Pherson och Laack, skriver i sitt förord om att ha exotifierat pedagogerna, 

lärarna. Men vi författare vill ha sagt att vi lyssnar på kritik från lärare, särskilt från en expert 

som Lena Fridlund. Vi författare skriver för att lärare har ett behov, det finns en efterfrågan av 

denna typ av material. Textjaget omtalar lärare som är praktiker och inte vill få pekpinnar. Vi 

författare utgick från vårt perspektiv. Vi författare har skrivit på ett sätt som lärare inte 

uppskattat. Vi författare förklarar att vi lyssnar, vi författare och vi sexualupplysare skriver 

lärarhandledningar och metodmaterial som svar mot lärares efterfrågan. Särskilt lyssnar vi på 

en lärare med särskild tyng och legitimitet, Lena Fridlund. Dock fortsätter vi författare i detta 

förord med att omtala lärare och inte tilltala lärare. Här finns inget inkluderande vi. 

Författarna är författare som menar väl och lärare är lärare som arbetar praktiskt.  

 

                                                
23Pherson, Tommy och Laack, Stefan (2012), Hur säger man?En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter. 2 uppl. Göteborg: Hivprevention i Västra Götaland. ”Förord” (ingen sidnumrering)  
24 Pherson och Laack (2012), ”Författarnas förord” (ingen sidnumrering) 
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Lektionsmaterialet är anpassat efter hur det är i klassrummet. Inte efter hur det 

borde vara. Ett lektionsmaterial som skrivs utifrån hur det borde vara skulle inte 

fungera och skulle därför heller inte kunna hjälpa målgruppen. Ett exempel är 

att killarnas anatomi kommer före tjejernas. En omvänd ordning skulle fungera 

sämre. Nu börjar vi med killarna, de blir lite osäkra och tar mindre plats när vi 

kommer till tjejernas anatomi. Lektionen blir lugnare och bättre. Upplägget är 

helt enkelt klassrumsanpassat. Det är vår utgångspunkt.25 

 

Vi lärare och vi författare har erfarenhet av verkligheten. Vi har en ton som säger att lärare 

gillar att få veta vad som fungerar i praktiken, vårt material svarar mot lärares behov. Texten 

svarar mot röster som skulle kunna säga att det borde vara på ett annat sätt, ett ideal om hur 

det borde vara i klassrummet. Vi författare vet att lärare behöver vägledning utifrån hur det 

faktiskt är i praktiken. Vi författare skapar ett gemensamt vi lärare genom att inkludera 

läsaren i texten med nu börjar vi. Vi författare förklarar och argumenterar för vårt upplägg. Vi 

lärare berättar hur det är i verkligheten och ger förtroligt goda råd från lärare till lärare. 

 

I snart 20 år har jag vid sidan av mitt arbete som lärare i religion och svenska 

som andraspråk och sedan som skolledare, också arbetat med sex- och 

samlevnadsundervisning, framför allt med ungdomar men även med vuxna. Jag 

har arbetat med såväl svenskar som ’invandrare’. Med invandrare menar jag då 

alla som på något sätt kan passa in i den definitionen – väl medveten om att det 

handlar om en stor och heterogen grupp. Jag har mött ungdomar på högstadier 

och gymnasieskolor, i föreläsningar eller gruppsamtal. En stor del av mitt 

arbete har skett bland elever med ganska kort tid i Sverige och därför med 

begränsade kunskaper i svenska.26 

 

Textjaget som är lärare och skolledare och författare beskriver och presenterar sin långa, 

breda erfarenhet och expertis. Textjaget garderar sig mot kritik av att använda begreppet 

invandrare. Vi författare och vi lärare skriver in sin legitimitet, sin trovärdighet, sin pålitliga 

kunskap.  

 
                                                
25 Saleh, David och Koch, Stefan (2013), Sex och samlevnad för nyanlända.Lärarhandledning. Stockholm: Alma 
Europa. s. 3  
 
26 Silfverstolpe s. 1.1 
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Det här metodmaterialet bygger på RFSU:s erfarenheter av sexualundervisning 

i sfi- och språkintroduktionsklasser. Vi har mött runt 60 grupper unga och 

vuxna, allt från korttidsutbildade till högskoleutbildade. En del har haft 

sexualundervisning i skolan tidigare, andra inte. I regel har vi träffat varje 

grupp minst nio timmar. Vi har fått in cirka 600 frågor från både unga och 

vuxna deltagare och materialet täcker in alla de teman vi fått frågor om.27 

 

Vi sexualupplysare har stor praktisk erfarenhet och vårt material bygger på ett omfattande 

underlag. Vi, RFSU, är experter på området, vi har beprövad erfarenhet. Vi har legitimitet att 

normera. Textjaget beskriver och presenterar sin erfarenhet, vi författare och vi 

sexualupplysare är ett kollektivt vi. Värt att nämna är att RFSU, har en särställning inom 

kontexten, flera av de andra lärarhandledningarna hänvisar till RFSU för fördjupning i olika 

ämnen. I tidslinjer, översikter av sex och samlevnad i Sverige och hur kunskapsområdet 

kommit in i skolan, där står i alla material årtalet då RFSU grundades, 1933. 

