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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka hur en grupp pedagoger, verksamma i en grundsärskola i 
norra Sverige, resonerar kring innehåll och metodval i den sexualundervisning de bedriver 
alternativt inte bedriver. För att ta del av pedagogernas resonemang har enskilda kvalitativa 
intervjuer genomförts med fyra verksamma pedagoger i grundsärskolan. Resultatet har 
diskuterats utifrån queerteori och sociokulturell inlärningsteori. Två av pedagogerna ansåg att 
det bedrivs sexualundervisning i verksamheten medan de andra två menar att 
sexualundervisning inte bedrivs. Resultatet visar att den vanligaste metoden för 
sexualundervisning är spontana dialoger som följer av elevers frågor. Därmed bygger 
innehållet i sexualundervisningen på vad eleverna frågar och den tenderar att bli godtycklig. 
De två pedagoger som menar att sexualundervisning bedrivs motiverar den med alla de 
styrdokument som gäller för grundskolan. De två pedagoger som hävdar att 
sexualundervisning inte bedrivs menar att det inte går att motivera. Det framkommer också att 
pedagogerna är medvetna om den heteronorm som råder kring sexualitet men trots detta 
tenderar en heteronorm att göra sig gällande i pedagogernas  resonemang om 
sexualundervisning i särskolan. 

 

Nyckelord: sexualundervisning, grundsärskola, intellektuell funktionsnedsättning, 
heteronorm 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

The quality of sex education in Swedish elementary schools is poor. It is unclear how sex 
education is presented in elementary schools with a special education profile. The purpose of 
this study is to examine the reasoning concerning the sex education content and methods of 
one group of educators, employed in a special education elementary school in Northern 
Sweden. The empirical data for the study was collected by separate qualitative interviews. 
Two of the four educators interviewed believe that sex education is conducted while the other 
two believe it is not. The most common method for conducting sex education in this particular 
school is by spontaneous dialogs from questions posed by students. Therefore the content of 
sex education is based on students’ questions. The two educators who believe that sex 
education is conducted justify their reasoning by the existing government regulation 
documents for elementary schools with special education profile. Meanwhile, the two 
educators who argued that sex education is not conducted, state that it is not possible to justify 
by any government regulation document. 

Keywords: sex education, special education, intellectual disability, hetero norm, 
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1 INLEDNING 
Jag tycker det är roligt att prata om ämnen som är svåra att prata om. Ämnen som väcker 
känslor som vi kanske inte visste att vi hade.  

Grundsärskolan är ett ämne jag uppfattat att människor har svårt att diskutera. En anledning 
till detta tror jag är att de jag pratat med inte känner någon som går i grundsärskolan och 
saknar kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och vad det kan innebära för olika 
individer i olika sammanhang. 

Min erfarenhet är att människor är intresserade av sexualundervisning. Både elever i skolan 
men också vuxna. Ofta har jag hört vuxna säga att de fick dålig sexualundervisning i skolan, 
om de alls fick någon sexualundervisning. Jag har aldrig pratat med en vuxen person som gått 
i grundsärskola om hens upplevelse av sexualundervisning och därför blev jag nyfiken på hur 
det ser ut i grundsärskolan idag. 

Ytterligare en del jag ville integrera i min uppsats var heteronormativitet. En vän till mig är 
homosexuell och har inte kommit ut med sin sexuella läggning. Jag har funderat mycket över 
om grundskolans sätt att undervisa om sex och sexualitet skulle kunna främja en öppenhet 
gällande sexuella preferenser om den verkligen utgick ifrån skolans värdegrund. Vilket i sin 
tur kanske hade kunnat få min vän att känna sig trygg med att vara öppen med sin sexuella 
läggning. Sedan funderade jag vidare och började fråga mig hur det skulle vara att gå i 
grundsärskolan och komma ut som bi- homo- eller transsexuell person. Dessa funderingar 
utmynnade i frågeställningen: Får elever med intellektuell funktionsnedsättning ta del av 
sexualundervisning?  

Jag har en hypotes om att elever i grundsärskola, alltså elever med intellektuell 
funktionsnedsättning inte får sexualundervisning, trots att kursplanen i naturorienterade 
ämnen kräver det. För att ta reda på hur det kan se ut i grundsärskolan har jag valt att skriva 
min uppsats om sexualundervisning i den verksamheten. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera hur pedagoger verksamma i grundsärskolan uppfattar 
betydelsen av undervisning i sex och samlevnad för de elever som följer grundsärskolans 
kursplaner.  

• Hur resonerar pedagogerna kring den sexualundervisning de bedriver/medverkar i? 
• Hur resonerar pedagogerna kring den sexualundervisning som bedrivs/inte bedrivs i 

förhållande till de styrdokument som gäller för grundsärskolan? 

1.2 Definitioner 
Det finns olika begrepp som går att använda för att beskriva vad som vanligtvis kallas 
”utvecklingsstörning”. Det begrepp jag valt att använda mig av är intellektuell 
funktionsnedsättning. Begreppet intellektuell betyder enligt Nationalencyklopedin (2012b) 
förstånd och förnuft. Medan begreppet funktionsnedsättning innebär att vara begränsad i sin 
förmåga att vara och/eller bli fysiskt och/eller psykiskt självständig (Nationalencyklopedin, 
2012a). Intellektuell funktionsnedsättning innebär alltså, i den här uppsatsen den begränsade 
intellektuella förmåga en individ kan ha och som utretts och bekräftats pedagogiskt, 
psykologiskt och medicinskt. 
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 Begreppet genus behandlas inte i sig men behöver förklaras då det används för att förtydliga 
andra begrepp. Genus är: 

•  ett socialt konstruerat klassifikationssystem som delar in människor i två kategorier, kvinnor och män, och 
som förknippar dessa kategorier med olika uppsättningar beteendemässiga, kulturella, psykologiska och 
sociala egenskaper och handlingsmönster   

• den sociala process som tillskriver såväl människor och institutioner kollektiva maskulina och feminina 
könsegenskaper (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2012). 

I uppsatsen förekommer också begreppet norm som enligt Nationalencyklopedin 
(Nationalencyklopedin, 2012c) betyder "det normala; det godtagna eller ideala till exempel i 
en social grupp; konvention, praxis; det vartill man bör anpassa sig". I denna bemärkelse 
används också begreppet här. 

Begreppet heteronormativitet presenteras nedan med hjälp av ett citat:   

I samhället förutsätts det att du är intresserad av personer av motsatt kön. Det förutsätts att det kön som du 
ser ut att tillhöra också är det som du känner dig som. Det förutsätts en hel del saker. Normerna om sexuell 
läggning och könsidentitet kallas heteronormativitet. Denna norm finns överallt och hos alla. Den finns, 
stärks och sprids genom de omedvetna och medvetna saker som alla gör (Riksförbundet för sexuellt 
likaberättigande, 2011). 