Styrdokumenten gäller alla  
 

Sexualundervisning är inte en obligatorisk del i undervisningen på sfi. I 

kursplanen står dock att ’utbildningen ska ge språkliga redskap för 

kommunikation och aktivt deltagande i vardag-, samhälls- och arbetsliv’ 

(Skolverket 2012:2). Sexuell och reproduktiv hälsa spänner över dessa tre 

områden, som det här materialet visar, och kan därför med fördel användas som 

en av flera utgångspunkter för svenskundervisningen. 28  

 

Vi författare och vi sexualupplysare förtydligar och refererar till Skolverket. Vi 

sexualupplysare argumenterar för undervisning på sfi. Textjaget använder inbäddning för att 

sakligt understryka att materialet med fördel kan användas för svenskundervisningen. 

Eftersom det inte finns ett utskrivet textjag framstår texten som informativ och vägledande. 

 

Konsekvenserna för sex- och samlevnadsarbetet är tydligt exempelvis när det 

gäller varje elevs värde och integritet – oavsett sexuell läggning. Solidaritet 

med utsatta och jämställdhet mellan pojkar och flickor har också bäring långt in 

                                                
27	  Dahné, s. 12	  
28 Dahné, s.12. 
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i sex- och samlevnadsarbetet. Rektors ansvar gäller vidare alla elever, oavsett 

tid i Sverige.  

 

På SFI är formuleringarna än så länge otydligare, men förändringar är på gång 

och krav har förts på tydligare riktlinjer. Idag finns en formulering om SFI:s 

samhällsorienterande ansvar, vilket självfallet inbegriper information och 

diskussion kring sexualitet, men tydligare och mer tvingande formuleringar 

saknas. 29 

 

 Textjaget är här inte direkt utskrivet men är vi författare med särskild status, nämligen rektor 

som omtalar sig själv och sitt uppdrag, i Kropp & sexualitet. Vi författare refererar till 

värdegrund och styrdokument och genom inbäddning hörs då en myndighetsröst. Texten 

framstår som styrande och normerande. Tonen är inskärpande. Vi författare använder 

understrykning genom ord som tvingande, solidaritet och självklart. Vi författare och jag som 

rektor behöver understryka att alla elever har samma rättigheter och värde. Vi författare menar 

att tvingande formuleringar behövs för att detta ska vara en självklar del av undervisningen 

för alla elever. Texten svarar mot motstånd hos lärare eller inom skolvärlden, som jag tolkar 

detta.   

Den levda erfarenheten som ger en unik legitimitet 
  

Jag var en av de nyanlända en gång i tiden. Jag har gått igenom den långa 

processen för att landa och ta till mig nya normer och värderingar i samhället 

jag lever i. När jag själv studerade svenska som andra språk [sic!] önskade jag 

ibland att pedagogen förklarade vissa meningar på ett lättare sätt. Jag önskade 

att pedagogen hade ett helhetsperspektiv och såg oss som individer med olika 

behov. Skolan är den bästa arenan som en nyanländ kan få information och 

kunskap ifrån. Skolan ger en bra start för nyanlända om den är anpassad till 

deras behov och utgår från deras verklighet.30   

 

Textjaget omtalar sig självt. Här träder den ena av författarna till Sexualkunskap för 

nyanlända, David Saleh, fram med en egen röst i förordet. Textjaget presenterar sig här som 

                                                
29 Silfverstolpe, s. 3.4 
30 Saleh och Koch, s. 2 
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författare och svensk med egen erfarenhet av att vara nyanländ elev, vilket gör textjaget till 

expert på kontexten i klassrummet. Textjaget omtalar läraren ur ett elevperspektiv. Lärarens 

arbete och uppdrag bör innebära att se alla elever som individer, människor. Jag har landat 

och tagit till mig nya normer. Här tydliggörs normer, de generella normer som gäller i 

samhället och i skolan. Jag var en av de nyanlända eleverna och har blivit en del av oss, vi 

svenskar, vi lärare och vi författare. Det här textstycket binder samman många vi-kategorier. 

Textjaget blir vi lärare som har det viktiga uppdraget att lära ut svenska värderingar och det 

svenska språket. Textjaget understryker att skolan är den bästa arenan, lärarens uppdrag är 

viktigt.  

 

Vi pratar om normer 

I denna kategori placerar jag citat som lyfter textjagens undervisande och normativa karaktär. 

Här förekommer man i större utsträckning än tidigare. Vi författare omtalar också lärare i 

högre grad. 

Undvik att tänka vi och de 
 

Undervisningen blir då relevant för fler och ruckar samtidigt på de 

diskriminerande förväntningarna. Visa alltså många olika sätt att vara och 

känna som precis lika självklara alternativ och undvik att göra dem som inte 

följer normen till de andra. Att i undervisningen dela upp i vi och de – till 

exempel mellan ’svenskar och invandrare’ – eller ’homosexuella och 

heterosexuella’ – är en grund för ojämlikhet. 31  

 

Vi författare upplyser och undervisar i hur lärare ska tänka och inte tänka. Vi författare 

uppmanar lärare att inte dela upp elever i vi och de. Vi författare understryker att det är en 

grund för ojämlikhet att bygga undervisningen på vilka som följer och inte följer normer. Det 

finns inte ett utskrivet du eller lärare men det är tydligt att texten adresserar lärare. 

 

I många fall när man i skolan arbetar för att öka tolerans eller minska 

diskriminering så glömmer man bort att tala om normer och makt. Risken är då 

att man omedvetet delar upp personer i dem som följer normer och de som är 

                                                
31 Pherson och Laack (2011), s. 19 
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avvikande. För att undvika detta utgår man istället från ett så kallat 

normkritiskt perspektiv, vilket innebär att man fokuserar på hur normer 

påverkar och formar våra attityder och vårt beteende i vardagen istället för att 

titta på dem som bryter mot normerna.32  

 

Jag läser man som ett försiktigt omtalande av lärare i tredje person, ett sätt att undvika att 

vara utpekande. Jag läser det inte som att vi sexualupplysare eller vi författare är en del av 

man. Ett textjag träder indirekt fram genom formuleringarna om attityder och beteende som 

påverkar oss människor, vi människor inkluderar då också läraren. Toleransperspektiv ställs 

mot normkritiska perspektiv. Vi författare och vi sexualupplysare uppmanar lärare att inte 

göra elever eller kursdeltagare till de andra. Vi författare utgår från att det är en risk som 

lärare behöver bli upplysta om, samtidigt kan detta uppfattas som kritik. 

Lärares föreställningar om elever kan begränsa undervisningen 
 

Ett annat hinder är föreställningar, både bland pedagoger och i samhället i 

stort, om att det skulle finnas starka tabun mot att prata om sex. Dessa 

föreställningar gör att många drar sig för att hålla i sexualundervisning. 

RFSU:s erfarenhet är tvärtom att det inte är svårare att bedriva 

sexualundervisning i sfi- och språkintroduktionsklasser än i andra grupper, men 

att det – som alltid – är viktigt att den görs tillgänglig och relevant för den 

specifika klassen.33   

 

 Vi författare och vi sexualupplysare har erfarenhet av att det inte är svårare att hålla i 

sexualundervisning inom spri eller sfi. Textjaget omtalar föreställningar hos lärare och 

samhället i stort som kan hindra undervisningen. Vi författare vill motverka föreställningen, 

som kan finns hos många lärare, att lärare inte skulle kunna prata om sexualitet med elever 

som läser sva. Vi sexualupplysare har kunskap och erfarenhet av att det går bra men det kräver 

kunskap och förmåga att göra undervisningen tillgänglig. 

 

Undervisningen i sex och samlevnad kan vara ett laddat område där lärare inte 

sällan har föreställningar om vad som är möjligt och inte möjligt, lämpligt eller 

                                                
32 Pherson och Laack (2011), s. 19f 
33 Dahné, s. 10 
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inte lämpligt att ta upp. Tankar hos läraren om patriarkala strukturer med 

machomän, kvinnoförtryck och sexuellt utnyttjande blandas med missriktad 

respekt för att inte klampa in i elevers och individers privatliv, parallellt med 

gamla idéer om att man inte bör ’väcka den björn som sover’. Varför ska man 

exempelvis tala med flickor om sexualitet, när de ändå inte är tillåtna att leva ut 

den?34  

 

Vi författare omtalar lärare och sätter ord på motstånd, rädslor och föreställningar som kan 

vara hinder i undervisningen. En mängd värdeladdade och negativa uttryck används som 

exempel på vad lärares föreställningar handlar om. Vi författare vet att lärare har dessa 

föreställningar om kultur och vad som är möjligt att prata om. Texten är normativ, styrande, 

utbildande och därmed normerande. 

 

Med motstånd menar jag inte nödvändigtvis aktivt motarbetande utan framför allt det inre 

motstånd man som lärare kan känna inför att prata om och undervisa i sexualitet och 

samlevnad. Det är min erfarenhet både som lärarstudent, lärarvikarie och som 

sexualupplysare att osäkerhet, otrygghet, brist på erfarenhet och kunskap i ämnet kan väcka 

ett inre motstånd. 

Om värderingar i Sverige 
 

Undervisningen ska självklart förmedla värderingar som ömsesidighet och 

jämställdhet. Det är synen på dem som specifikt ’svenska’ och föreställningen att 

pedagogen ska lära deltagarna denna så kallade ’svenskhet’ som är 

problematisk.35 

 

Vi författare problematiserar föreställningar om svenskhet. Vi författare och vi 

sexualupplysare skriver indirekt att vi håller oss till skolans värdegrund. Vi sexualupplysare 

vill självklart lyfta goda värderingar. Vi författare svarar mot möjliga ifrågasättanden av 

budskapet i vårt material. Vi författare garderar sig mot kritik som skulle kunna handla om 

skolans uppgift att lära ut samhällets värderingar.  