Sexualundervisning är ett begrepp jag använder mycket i min text. Jag har dels valt att 
använda det då det är ett begrepp många kan relatera till, dels för att det är återkommande i 
den litteratur jag läst. Emellertid förekommer inte detta begrepp i kursplanen för NO- 
naturorienterade ämnen, till vilken sexulaundervisning kopplas, där talas det istället om 
pubertet, reproduktion, sexualitet och olika slags relationer (Skolverket, 2011b).  

Under rubriken ”Grundsärskolan – historiskt perspektiv” använder jag mig av begreppet 
särskola, anledningen till det är att det var först år 2011 som särskolan kom att benämnas 
grundsärskola. Därför vore det missvisande att nyttja begreppet grundsärskola i det stycket. I 
resten av texten använder jag emellertid begreppet grundsärskola, för så benämns skolformen 
idag. 
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2 BAKGRUND 
Bakgrunden är en litteraturgenomgång med syfte att ge ett vidgat perspektiv på några av de 
begrepp som redan presenterats samt redovisa tidigare forskning som är relevant för studien. 
Det teoretiska ramverkets relevans för studien presenteras också kort. 

2.1 Grundsärskolan – historiskt perspektiv 
Skolgång blev obligatorisk och rätten till undervisning infördes, för alla barn med 
funktionsnedsättning år 1968 (Swärd, 2011:55). Huvudman för särskolans verksamhet var 
fram till 1996, då den sista särskolan övergick till kommunen, landstinget (Skolverket, 2001: 
20). Särskoleklasser började integreras i grundskolan från 1970-talet (Skolverket, 2001). När 
kommunerna blev huvudman för särskolan tilltog den integreringen. Utöver intellektuell 
funktionsnedsättning har 50 procent av de elever som går i särskola ytterligare 
funktionsnedsättning (Roll-Pettersson et alt, 1999).  

År 1996 var antalet elever som togs emot i grundsärskolan 1 procent av alla de elever som då 
gick i skolan. Under läsåret 2009/2010 var antalet ca 1,4 procent, detta är ungefär 12 000 barn 
av skolans totala antal. Ökningen av inskrivna elever i grundsärskolan kan inte relateras till 
ökat elevantal i skolan eller bekräftad ökning av antal barn med intellektuell 
funktionsnedsättning i befolkningen (Swärd, 2011:14). 

Enligt Skolverket (2001:69) har vårdnadshavare till elever med utvecklingsstörning funderat 
över att placera sina barn i särskolan därför att grundskolan inte kunnat ge barnet den hjälp 
hen behövt. Inte riktigt två tredjedelar av de vårdnadshavare som deltagit i studien upplever 
att deras barn har svårigheter som kan räknas till särskolans elevkrets. Studien visar också att 
elever i särskolan inte förväntas kunna göra egna val. 

Vid den kvalitetsgranskning av särskolan som genomfördes våren 2001, uppgav vid 
tidpunkten 27 procent av de särskoleansvariga som deltagit i studien att särskoleeleverna som 
finns i kommunen ska gå i särskoleklass medan 17 procent strävar efter integrering i 
grundskoleklass (Skolverket, 2001:26). Hälften av de lärare som år 2001 arbetade inom 
särskolan saknade speciallärar- eller specialpedagogutbildning. För att elever ska få god 
kvalitet på sin undervisning menar Skolverket (ibid:56) att lärarnas utbildning, kunskaper och 
erfarenheter är av stor betydelse. Skolverket påvisar ett samband mellan särskoleelever som är 
integrerade i grundskoleklass och att elevernas vårdnadshavare upplever att eleverna får det 
stöd och den hjälp de behöver (ibid:62). Vidare syns i studien att rektor inte alltid känner till 
särskolans styrdokument, vilket riskerar att allvarligt sänka kvaliteten på särskolans 
verksamhet. Poängteras görs att särskolan är omsorgspräglad och att det kan resultera i att 
elevernas kunskapsutveckling hamnar i skymundan (ibid:72).  

 

2.2 Grundsärskolan idag 
        Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs 

förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Utbildningen ska 
ligga till grund för fortsatt utbildning och i övrigt så långt det är möjligt motsvara vad som anges för 
grundskolan i 10 kap (2 §, SFS 2010:800). 

I och med införandet av lgr11- Läroplan för grundsärskolan 2011 (Skolverket, 2011b) fick 
grundsärskolan och träningsskolan en egen läroplan. Grundsärskola och träningsskola är den 
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obligatoriska grundsärskolans två delar. Skolformen är nioårig och eleverna har rätt att välja 
att gå ett tionde år. Grundsärskolan erbjuder plats för de elever som har intellektuell 
funktionsnedsättning, och som inte klarar kunskapsmålen för grundskolan (Skolverket, 
2011d). Grundsärskolans andra del; träningsskolan, erbjuder plats för de elever som inte 
klarar kunskapskraven för grundsärskolan. Det är elevens vårdnadshavare som bestämmer om 
eleven ska ansöka om att gå i grundsärskolan eller inte. Elever antagna för grundsärskolan kan 
få sin undervisning i grundskolan följande grundsärskolans kursplaner (Swärd, 2011:13). De 
ämnen elever i grundsärskolan läser är följande: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, 
idrott- och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterade ämnen: biologi, fysik och 
kemi, samhällsorienterade ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, 
slöjd, svenska, svenska som andraspråk och teknik. Elever som följer träningsskolans 
kursplaner läser följande ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, 
vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning (Skolverket, 2011b). För att få ansöka om att gå 
i grundsärskola ska en helhetsbedömning av den sökande göras, denna bedömning består av 
fyra delar; psykologisk, pedagogisk, medicinsk och social (Swärd, 2011:15). Detta kommer 
dock inte behandlas närmre i denna text. Vad gäller kursplaner i grundsärskolan är de snarlika 
grundskolans och betygssystemet ser också det likadant ut med undantag för att elever i 
grundsärskolan inte kan få betyget F (Swärd, 2011:20f). Swärd (ibid) framhåller att 
verksamheten inom särskolan är mer omsorgs- än kunskapsinriktad. Följderna av detta är att 
"/.../ eleverna inte alltid får den stimulans och den kunskapsutveckling de har rätt till" 
(ibid:25).  

I skollagen (SFS 2010:800) redovisas de grundläggande bestämmelser som gäller för 
skolväsendet i Sverige. Utbildningen ska vila på demokratins grunder (Kap 1: 4§) och ska 
syfta till att befästa respekt för de mänskliga rättigheterna samt främja alla barns utveckling 
och lust att lära. Vidare går i kap 1:4§ att ta del av följande: 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 
och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

I kap 6:8§ framgår att var skola ska ha en plan mot kränkande behandling. 

Den förste januari 2009 trädde den nya Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft. Lagen 
innebär att alla människor har rätt till likabehandling oberoende av ”/.../kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” (Kap 1:1§). 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) är synliggjord i skollagen (SFS 2010:800) kap 1:8§ där 
det också framgår att alla ska ha lika rätt till utbildning - oberoende av sociala, ekonomiska 
och geografiska förhållanden. 