 

                                                
34 Silfverstolpe, s. 2.1 
35 Dahné, s. 34f  



 21 

Utgår vi ifrån att sexualiteten främst är en social konstruktion, så förstår vi 

också att det finns skillnader. I föreställningar om, och i värderingarna som rör 

sexualitet och samlevnad hittar vi en mängd olika uppfattningar som ibland 

skiljer grupper och individer åt. Att säga att en värdering eller ett beteende är 

mer äkta, sant eller riktigt i absolut bemärkelse är alltså inte möjligt. Däremot 

kan man lägga fram vissa grundläggande värden som de flesta i en demokratisk 

process enats om, exempelvis alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

män och kvinnor och allas rätt till hälsa. I Sverige råder i stort konsensus kring 

detta synsätt.36 

 

Vi författare resonerar genom ett inkluderande vi som ändå inte är förtroligt. Det är 

undervisande. Man, de flesta, vi svenskar, kan enas om grundläggande demokratiska 

värderingar och allas rätt till hälsa. Vi författare förklarar vilken utgångspunkt vi lärare ska ha 

när vi lärare undervisar. Vi svenskar, vi människor och vi lärare är demokratiska och kan enas 

om grundläggande värderingar.   

 

Var en person har växt upp, vilka människor man har omkring sig, vilket/vilka 

språk man talar, vilka religiösa uttryck som funnits i ens närhet eller vilka 

värderingar ens närmaste har påverkar självklart synen på sexualitet. Men, 

dessa faktorer påverkar oss alla olika och olika mycket i olika sammanhang. 

Det är därför alltid viktigt att du som lärare inte faller i kulturfällan – att 

generalisera om din egen kultur, den ’svenska’ kulturen eller om dina elevers 

kultur. Kom ihåg att vi är individer, även när det gäller sexualitet.37 

 

Vi författare undervisar och förklarar för ett textdu, du lärare. Man fungerar som ett 

inkluderande vi människor som alla är individer. Vi författare uppmanar lärare att inte falla i 

fällan och generalisera om kulturer, vi är alla människor. Vi författare verkar här ha 

föreställningen att lärare behöver uppmanas att tänka på att alla människor är individer. 

 

Sexualundervisningen i Sverige är modern och utgår från de mänskliga 

rättigheterna men det har inte alltid varit så. Vi inleder den här manualen med 

en titt på den svenska historien. Det är som pedagog bra att ha ett historiskt 

                                                
36 Silfverstolpe, s. 2.2 
37	  Pherson och Laack (2011), s. 21f 
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perspektiv som bakgrund för att bättre kunna förstå elevernas tankesätt. Sättet 

eleverna tänker på påminner om hur det var i Sverige tidigare.38   

 

Vi författare och vi lärare använder ett undervisande tilltal och förklarar att det kan vara bra 

att ha med sig ett historiskt svenskt perspektiv. Textjaget omtalar lärare och inkluderar både 

sig själv och läsaren med argumentet att perspektivet är bra att ha för den som är pedagog. Vi 

författare påstår att detta ger läraren en bättre förståelse. Vi författare vet vad som är bra för 

oss lärare, att ta en titt på. Vi svenskar, vi sexualupplysare och vi lärare är moderna.  

Bra och dåliga normer 
 

Normer är regler i en social gemenskap. Det kan vara bra och dåliga normer. 

Normer är de oskrivna regler som begränsar våra möjligheter att utvecklas, 

men normer fyller också en social funktion, t ex att man alltid hälsar, visar sin 

artighet, att man inte får göra vissa saker mot andra människor underlättar 

interaktionen mellan människor i vardagen. 

Som pedagog behöver man arbeta med dåliga normer som begränsar elevens 

möjlighet till utveckling. Men för att kunna göra det måste man först synliggöra 

normerna.39  

 

I det här textstycket glider textjaget. I det första stycket är textjaget vi människor.  Man 

fungerar som ett inkluderande vi, det är oklart exakt vilka som ingår men vi människor, du 

som är lärare, och vi lärare. Textjaget använder värderande beskrivningar av normer som bra 

eller dåliga. Fokus läggs på att synliggöra de normer som är begränsande. Vi författare 

förklarar och undervisar om vad lärare behöver arbeta med. 

 

I målgruppen kan det finnas värderingsområden som behöver hanteras 

professionellt och ur ett helhetsperspektiv. Värderingar som kan vara ett hinder 

i undervisningen kring sex och samlevnad. Eleverna kan också ha personliga 

erfarenheter som kan bli till ett hinder i undervisningen. Därför är det bra att 

utgå från deras verklighet och deras frågor.40  

 

                                                
38 Saleh och Koch, s. 7 
39 Saleh och Koch, s. 14 
40 Saleh och Koch, s. 15 
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Vi författare och vi lärare förklarar att lärare behöver vara beredda på att agera professionellt, 

underförstått att det kan finnas värderingar och erfarenheter som är svårare att hantera än vad 

lärare är vana vid. Vi författare och vi lärare vet att det blir bäst om vi utgår från elevernas 

perspektiv. Vi författare och vi lärare vet att det är bra att utgå från elevernas verklighet.   

 

I flera citerade stycken om normer är vi författare och vi sexualupplysare och vi lärare tydligt 

undervisande och använder inkluderande vi människor där författare och lärare är deltagare. 