Värdegrunden i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Skolverket, 2011a), lgr11, är densamma som Läroplan för grundsärskolan 2011 (Skolverket, 
2011b) och i den uttrycks klart att skolan hos eleverna ska befästa demokratiska värden och 
respekt för andra människor och deras egenvärde. ”Lärarna har även inom ramen för sin 
ämnesundervisning ett viktigt främjandeuppdrag” (Skolverket, 2012). 

Det centrala innehållet i kursplanen för naturorienterade ämnen (NO) för åk 1-6 inom området 
kropp och hälsa som behandlar vad som går att härleda till sexualundervisning är följande 
utdrag: ”Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion och olika slags 
relationer” (Skolverket, 2011b:79). I betygskriterierna för betyget E, vilket är det lägsta betyg 
en elev i grundsärskolan kan uppnå, i åk 6 står följande gällande ovan nämnda område: 
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”Dessutom bidrar eleven till resonemang om människans pubertet, sexualitet och 
reproduktion” (ibid:81). 

2.3 Sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning 
Sexualitet hos personer med funktionsnedsättning presenteras i både forskning och annan 
litteratur som något som behöver behandlas separat eller på ett särskilt sätt. Med anledning av 
detta behandlas sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning under en och samma rubrik.  

I biologisk mening är begreppet sexualitet en ”benämning på de beteenden som är 
förknippade med könslig fortplantning” (Nationalencyklopedin, 2012). 

Sexualiteten hos en person med intellektuell funktionsnedsättning är i sig inte unik och 
personer med intellektuell funktionsnedsättning har inte mer sexuella problem än andra 
personer. Dock påverkar begåvningsnedsättning en persons sexualitet i lika stor utsträckning 
som resten av den berörda personens liv (Rören, 1988:12).  

Sexualitet har tre dimensioner, social, psykisk och biologisk dimension. Dessa tre delar kan 
också betonas utifrån tre perspektiv: gemenskap, lust och liv. Att människor med 
utvecklingsstörning kan ha ett väl fungerande samliv är en självklarhet och behovet av 
upplysning kring hur det kan göras är extra stort för berörda personer menar Löfgren-
Mårtensson (1997:18).  

Människor med utvecklingsstörning har under åratal hindrats och avråtts från att fysiskt 
uttrycka sin sexualitet och sexuella behov, men program har utvecklats för hur berörda 
personer ska kunna utrycka sin sexualitet på ett socialt accepterat sätt (Carroll & Wolpe, 
1996:489). 

Nordeman (1999:92) beskriver att en person med utvecklingsstörning har ett 
förståndshandikapp, alltså en begränsning i den ”intellektuella förståelsen”. Det som styr en 
”utvecklingsstörd” persons agerande är känslorna, inte tankarna, hävdar Nordeman (ibid) som 
också hänvisar till språkets betydelse för en persons utveckling. Att tala med en 
utvecklingsstörd person på ett sätt hen inte förstår kan likställas med ett övergrepp och 
signalerar att personens förståndshandikapp inte respekteras (ibid). 

Efter undersökningar genomförda 2004–2006 redovisar Frykman (2006:1) att bi- och 
homosexuella personer i regel mår sämre än övriga befolkningen och att transpersoner mår 
mycket sämre än övriga befolkningen. Personer med funktionshinder mår också de sämre än 
övriga befolkningen. Frykman (ibid.) ser samband mellan diskriminering och ohälsa men är 
noga med att poängtera att det finns kunskapsluckor.  

2.4 Sexualundervisning 
År 1956 blev i Sverige sexualundervisningen obligatorisk i skolan, men den infördes redan år 
1942 (Mattson, 1991:10). Som redan nämnts blev skolgång för alla barn med 
funktionsnedsättning av olika slag obligatorisk först 1968 (Swärd, 2011:55) 

I Socialstyrelsens rapport När fungerar samlevnadsundervisningen? (Mattson, 1991:10) 
synliggörs innehåll ur 23 intervjuer av yrkesverksamma inom skolan. Ett par av de punkter 
som lyfts som viktiga i rapporten är att stoffet i sexualundervisningen måste anpassas till 
elevernas mognadsnivå och att samordning av undervisningen bör ske för att sträcka 
sexualundervisningen över flera stadier. Att undervisningen i största mån bör ske i 
könsblandade grupper lyfts som en viktig punkt, dock poängteras att då könsroller diskuteras 
kan det vara fördelaktigt att dela upp eleverna i könshomogena grupper. Gruppsamtal är något 
som starkt förordas av Mattson (ibid). Ett av argumenten till varför man bör arbeta i 
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sexualundervisning med gruppsamtal som metod är följande: "Att förstå värdet av 
mångfalden av åsikter och att fatta riskerna med ensidighet." (ibid:105). Ett ”problemområde” 
som presenteras är homosexualitet. Intervjupersonerna menar att fördomar och attityder hos 
dem själva riskerar att förstärka elevernas brist på förståelse "för det som är annorlunda" 
(Mattson, 1991:115). Eleverna, främst pojkarna anses ha en aggressivt negativ attityd 
gentemot homosexuella, framför allt homosexuella män. En positiv aspekt som lyfts är att en 
del av skolorna där intervjupersonerna arbetar har haft besök av homosexuella och att 
eleverna då varit tysta. 

Dahlöf (2010:32) förespråkar ett språkligt öppet klimat kring sexualitet. Fördelarna med att 
sätta ord på och prata om sexualitet är bland andra att ge och få begrepp för att beskriva 
känslor och handlingar vilket i sin tur kan leda till ökad förståelse och kunskap.  

Harrison (2000) diskuterar hur elever med särskilda behov kan bemötas i 
sexualundervisningen. Framförallt ska elever med begränsad förståelse få möjlighet till 
repetition av lektionsinnehållet för att läraren ska kunna säkerställa att eleven verkligen 
förstått. Dessutom måste läraren med elever med mycket begränsad förståelse undervisa kring 
vad som är socialt accepterade sexuella beteenden och vad som inte är det, men tonvikt på vad 
människor gör i den privata sfären och vad människor gör på allmänna platser. Harrison (ibid) 
förespråkar också estetisk verksamhet för den berörda elevgruppen, för att medvetandegöra 
och uttrycka känslor. 

2.5 Tidigare forskning 
Omfattningen av den tidigare forskning som är relevant för min studie är mycket begränsad. 
Det finns internationell forskning som behandlar sexualundervisning inom specialpedagogisk
a verksamheter och för personer med behov av specialpedagogiska insatser, men de kulturella 
och politiska skillnaderna på skolnivå är så stora att studierna inte är relevanta i förhållande 
till mitt syfte. Dock finns några generella drag som återkommer för flertalet studier vilka jag 
vill lyfta här för kännedom. Dessa generella drag ger en bild av hur synen på 
sexualundervisning för personer med intellektuell funktionsnedsättning har sett ut samt hur 
den förändrats. Jag har valt att presentera dessa generella drag i form av citat direkt tagna ur 
vetenskapliga artiklar. 

Forskare är överens om att sexualundervisningen för ungdomar med intellektuell 
funktionsnedsättning är mycket bristfällig: ”/…/”adolescents with intellectual disabilities may 
have very low levels of correct information about sex and the characteristics of the adolescent 
stages of development” (Isler, Tas, Beytut &Conk, 2009);  

It is a mistake to make the claim that individuals with disabilities never reach adulthood or that 
they are not best suited to make decisions about what is enjoyable for them in terms of sexuality. 
Too often, however, our paternalistic approach to treating these people has perpetuated these 
myths, most notably in out treatment or avoidance of their sexuality education at school 
(Gougeon, 2009). 

Dessutom utgår forskningen ofta från heterosexualitet som norm: ”The purpose of dating is to 
have a pleasant time with a member of the opposite sex” (Meyen & Retish, 1971:47); ”When 
we say sexual intercourse we mean when a male inserts his penis into a female’s vagina” 
(Cheng & Udry, 2002:31). 

Något som också är återkommande i flera studier är att de personer som arbetar med 
människor med intellektuell funktionsnedsättning har mycket stor inverkan på dessa personers 
sexuella identitetsutveckling (Fader Wilkenfeldt & Ballan, 2011, Gougeon, 2009). 
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Två studier som varit betydelsefulla för mig har varit Löfgren-Mårtenssons ”I want to do it 
right!” A Pilot Study of Swedish Sex Education and Young People with Intellectual Disability 
(2011) och The invisibility of young homosexual women and men with intellectual disabilities 
(2008). Dessa studier utgår från en svensk kontext. Den ena studien behandlar hur ungdomar 
själva uppfattar den sexualundervisning de fått eller inte fått under sin skoltid. Den andra 
studien behandlar sexualundervisning i relation till ett heteronormativt förhållningssätt.  

Personal som arbetar med unga människor med intellektuell funktionsnedsättning menar att 
homosexualitet sällan förekommer i målgruppen (unga människor med intellektuell 
funktionsnedsättning) och Löfgren-Mårtensson (2008) hävdar att det kan finnas flera 
förklaringar till den uppfattningen. Dels kan det bero på att utvecklandet av en homosexuell 
identitet är beroende av stöd i från andra människor, och för personer som inte vet hur detta 
stöd kan sökas eller som inte kan be om det blir eventuella konsekvenser att stödet inte fås. En 
annan anledning till att homosexualitet ses som något ovanligt hos unga personer med 
intellektuell funktionsnedsättning kan vara att de personer som arbetar med dem och tar hand 
om dem ofta är måna om att de inte ska bete sig eller vara ”onödigt avvikande”. Alltså skulle 
en sexualitet som avviker från heteronormen bli en dubbel avvikelse för en person med 
intellektuell funktionsnedsättning vilket i sin tur innebär att det kan bli svårt för dessa 
personer att finna sätt att utforska sin sexualitet på men också få utlopp för den (ibid.).  

För unga människor med intellektuell funktionsnedsättning som är i beroendeposition kan det 
vara särskilt svårt att finna alternativa sätt att leva på. Att ha en intellektuell 
funktionsnedsättning kan ses som ”tillräckligt annorlunda” och när det tillkommer sexuell 
orientering och/eller könsidentitet som avviker från heteronormen osynliggörs den ytterligare 
avvikande identiteten. Svenska grundskolor tycks införliva könsstereotypa drag hos 
människor där flickor förväntas vara kärleks- och förhållandeorienterade medan pojkar 
förväntas ledas av sina instinkter och drifter (Löfgren-Mårtensson, 2011).    

En studie som Löfgren-Mårtensson (2011) gjort med hjälp av intervjuer av 16 ungdomar med 
intellektuell funktionsnedsättning i åldrarna 16-21 har visat att ungdomarna inte minns om de 
fått sexualundervisning eller inte (ibid). Det som problematiseras kring pedagogiska val och 
förhållningssätt kan sammanfattas på följande sätt: 

• Anställda inom den svenska specialpedagogiska verksamheten saknar utbildning, 
metoder och tillsyn då de undervisar om sådant som relaterar till sex och relationer. 
Detta innebär generellt att elever med intellektuell funktionsnedsättning inte har samma 
tillgång till sexualundervisning som sina jämnåriga.  

• Svenska grundskolor har varierande omfattning och kvalitet på sin sexualundervisning, 
vilket också tycks gälla för särskoleverksamheten.  

• Pedagogerna fokuserar mest på kroppens funktioner i sin sexualundervisning.  

• Sexualundervisningen utgår från ett heteronormativt förhållningssätt (Löfgren-
Mårtensson, 2011).  

Löfgren-Mårtensson (ibid) menar att synen på sexualitet som en biologisk funktion och 
definitionen av sex som samlag borde utmanas och ersättas av en diskurs som inbegriper åtrå, 
njutning och intimitet. En person med intellektuell funktionsnedsättning som möts av budskap 
såsom ”vänta” (med sex) eller ”lär dig säga nej” (till sex) riskerar att få en negativ självbild 
och sexualitet. Därför bör sexualundervisning utgå ifrån ett positivt förhållningssätt gentemot 
sexualitet, med ett hälsofrämjande perspektiv. Ungdomar med intellektuell funktions- 
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nedsättning lär sig sällan om sexualitet av varandra, och inte heller av situationer utanför 
klassrummet. För att kunna motarbeta heteronormativiteten är det av stor vikt att lärare 
medvetandegör sina egna förhållningssätt gentemot sexualitet och det behöver de hjälp med. 
Lärare inom specialpedagogisk verksamhet bör utgå ifrån den ”vanliga” läroplanen och inte 
göra om innehållet i sexualundervisningen till ”särskild” eller ”speciell” undervisning, då är 
risken att fokus hamnar på elevernas intellektuella funktionsnedsättning och elevens potential 
riskerar att förbises (Löfgren-Mårtensson, 2011). 

 

3 METOD OCH TEORI 
I metodavsnittet redogör jag för vilka metoder jag använt och hur jag gått till väga. Vidare 
redogörs för det teoretiska ramverk jag valt att förhålla mig till i min undersökning. 

3.1 Kvalitativ intervjustudie 
Eftersom syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogerna resonerar kring den 
sexualundervisning de bedriver eller inte bedriver är en kvalitativ ansats lämplig att anta. En 
kvalitativ ansats är relevant för studier som söker finna samband mellan individ och kontext 
(Jacobsen, 2002:145f).  

Eftersom syftet med studien är fånga upp intervjupersonernas tankar och relationer till den 
egna ”livsvärlden” – i det här fallet utgörs den verksamhet där de arbetar, (Kvale, 1997) 
bygger studien på kvalitativa intervjuer med låg grad av standardisering och måttlig grad av 
strukturisering. Trost (2005:21) menar att en kvalitativ intervjustudie allmänt anses definieras 
av låg grad av standardisering och hög grad av strukturering.  