Samtidigt förekommer det i flera fall att vi författare undervisar lärare utifrån ett distanserat 

perspektiv. Vi författare påstår och beskriver hur saker är eller bör vara. Vi författare bemöter 

också åsikter och motstånd som vi sexualupplysare och vi lärare har stött på i det praktiska 

arbetet, före det att lärarhandledningen skrivits. Vi författare går i dialog, flera röster hörs i 

texten genom textjagen. Vi författare sätter ord på väntade reaktioner hos lärare och 

argumenterar för hur lärare ska göra och tänka. Vi författare förklarar för lärare vad som är bra 

och önskvärt. Vi författare argumenterar för vårt perspektiv, vår erfarenhet, vårt material.  

Vi pratar om könsstympning  

I denna kategori placerar jag citat som upplyser, undervisar, argumenterar för och bemöter 

olika förhållningssätt och föreställningar om könsstympning. 

Ett laddat ämne som väcker känslor 
 

I en del klasser kan omskärelse väcka mycket känslor. Ingrepp på barns 

könsorgan menar RFSU är en kränkning av rätten till den egna kroppen, 

oavsett kön. Men som samtalsledare ansvarar vi för att stoppa deltagare från att 

uttrycka äckelkänslor inför eller nedlåtande attityder till andra människor, som 

ju också kan sitta i klassrummet. För att kunna ha ett respektfullt samtal om 

ämnet kan det underlätta att använda ordet omskärelse, snarare än 

könsstympning, i undervisningen. Ordvalet könsstympning brukar motiveras 

med att ingreppet ofta är mer omfattande än manlig omskärelse. Men eftersom 

begreppet är så värdeladdat kan det försvåra dialog med berörda personer 

(Socialstyrelsen 2005).41 

 

                                                
41 Dahné, s. 80f 
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Vi författare förklarar att ordval är viktiga eftersom könsstympning väcker starka känslor. Vi 

sexualupplysare understryker ansvaret som samtalsledare har, i detta inkluderas läraren. Vi 

lärare som undervisar har ett ansvar. Vi författare refererar till Socialstyrelsen, vilket ger 

ytterligare en röst som förstärker budskapet. Vi sexualupplysare motiverar, understryker, och 

undervisar.  

 

Ett mycket känsligt område att ta upp för en könsstympad människa är 

könsstympning. De har inte kunskap om hur allvarliga konsekvenserna är av 

könsstympning. Om man visar en bild på en vagina känner de inte igen det, men 

om man visar en könsstympad vagina känner de igen det. Vid diskussionerna tar 

killarna ofta stor plats. En del av killarna tycker att det är viktigt och rätt med 

könsstympning. 

 

Tjejerna blir ofta intresserade av diskussionen och vill veta mer. Förklara 

fördelarna med att inte vara könsstympad, förlossning etc. Förklara 

lagstiftningen för könsstympning i Sverige. Alla har rätt att bestämma över sin 

kropp. Undervisningen för tjejernas del leder ofta till mycket ångest – det är för 

sent för mig men aldrig för mina barn – koppla vidare till elevhälsoteam eller 

ungdomsmottagningen.42 

 

Man fungerar som en blandning av vi författare, vi lärare och vi sexualupplysare. Man blir vi 

som vi som jobbar med det här. Man förklarar och beskriver undervisningssituationen.  

Vi författare understryker hur känsligt ämnet är och använder värderande ord som allvarliga, 

viktigt och rätt. I det andra stycket hörs genom inbäddning, en röst från en tänkt elev det är 

för sent för mig. Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp. Vi människor har samma 

rättigheter. Vi författare och vi lärare har erfarenhet av att detta kan väcka ångest hos elever. 

 

Undervisningen i sex och samlevnad handlar om att skapa en öppen och 

tillåtande atmosfär. När den rena kunskapsöverföringen lämnas och 

värderingsfrågor tar vid blir diskussionerna bättre om alla åsikter släpps fram. 

Var inte alltför snabb med att hävda din egen åsikt. Sexualitet är ett laddat 

ämne och syftet är inte att få eleverna att tycka eller bete sig som du gör, utan 

                                                
42 Saleh och Koch, s. 15 
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att ge dem underlag för egna funderingar och beslut. Det gör de bättre och 

klokare om de inte samtidigt behöver rikta sin ilska mot dig. 43    

 

Textjaget förklarar hur du som lärare bäst samtalar och arbetar i klassrummet och vad du bör 

undvika. Vi författare och vi lärare har erfarenhet av att lärare vill hävda sin åsikt samt att 

detta kan väcka ilska och gå emot syftet med undervisningen. Vi lärare kan ha åsikter som 

väcker ilska hos elever och det vill du som lärare undvika. 

 

Vertikal intertextualitet 
 

Omskärelse eller könsstympning är ett ämne som kan väcka starka känslor både 

bland lärare och elever. Kom ihåg att undervisning i sexuell och reproduktiv 

hälsa och rättigheter kräver en öppen och tillåtande atmosfär. Detta innebär 

inte att de lagar som finns bör ifrågasättas, men att när det handlar om 

värderingar kring fenomenet så är inte syftet att dina elever ska tycka och agera 

precis som du. Var därför inte allt för snabb med att hävda din egen åsikt i 

frågan, utan fokusera hellre på att ge dina elever underlag för egna funderingar. 