Standardisering vid intervju betyder att de intervjuer som genomförs gör det på ett så likartat 
sätt som möjligt. Det innebär att de frågor som ställs, ställs utan att ges förklaringar till samt 
att frågorna ställs i samma tonfall till alla de personer som intervjuas. Vid låg grad av 
standardisering anpassar den intervjuande sitt språkbruk till intervjupersonens. Det kan till 
och med vara så att intervjupersonen får bestämma ordningen av frågorna vid intervjun 
(Trost, 2005:19). Strukturisering lyfter huruvida frågeformuläret/intervjuguiden vid intervju 
har struktur eller inte. Vid hög grad av strukturering vet intervjuaren vad hen vill fråga om 
och allt i intervjun rör det ämne som studeras (ibid:20). 

Den kvalitativa intervjun utmärks av enkla och raka frågor vilka ger komplexa svar (Trost, 
2005:7). För att möjligen ta del av människors resonemang och reaktioner är den kvalitativa 
intervjun ett lämpligt verktyg (ibid:14). 

3.2 Etik 
Kvale & Brinkmann (2009:70ff) lyfter vikten av att göra etiska ställningstaganden vid 
planering av intervjustudie. De fyra delar som betonas är informerat medgivande, 
konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll. Informerat medgivande innebär att de som 
ska intervjuas är medvetna om studiens syfte samt att de övergripande känner till studiens 
design liksom eventuella risker och fördelar med att delta. Deltagarna ska också få kännedom 
om att de när som helst kan begära att inte längre delta i studien. Konfidentialitet betyder att 
identiteten på de personer som deltar i studien inte kommer delges någon mer än den som 
genomför studien. Om det skulle kunna gå att härleda den information som delges i studien 
ska de personer som deltagit först godkänna detta. Om det finns risk för negativa eller positiva 
konsekvenser för de deltagande i studien ska de på förhand delges dessa risker/chanser. Det är 
den som genomför studiens ansvar att reflektera över de eventuella risker som kan komma att 
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uppstå. Forskarens roll innebär att ställningstaganden ska göras till alla de ovan nämnda 
punkterna, dessutom ska forskaren under studiens gång väga informationen hen samlar i 
förhållande till validitet och reliabilitet. Endast relevant information bör senare publiceras. 
Vidare bör intervjuaren vara medveten om det maktperspektiv som förekommer mellan 
intervjuaren och intervjupersonen samt ta det i beaktande. Intervjuaren har i sin roll mer makt 
än den som bli intervjuad, vilket kan få stora konsekvenser (ibid).  

Vetenskapsrådet (2011:12) sammanfattar i sin skrift God forskningssed följande åtta punkter 
att ta hänsyn till då forskning bedrivs: 

1 Du ska tala sanning om din forskning 

2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra  

6 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering 

7 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö 

8 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning  

Jag har tagit ställning till den beskrivna etiken och följt den bortsett att jag inte informerade 
informanterna om studiens syfte. Detta eftersom jag befarade att kännedom om studiens syfte 
skulle påverka informanternas egna tankar och resonemang.  

3.3 Urval  
Det geografiska område där jag valt att genomföra min studie har ett antal grundsärskolor. Jag 
valde att göra min studie på en grundsärskola där samtliga elever har diagnostiserad 
intellektuell funktionsnedsättning. Valet är också gjort av bekvämlighetsskäl, jag har haft 
kontakt med den berörda grundsärskolan vid tidigare tillfälle.  

Samtliga pedagoger som intervjuats arbetar i samma verksamhet och har olika pedagogisk 
utbildning. Ingen av pedagogerna har den utbildning som formellt krävs för att få arbeta inom 
grundsärskolans verksamhet, det vill säga lärarexamen samt specialpedagogexamen med 
inriktning mot utvecklingsstörning (Rude, 2011).  

Fyra pedagoger har intervjuats. För att det, för läsaren, ska bli enkelt att hålla isär 
informanterna för studien har jag valt att benämna pedagogerna vid fingerade namn. Här 
följer en kort presentation av dem. Gertrud: fritidspedagog samt specialpedagog med 
inriktning mot utvecklingsstörning, har arbetat 10 år inom särskolans verksamhet och 15 år 
inom annan pedagogisk verksamhet. Liselott: förskollärare samt 15 hp specialpedagogik, har 
arbetat 12 år inom särskolans verksamhet och har erfarenhet av arbete inom förskola. Majken: 
Grundskollärare i SO, svenska och bild för åk 1-7 samt 85 hp specialpedagogik, har arbetat 
inom särskolans verksamhet i ungefär ett år, har flera års erfarenhet av arbete inom 
grundskola samt förskola. Irene: förskollärare, har arbetat inom särskolans verksamhet i två 
år, har flerårig erfarenhet av arbete inom förskolan.  

Antalet informanter och intervjuer anser jag motsvarar omfattningen på mitt arbete, dessutom 
ger det ett tillräckligt underlag för analys och tolkning.  
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3.4 Genomförande 
Som mall för min studie har jag använt mig av Kvales sju stadier för kvalitativ intervjustudie 
(1997:85): 

o Tematisering. Formulera undersökningens syfte och beskriv ämnet för undersökningen innan 
intervjuandet börjar. Undersökningens varför och vad bör klargöras innan frågan om hur – metoden – 
ställs /.../ 

o Planering. Planera för alla undersökningens sju stadier, med hänsyn till vilken kunskap som eftersträvas 
/.../ och med beaktande av de moraliska konsekvenserna av undersökningen /.../ 

o Intervju. Genomför intervjuerna enligt en intervjuguide och med ett reflekterande förhållningssätt till den 
undersökta kunskapen och till den mellanmänskliga relationen i intervjusituationen /.../ 

o Utskrift. Förbered intervjumaterialet för analys, vilket vanligen innebär en överföring från talspråk till 
skriftspråk /.../ 

o Analys. Avgör utifrån undersökningens syfte och ämne och på grundval av intervjumaterialets karaktär 
vilka analysmetoder som är lämpliga för intervjuerna /.../  

o Verifiering. Fastställ intervjuresultatens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. Reliabilitet härför sig 
till resultatets konsistens, och validitet till om intervjuundersökningen undersöker vad som var avsett att 
undersökas /.../ 

o Rapportering. Rapportera resultatet av undersökningen och de använda metoderna i en form som 
motsvarar vetenskapliga kriterier, som beaktade etiska aspekterna av undersökningen och leder till en 
läsbar produkt /.../ 

I min studie har jag begränsat mig till ämnet sexualundervisning och utgått ifrån 
grundsärskolan. Då jag började söka forskning om sexualundervisning i grundsärskolan i 
Sverige fann jag att det saknades kunskap om hur pedagoger resonerar kring ämnet i just den 
verksamheten. Jag utgick ifrån att jag ville få en djupare förståelse om hur pedagoger 
resonerar kring den sexualundervisning de bedriver i grundsärskoleverksamhet och fann 
därför att en kvalitativ intervjustudie vore lämplig för min studie.  

Vid intervjutillfället fanns följande dokument att tillgå för informanterna och intervjuaren: 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), Skollagen (SFS 2010:800), Skolverkets allmänna råd 
för Arbete mot diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2012), Läroplan för 
grundsärskolan (Skolverket, 2011b) samt Skolverkets allmänna råd för planering och 
genomförande av undervisning (Skolverket, 2011c). Anledningen till att dokumenten var att 
de informanterna och intervjuaren möjlighet att citera direkt ur dokumenten. Information 
kring intervjuerna samt intervjufrågorna (se bilaga1) skickades till en kontaktperson, tillika 
informant, några dagar innan intervjuerna genomfördes. Intervjuerna genomfördes våren 2012 
under en och samma dag. De fyra informanterna intervjuades enskilt och vid intervjutillfället 
satt vi vid ett ovalt bord i en ljus lokal som fanns att tillgå på informanternas arbetsplats. På 
bordet låg ovan nämnda dokument samt intervjufrågor och information kring intervjuerna. 
Informanterna tillfrågades innan intervjuns start om de själva önskade läsa frågorna och svara 
på dem eller om de önskade att intervjuaren skulle läsa frågorna för dem. Informanterna blev 
också före intervjuns start informerade om vilka dokument som låg framför dem samt att de 
när som helst hade möjlighet att lämna rummet eller meddela att de inte längre ville delta i 
studien. Intervjuerna spelades in med hjälp av en digital röstinspelare, filerna förvaras till dess 
uppsatsen är godkänd. Avsatt tid för var intervju var ca 30 min. Intervjuerna transkriberades 
sedan. Jag har följt vedertagna regler för stavning och grammatik och fällt in eventuella 
språkljud, såsom ”Mm...” och ”Aha”, liksom harklingar, skratt osv. I de citat jag använder 
mig av i resultatdelen har dessa ljud uteslutits.  

Transkriberingsdokumenten förvaras till dess uppsatsen är godkänd. Analysen av de 
transkriberade intervjuerna utgår ifrån olika teman vilka redovisas under rubriken Resultat. 
Den analysmodell som använts är i huvudsak en meningskategorisering (Kvale, 1997:178) där 
jag utgått ifrån att identifiera de teman som återkommer i intervjuguidens frågor.  
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Resultatet har sedan tolkats utifrån sociokulturell teori och queerteorier. Omständigheter 
(såsom miljö, relationer och så vidare) har tagits i beaktande för att verifiera validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet. Det resultat som redovisas har jag valt att dela in i olika 
teman, dels utifrån hur frågorna ställdes till informanterna och dels utifrån de centrala teman 
(Kvale, 1997:175f) som framkom då analys av intervjuerna genomfördes. Alla ovan nämnda 
delar nedskrevs i rapportform för att utgöra en redovisning av studien.          

3.5 Teori 
I denna uppsats består det teoretiska ramverket av queerteori samt sociokulturell 
inlärningsteori. Den förstnämnda är relevant då den utmanar heterosexualiteten som norm och 
den andra eftersom den lyfter lärandet från individ- till gruppnivå. 

3.5.1 Queerteori 
I min studie har jag valt att använda queerteori i analyserna av det empiriska materialet 
eftersom den teorin erbjuder ett kritiskt förhållningssätt och utmanar heteronormen och 
normalitetsbegreppet i stort. Kärnan i queerteorin utgörs av en kritisk analys av antagandet att 
en viss relation mellan de tre faktorerna kön, genus och sexuellt begär är självklar, enhetlig 
och ”naturlig” (Berg & Wickman, 2010:10). Detta går att beskriva på följande vis: en person 
med kvinnliga fysiska attribut förväntas bete sig på ett ”kvinnligt” sätt och därmed leva upp 
till sitt genus. Vidare förväntas personen attraheras av det motsatta könet och genuset – 
mannen, den manlige, som i sin tur förväntas ha motsvarande relation till kvinnan och det 
kvinnliga. Det kan också uttryckas som så att heterosexualitet är vad som förväntas av 
människor och helt enkelt ses som norm, det mest önskvärda. Detta kallas heteronormativitet 
(ibid:10f). 

Queer är ett mångfacetterat begrepp. Det kan användas synonymt för gay, lesbisk, 
transidentitet och bisexuell. Det kan vara ett mer övergripande begrepp, ett paraplybegrepp, 
som innefattar ovan nämna sexualiteter fast istället med lite fokus på skillnaderna mellan de 
olika ”grupperna”. Begreppet kan innebära icke heterosexuella identiteter och/eller vara en 
beteckning för alla icke-heteronormativa skeenden men som inte räknas som gay, lesbiska, 
bisexuella eller transidentiteter. Begreppet kan också innebära en tolkningsställning, eller ett 
sätt att uppfatta företeelser på. I detta fall är det som är queer det som inte innefattas i vad som 
räknas till de klassiska kategoriseringarna av kön, genus och sexualitet (Rosenberg, 2002). 
Med det menar jag transpersonlighet, homo- och bisexualitet samt avvikelser från stereotypa 
könsroller. 

Butler (2007:23) diskuterar hur genus skapas och menar att det är en process som sker i 
samverkan med andra och/eller för andra. Det genus en person upplever som sitt är inte ett 
genus som den personen själv skapat utan, som tidigare sagts, skapats med och för andra. Ett 
visst genus förväntas äga ett särskilt begär. Det är sociala normer som skapar begär, begären 
kommer inte från individerna själva (ibid).      

I min undersökning har queerteorin visat sig vara användbar då den ifrågasätter heteronormen 
och normalitetsbegreppet i stort. I min studie har jag valt att applicera Butlers (2007) och 
Rosenbergs (2002) teoretiska resonemang  vid tolkningen av det empiriska materialet. Främst 
har jag fokuserat på hur kön och sexualitet skapas och hur heteronormen eventuellt styr i 
sexualundervisningen i grundsärskolan enligt pedagogerna.   
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3.5.2 Sociokulturell inlärningsteori 
I min studie är också ett sociokulturellt perspektiv viktigt eftersom det möjliggör en analys av 
studiens innehåll utifrån skolan som social plattform istället för lärande, hos individer, som en 
isolerad företeelse. ”Det är genom interaktion med andra som barnet exponeras för och tar till 
sig de sätt att tänka och agera som fungerar i samhället” (Säljö, 2007:121).  

Centralt för ett sociokulturellt perspektiv på inlärning är att människor lär genom deltagande i 
sociala sammanhang och att lärande bör ses som en process. Två begrepp Vygotskij 
tillämpade för att förklara hur lärande sker är appropriering och internalisering. Appropriering 
är att bekanta sig med redskap för lärande, såväl fysiska som intellektuella. Internalisering 
innebär att ta till sig kunskaperna på ett sådant sätt att de behärskas, detta kritiserar Säljö 
(2007:129) och menar att begreppet insinuerar en traditionell syn på kunskap, alltså att 
kunskap överförs från en person till en annan. Det sociokulturella perspektivet innebär å andra 
sidan att lärande sker i samspel med andra individer och att människor hjälper och guidar 
varandra till kunskap (Säljö, 2007:122ff).  