Vilket de kommer ha större möjlighet att göra om de inte samtidigt riktar sin 

ilska mot dig.44 

 

Detta citat kommer från den första upplagan av Hur säger man? och ligger extremt nära 

citatet på sidan 24 från Kropp & sexualitet. Vi författare och vi sexualupplysare har lånat text 

från ett material med legitimitet. I en fotnot skriver författarna i sin inledning: ”Delar av 

inledningen är delvis hämtad från ’Kropp & sexualitet – fakta och metoder för lärare som 

undervisar i svenska som andraspråk’.”45 Stora delar av inledningen i Hur säger man? är 

refererat vilket ger en vertikal intertextualitet. Det blir ett slags lån av status och kunskap, där 

Kropp & sexualitet fungerar som en tydlig förebild. Vi författare uppmanar lärare att fokusera 

mer på elevernas funderingar än sina egna åsikter. 

 

Omskärelse och könsstympning är ett ämne som kan väcka starka känslor både 

bland pedagoger och elever. Kom ihåg att undervisning i SRHR kräver en öppen 

                                                
43 Silfverstolpe, s. 13.2 
44 Pherson och Laack (2011), s. 34 
45 Pherson och Laack (2011), s. 8 
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och tillåtande atmosfär. Detta innebär inte att de lagar som finns kring manlig 

och kvinnlig omskärelse bör ifrågasättas. Men när det handlar om värderingar 

kring fenomenet är inte syftet att dina elever ska tycka och agera precis som du. 

Vår erfarenhet är att om man är allt för snabb med att hävda sin egen åsikt i 

frågan hamnar man lätt i låsta positioner. Det är bättre om undervisningen 

handlar om att ge elever underlag för egna funderingar. Vilket de har större 

möjlighet att göra om de inte samtidigt upplever att de måste försvara sig. 46 

 

Som framkommit tidigare genom förordet i den reviderade upplagan har vi författare 

exotifierat lärare i den första upplagan av Hur säger man? Här försöker vi författare alltså 

utrycka sig på ett sätt som inte blir utpekande eller för styrande. Vi svenskar, vi lärare, vi 

sexualupplysare förklarar och understryker vikten av en tillåtande atmosfär. Här finns också 

förändringen från rikta sin ilska mot dig till måste försvara sig. Det ger en tydligare undertext 

av att läraren provocerar med sitt budskap, sin undervisning, sina åsikter. Samtidigt finns en 

gardering genom formuleringen upplever att. Framför allt har tonen och tilltalet förändrats 

genom flera man och vår erfarenhet, vilket visar att textjagets använder en 

försiktighetsstrategi.  

Om njutning, skador och lagar 
 

Könsstympning kan leda till smärta i underlivet och svårigheter att njuta av sex. 

Men flera internationella studier visar att många omskurna kvinnor njuter av 

sex och att de flesta också kan få orgasm. Lusten och sexualiteten sitter även i 

hjärnan och orgasm är inte enbart en mekanisk funktion. Att ha det bra sexuellt 

handlar mycket om att lära känna sin egen kropp och vad som känns skönt. Det 

går både att ha egensex – onanera och att ha sex med andra. Det stämmer inte 

att könsorganet hos en omskuren kvinna saknar känsel. Hela könet är fullt av 

nervändar som kan vara sköna att stimulera på olika sätt.47 

 

Ett opersonligt textjag undervisar, resonerar och refererar till internationella studier. Vi 

författare svarar mot påståenden och invändningar som lärare kan ha eller stöta på. Genom 

detta hörs flera röster i texten. Vi författare ger fakta och exempel på resonemang som kan 
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användas i undervisning. Texten svarar tydligt mot föreställningar vi författare vet finns. Vi 

författare och vi sexualupplysare lyfter ett lustperspektiv och ger en nyanserad bild som 

motvikt till vanliga föreställningar om vad könsstympning kan innebära. 

 

Att välja ordet omskärelse och att prata om möjlighet till lust handlar inte om 

att blunda för negativa aspekter av ingreppen. I samband med undervisning om 

rättigheter och lagar bör rätten att bestämma över sin egen kropp tas upp, 

liksom hur lagen ser ut i Sverige (se Sexuella och reproduktiva rättigheter i 

Sverige s. 168 och Gissa lagen s. 202.) Men i lustanatomin är ett bra 

förhållningssätt att alla ska kunna känna igen sig i undervisningen och få stöd i 

att utforska den egna lusten, utan att bli stämplade som offer.48 

 

Ett opersonligt textjag bemöter åsikter och perspektiv på vad som bör tas upp i 

undervisningen. Vi författare och vi sexualupplysare beskriver och argumenterar för ordval, 

hur, vad och varför lärare ska inkludera temat i samtal om lust och inte enbart lagar och 

rättigheter. Vi sexualupplysare vill nyansera samtal om omskärelse och könsstympning. 