En persons sexuella utveckling sker i mötet med andra personer, med andra ord är den 
sexuella utvecklingen beroende av det sociala sammanhang individen befinner sig i 
(Evenshaug & Hallen, 2001:294). Genom att härma, och identifiera sig med förebilder formas 
det egna genuset. Viljan att vara som någon annan, en förebild av något slag, skapar lust att ta 
efter den personens beteende. Genom media och familj, olika sociala sammanhang, lär sig 
individer vad som förväntas av dem (Carrol & Wolpe, 1996:42). Detta har jag tagit fasta på i 
min studie då jag diskuterat det empiriska materialet.   Kommentar [PC1]: Ta bort s. 13! Den 

är blank! 
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4 RESULTAT 
I resultatet presenteras vad som framkommit vid intervjuerna.   

4.1 Sexualundervisningens varande 
På frågeställningen ”Bedrivs sexualundervisning inom den verksamhet där du arbetar?” fick 
jag svaren: ”På nåt vis” (Gertrud), ”Det gör den, men jag har inte själv varit verksam i den 
själv under det här året” (Majken), ”Nej” (Liselott) och ”Vi har inte sexualundervisning i den 
här verksamheten/.../ Och vi har inget som motsvarar sexualundervisning heller. Vilket jag 
tycker är synd, det skulle verkligen behövas” (Irene).  

Irene tror att anledningen till att sexualundervisning inte bedrivs kan bero på att det är 
bekvämt att ha det så. Hon menar att det finns ett stort behov hos de äldre eleverna att få 
upplysning om vad som händer i koppen under puberteten:  

Jag tänker att det är många av de här barnen som det börjar hända saker i deras kroppar. Flickorna får 
mens och det börjar komma känslor. Man börjar titta på pojkar och flickor och det finns väldigt mycket 
som de kanske skulle behöva få förklarat för sig: Varför det händer och vad för nåt som händer i kroppen 
(Irene). 

Ingen av pedagogerna anser att sättet på vilket sexualundervisningen bedrivs/ inte bedrivs är 
något de resonerat eller beslutat om gemensamt: ”Vi har ju inte ens resonerat om det” 
(Liselott), ”Jag har inte varit med och resonerat så mycket kring det för jag är såpass ny här” 
(Irene), ”Men det är ju inte egentligen något beslut (Gertrud)”. 

Gertrud lyfter också att det i arbetslaget finns en slags samsyn kring arbetssättet: ”Man kan 
väl se att det finns en slags samsyn i arbetslaget om ett sånt arbetssätt utan att vi måste ha ett 
formellt beslut om det” (Gertrud). 

Såhär säger Gertrud om hur man hanterade ett dilemma som rörde sexualundervisning för en 
elev: ”Ja... Vi funderade... Vi resonerade kring det i arbetslaget; om vi skulle ta upp det och 
uppmärksamma det” (Gertrud). 

Sammanfattningsvis går det att se att pedagogerna tänker olika om huruvida 
sexualundervisningens varande. Det framgår att valen kring sexualundervisningens varande 
inte är ett gemensamt beslut i arbetslaget.  

4.2 Metod och innehåll 
Liselott, Gertrud och Majken beskriver att sexualundervisningen sker spontant samt att den är 
mycket individanpassad: 

Inte något uttänkt utan det är om de själva börjar pratat om något (Liselott). 

Inte strukturerat, och riktat till gruppen som sådan. Inte i till exempel ett tema utan riktat till individen och 
vid spontana tillfällen (Gertrud). 

I särskolan kan det vara väldigt varierat, både i ålder och vad man har för speciella behov. Så det kan ju 
vara svårt att göra den för hela gruppen. Och i den här gruppen finns de som går i årskurs två och såna 
som går i år sex, det händer ganska mycket inom det åldersspannet. Det kan vara svårt att ha nånting 
gemensamt tänker jag mig, och jag har förstått att många som jobbar inom verksamheten tycker det också 
(Majken). 
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Min uppfattning är att den grupp som vi har är... för det första så är det så stor spridning på ålder, nu från 
år ett till och med år sex. Så vart man befinner sig i utvecklingen är ju jätteolika. Det som intresserar dom 
som går i år sex är ju långt bort från det som intresserar den som går i ettan (Gertrud). 

Den typen av arbetssätt som beskrivs motiveras alltså med att eleverna i klassen är väldigt 
spridda i ålder och går i olika årskurser inom spannet för låg- och mellanstadium, ytterligare 
ett argument till varför sexualundervisningen sker spontant och vid frågor från enskilda 
individer är att eleverna har olika behov.  

Gertrud redogör för två metoder de använder för sexualundervisning, dels dialog och dels 
litteraturläsning. 

Det kan ju behandlas i en dialog, eller att man läser en bok. Det är nog det främsta (Gertrud). 

Majken och Liselott använder begrepp som ”diskussion”, ”diskutera” och ”prata” då de 
beskriver på vilket sätt eleverna möts i sina funderingar kring innehåll som rör 
sexualundervisning. 

Gertrud ger konkreta exempel, dels från verksamheten där hon arbetar då intervjun 
genomfördes och dels från sin tidigare erfarenhet inom särskolan, på hur 
sexualundervisningen kan gå till. Det första citatet gäller en elev som gått fram till personer 
hen mött och frågat ”Har du stånd?”: 

Vi resonerade om hur vi skulle göra, om vi skulle ta upp det med den här enskilda eleven. Men då tänkte 
vi att det skulle få ”tvärtom-effekt”, det skulle eskalera då. Så vi valde, vi bestämde att vi skulle ignorera 
det helt enkelt. Och se vad som hände, och det upphörde efter några dar (Gertrud). 

Jag vill prata om när vi hade träningsskola och vi hade ett konkret exempel på skolan. Det var en i 
arbetslaget som var gravid så var det ju ett ypperligt tillfälle att prata om det. Och då var det 
träningsskoleelever, det var inte något konstigt med det alltså/.../ De tyckte inte det var något konstigt att 
höra det och på något sätt tror jag att de hade en bild, men ändå inte. Det är väl ungefär som när solen går 
upp och ner att man vet att det sker men egentligen vet man inte hur det går till. Eller man förstår inte 
(Gertrud). 

Ett exempel på ett sånt tillfälle är ju tjejerna, eller tjejen som har fått mens nu. Att man kan ha en dialog 
kring det i hennes vardag... om hygien och byta och hålla sig fräsch och så (Gertrud). 

Majken och Irene ger egna förslag på hur de skulle kunna tänka sig bedriva 
sexualundervisning. Ett förslag de båda nämner är gruppsamtal där gruppindelningen sker på 
basis av elevernas biologiska kön. Alltså, en könshomogen gruppindelning där flickorna 
undervisas i en grupp med bara flickor, och pojkarna i en grupp med bara pojkar:  

Ibland kanske det kan vara bra att stunder ha flickorna för sig och pojkarna för sig om man tar upp 
någonting. Och samtidigt kan det vara bra att ibland ha det blandat. Det är viktigt både och. /.../ Det är 
viktigt att man är en större grupp också. Att man diskuterar värdegrundsfrågor som gäller 
sexualundervisningen, så jag tycker det är viktigt att man får möta andra när man jobbar med det. Så det 
kan vara en nackdel då att vara få (Majken). 