 

I klassrumssituationen kan man tala om de skador vi idag vet är vanliga, om 

svensk lagstiftning samt om det arbete som bedrivs mot könsstympning. Vidare 

bör man berätta att det finns möjlighet att få hjälp med kirurgiska ingrepp som 

kan öppna slidan och därmed minska lidande och risken för skador. På 

Södersjukhuset i Stockholm finns en särskild mottagning för kvinnor som är 

könsstympade. I en mansgrupp kan man betona att sådana 

återställningsoperationer rimligtvis är positiva även för mannen då de ökar 

kvinnans möjligheter att njuta av sexualitet och närhet. Samtidigt är det viktigt 

att veta att könsstympade kvinnor själva säger att de kan njuta av sex. Källan 

till kvinnans njutning finns inte enbart i klitoris och följaktligen behöver inte 

möjligheten till njutning försvinna i och med en könsstympning. Detta faktum är 

naturligtvis också ett argument för de personer som eventuellt förespråkar 

könsstympningen som ett sätt att förhindra kvinnlig njutning. 49 
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Vi författare omtalar lärare genom att skriva man i klassrumssituationen och man i en 

mansgrupp.  Vi sexualupplysare undervisar, presenterar fakta och ger lärare argument för vad 

som är positivt med att undvika könsstympning. Vi författare normerar genom att berätta vad 

lärare bör ta upp i undervisningen.  

 

Omskärelse av pojkar är tillåtet i Sverige (lag 2001:499) och motiveras av 

religiösa eller sociala normer, och ibland av medicinska skäl. Omskärelse av 

flickor är däremot förbjudet och kallas i lagstiftningen för könsstympning (lag 

198:316). Kvinnlig omskärelse föreskrivs inte av någon av de stora religionerna 

och görs inte heller av medicinska skäl. De normer som ligger bakom omskurna 

vulvor som ideal, liksom den syn på kön och sexualitet som omskärelsen kan 

vara ett uttryck för, ser mycket olika ut i olika länder och sammanhang. 

Forskning visar att den utbredda uppfattningen att kvinnlig omskärelse skulle 

vara ett uttryck för mäns makt över kvinnor och deras sexualitet, oavsett 

sammanhang, är mycket förenklad (Johnsdotter 2002: 99-101; Dellenborg 

2007: 3, 241-245).50 

 

Vi författare och vi sexualupplysare beskriver fakta, lagar och refererar till forskning som 

nyanserar en utbredd uppfattning som vi svenskar, vi lärare, vi människor kan ha.  

Vi författare använder understrykningar som mycket olika och mycket förenklad.  

Vi författare och vi sexualupplysare informerar, undervisar och bemöter föreställningar.  

 

Resultat och slutsatser 
 

Textjagen lyfter fram syfte, kunskap, erfarenhet, status och svar mot efterfrågan och lärares 

uppdrag. Vi tilltalar läsare och lärare som textdu. Vi skapar en social relation när vi utför 

språkhandlingar i texten. Vi engagerar, upplyser, uppmanar, förmanar, undervisar och berättar 

om hur det är i verkligheten. Vi argumenterar för att allas mänskliga rättigheter. Vi går i 

dialog, flera röster som hörs igenom texterna sätter indirekt ord på och bemöter lärares 

farhågor, motstånd, behov av fortbildning och vägledning i vad och hur undervisningen ska gå 

till. Vi tolkar hur implementering av läroplanen och skolans värdegrund kan genomföras. 
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Flera vi blandas och vad som framträder tydligast är att alla vi är experter med praktisk 

anknytning och erfarenhet. Genom normerande språkhandlingar undervisar textjagen lärare. 

Textjagen kan använda sig av olika vi som kan vara inkluderande eller mer distanserade. Man 

kan användas som inkluderande vi men också mer opersonligt och grumligt. Ibland tilltalas 

lärare direkt, du är en deltagare i texten. 

 

Lärarhandledningarna utbildar lärare genom att presentera fakta, referera till forskning, 

bemöta föreställningar som finns bland lärare och argumentera för att det går bra att undervisa 

i sexualitet och samlevnad. Genom att argumentera för att alla elever har rätt till kunskap om 

sexualitet och att det är en mänsklig rättighet upplyser materialen. Genom att referera till 

styrdokument och skolans värdegrund och genom att inge förtroende, beskriva sin erfarenhet 

samt berätta vad, hur och varför, engagerar och undervisar textjagen.  

 

Lärarhandledningarna utgår inte enbart från styrdokument utan också från andra 

lärarhandledningar inom samma kontext och genre. Intertextualiteten visar att de 

lärarhandledningar som finns är normerande för nya lärarhandledningar. Det förekommer att 

hela textstycken är kopierade eller knappt omskrivna. Lån av legitimitet stärker materialen 

inom kontexten. Kropp & sexualitet. Och Hur säger man? stärker varandra. Sexualkunskap på 

lättare svenska rekommenderas av Lafa, utgivaren av Kropp & sexualitet. Alla material 

refererar till RFSU, utgivaren av Sexualkunskap på svenska, på olika sätt. 

Lärarhandledningarna stärker varandra genom korsreferenser och lån av text och legitimitet.  

 

Sexualkunskap för nyanlända intar en egen position med det tydliga praktikerperspektivet och 

den ena författarröstens erfarenhet av att ha varit nyanländ. Detta material säger också emot 

de andra genom att lägga större vikt vid att undervisningen i klassrummet ska styras av hur 

det är istället för ett mer reflexivt samtal. Lärare ska lära sig att normera och förändra åsikter, 

dåliga normer ska ersättas av bra. Sexualkunskap för nyanlända inger förtroende och trygghet 

i bekräftandet av de lärare som känner igen sig. Det ger stöd till lärare som söker handfasta 

råd och vill veta vad som är rätt och fel. Själv känner jag inte igen mig och därför tappar jag 

förtroendet för materialet. I och med min förförståelse och erfarenhet av att undervisa i 

sexualitet och samlevnad är jag en extra kritisk läsare. Fakta och påståenden utan referens till 

forskning eller intertextuell koppling till andra material inom fältet ger att materialet tappar 

legitimitet. Trots den mycket starka rösten som träder fram där en av författarna beskriver sin 

egen erfarenhet av att ha gått från nyanländ elev till utbildad pedagog. 
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Jag har under arbetet upptäckt att flera av läromedlen revideras eller har reviderats, det är 

alltså pågående förändringar inom kontexten lärarhandledningar i sexualitet och samlevnad 

med inriktningen undervisning i spri eller sfi. Utöver förändringar av lagar och styrdokument 

så revideras texterna utifrån lärares återkoppling vid testning av materialen. Alla skolformer 

och inriktningar, har enligt läroplaner formuleringar som stöder kunskapsområdet sexualitet 

och samlevnad i undervisningen, utom sfi. Den enda lärarhandledning som är inriktad mot en 

enda skolform är den första utgåvan av Hur säger man? som är skapad för sfi-lärare. I 

revideringen görs Hur säger man? om för att fungera i flera undervisningsformer. 

 

Vi författare argumenterar för varför lärare ska arbeta med kunskapsområdet även i spri och 

sfi. Min tolkning är att lärare har gett uttryck för motstånd, osäkerhet och okunskap – så pass 

att vi författare behöver argumentera för att det inte är omöjligt svårt. När vi författare skriver 

att tvingande formuleringar saknas berättar det att tvingande formuleringar ses som 

nödvändiga. 

 

Jag tydliggör i och med denna undersökning att lärarhandledningarna försöker svara mot 

behov lärare har av fortbildning för att undervisa i sexualitet och samlevnad inom spri och sfi. 

Vi svarar inte enbart på vad och hur lärare ska undervisa. Vi förklarar också varför, vi 

argumenterar för vad och hur lärare ska undervisa. Vi styr och normerar genom dessa 

lärarhandledningar. Textjagen går i dialog med lärare och argumenterar för att det är möjligt 

och viktigt att undervisa i sexualitet och samlevnad inom spri och sfi. Textjagen förklarar att 

det går att prata om detta och svarar på hur, vad och varför. Lärarhandledningarnas textjag 

upplyser, utbildar och undervisar lärare. Dessa lärarhandledningar finns eftersom det finns en 

efterfrågan vilket uttrycks i flera av materialens förord och inledningar, enligt vi författare har 

lärare idag ett behov av dem.   

 

Diskussion av metod och resultat 

Utöver var de undersökta materialens texter har sina tyngdpunkter, vad min metod och mitt 

fokus inom metoden visar, så är det tydligt att min egen utgångspunkt, mitt val av fokus, har 

lagt tyngdpunkten inom ett visst område. Min erfarenhet av att som praktiker arbeta med 

normkritiska perspektiv gör att jag tydligt ser och lägger fokus på tendenser i texten som talar 

om motstånd. Typiskt vid förändringsarbete och normkritiskt arbete är att det väcker 
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motstånd. Det är obekvämt att lyfta fram normer, det är obekvämt att förändras och att titta 

kritiskt på sig själv.  

 

Uppdelningen av vi i olika kategorier krävde ett generaliserande och var nödvändigt för att i 

någon mån kunna dekonstruera texten. Det är för mig tydligt att de olika kategorierna 

egentligen aldrig står för sig själva. Jag kan placera mig själv i kategorierna vi lärare, vi 

författare, vi sexualupplysare, vi svenskar och vi människor. Jag tror att jag gör bäst i att inte 

göra en metatextuell analys av min egen undersökning och uppsats. Även om det skulle kunna 

vara givande riskerar texten att bli allt för spretig och invecklad. 

Jag har alltså valt att lägga tyngdpunkten i min undersökning på hur lärarhandledningarnas 

textjag normerar. Ett fokus på exempelvis lexikal och grammatisk nivå hade resulterat i en 

annan undersökning. En ideologikritisk analys skulle också vara högst intressant. I min 

undersökning valde jag bort att jämföra materialen med styrdokument, en komparativ analys 

skulle kunna lyfta fram hur väl materialen bidrar till implementering av skolans 

styrdokument.  

 

Jag har inte analyserat beskrivningar av elever i dessa lärarhandledningar. Begrepp som dyker 

upp vid tankar på en sådan analys är exempelvis den Andre, orientalism och stereotypisering.  

Vidare forskning 
Mer arbete behövs för att undersöka lärarhandledningars användbarhet och potential. Om och 

hur denna typ av specificerade lärarhandledningar skiljer sig från andra i sexualitet och 

samlevnad är en fråga för vidare forskning. Vilka lärarhandledningar används mest av lärare 

och hur tas de emot i praktiken? Vilka material uppskattas och ses som användbara? Vad 

avgör om en skola eller en lärare köper in en lärarhandledning? Det vore också intressant att 

undersöka hur lärarhandledningar i olika ämnen liknar eller skiljer sig från varandra i form, 

funktion och läsartilltal.  
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