Och kanske dela in dem i grupper där pojkarna är i en grupp och flickorna i en grupp... eftersom vi är så 
olika. Det kanske blir mer allvarsamt, att det inte blir så fnissigt och att de kanske har någon behållning av 
det (Irene).  

Majken lyfter att det inte är bra att uteslutande undervisa på detta sätt, utan att det är viktigt att 
eleverna får möta varandra i könsheterogena grupper också: 

Samtidigt som jag också tror att det kan vara farligt att bara ha uteslutande uppdelat, för det har jag stött 
på inom grundskolan, att man separerar väldigt mycket. Jag tror inte att det är bra att uteslutande göra så. 
Utan jag tror att det är viktigt att man möter varandra, både pojkar och flickor också (Majken). 
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Hon lyfter också vikten av att fördela tiden för olika relationer i sexualundervisningen på ett 
balanserat sätt, att hetero- bi- och homosexuella relationer får ta lika mycket plats i 
undervisningen: ”Att ge allt lika mycket plats på nåt sätt, så att det inte är någonting som 
framstår som mera normal” (Majken). 

Vidare anser hon att det är av stor vikt att all berörd personal tillsammans får tid till samtal 
gällande värdegrundsfrågor för att reda ut de egna förhållningssätten till olika sexualiteter och 
kritiskt granska de egna värderingarna och det egna arbetssättet: 

Jag tycker att, inom ett sånt här område, man ska kunna möta varandra i personalgruppen när man ska 
jobba med det. Och diskutera tillsammans; hur man ser på det innan man går vidare (Majken).  

Att kritiskt granska. Kritisk granskning vad gäller sig själv, sin undervisning eller den miljö som man 
befinner sig i. Att alltid ha med sig det och att det aldrig finns någonting självklart heller utan att det man 
tror är rätt kanske inte är det. Även om man är nöjd och tror att ”det här är bra” då ska man ändå ha med 
sig de här kritiska ögonen. /.../ Och jag med mitt språk som lärare; hur jag skapar mina elever. Jag måste 
se vad jag har för del i det, och vad alla andra runtomkring har för del i det. Vi vuxna måste möta 
varandra och diskutera och ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot oss själva och våra närmaste. Det är ju 
inte att jag klankar ned, eller tycker någonting är bättre eller sämre. Man kan ju bara ifrågasätta och 
diskutera /.../ Och det gäller all undervisning inte bara inom det här området (Majken). 

Sexualundervisningens innehåll beror på vad eleverna frågar och har behov av: 

Om det har ploppat upp nånting tar man den diskussionen här och nu (Liselott). 

Med utgångspunkt från vad eleven just då visar sig intresserad av eller i behov, eller en bedömning av vad 
de har ett behov av att få lära sig. Innehållet är ju såklart pedagogen som bestämmer, alltså hur det ska 
behandlas (Gertrud). 

Ja det kan innehålla: puberteten, menstruation, samlag, könsorganen, nära relationer, att man får bröst, 
hur man ska förhålla sig till andra människor och människans personliga integritet (Gertrud). 

Det blir ju inte fortplantning mellan två kvinnor eller två män som har sex. Så det måste man ju vara 
tydlig med, för i en sexualundervisning för eleverna i grundsärskolan (Gertrud). 

Irene som menar att det inte bedrivs någon sexualundervisning i verksamheten uttalar sig om 
vad sexualundervisningen borde innehålla den hade funnits: 

Det börjar ju bli mer och mer vanligt att man kanske inte lever tillsammans pojke och flicka, utan flicka 
och flicka och man och man. Så det är ju någonting man måste upplysa om att det är helt normalt och att 
det är tillåtet (Irene).  

Majken påtalar att det inte enbart är elevens intresse eller frågor som får vara styrande i 
undervisningen, utan att skolan har ett ansvar att undervisa kring kursplanens innehåll samt 
möjliggöra för att skapa intresse hos eleven för det som undervisas:  

Man kan inte bara utgå från det eleven själv vill lära sig. Vi har våra krav på vad vi ska lära eleverna, och 
sen också att presentera det så att de vill lära sig och vill veta mer. Det är som en skyldighet tycker jag 
(Majken).  

Sammanfattningsvis bedrivs sexualundervisning på basis av elevers frågor och behov. Detta 
sker genom dialog och litteraturläsning. Undervisningen är mycket individanpassad och sker 
ofta individuellt. De egna förslag som pedagogerna ger på hur sexualundervisning skulle 
kunna bedrivs är könshomogena gruppsamtal. Det framgår att pedagogerna tycker att det är 
viktigt att olika sexualiteter får lika stor plats i undervisningen. Vidare hävdar de att sex och 
fortplanting inte är synonyma. 
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4.3 Förtjänster 
De förtjänster som pedagogerna lyfter med den sexualundervisning de bedriver/inte bedriver 
är att frågor och funderingar från eleverna lyfts och diskuteras på ett naturligt sätt; ”Det tystas 
inte ned det utan det tas som att det är något naturligt” (Liselott), samt att metod och innehåll 
kan anpassas till den enskilda elevens behov och förutsättningar; ”Man kan rikta sig direkt till 
den enskilda eleven, utifrån dens behov” (Gertrud). Irene som inte tycker att 
sexualundervisning förekommer i verksamheten ser inga fördelar alls med det utan uttrycker 
sig såhär: ”Jag tror inte att det finns några fördelar (Irene). 

Sammanfattningsvis går det att se förtjänster med arbetssätten som bedrivs kring 
sexualundervisningen, en av dem är att undervisningen anpassas utefter elevernas 
förutsättningar och behov samt att eleverna har möjlighet att prata om sex och sexulitet om de 
så önskar.  

4.4 Styrdokument 
Sexualundervisningens innehåll relateras i pedagogernas redogörelser både till kursplanen i 
NO (Skolverket, 2011b:79) och till elevernas frågor och behov. Den ”spontana” 
sexualundervisningen innehåller enligt pedagogerna begrepp som kan relateras till kursplanen 
i NO:s (ibid.) centrala innehåll: pubertet, sexualitet reproduktion och olika relationer.  

Gertrud och Majken menar att de motiverar hur de arbetar med sexualundervisning med alla 
de styrdokument som finns: 

Läroplan och kursplan. /.../ Det är ju bara att gå in och läsa under NO i kursplanen för grundsärskolan och 
där står det att man ska behandla puberteten och så vidare (Gertrud). 

 Ja det är väl alla de vi har, som gäller grundsärskolan. Och kursplaner och så. /.../Det är som med all 
undervisning, det går ju in i varannat. Det är många olika ämnen också inom det ämnet (Majken).  

Irene och Liselott säger att det är svårt att motivera att sexualundervisning inte bedrivs i deras 
verksamhet: ”Jag tycker ju att man inte kan motivera det” (Irene), ”Det är ingenting vi har 
valt” (Liselott).  

Sammanfattningsvis råder delade meningar om huruvida arbetslaget arbetar utefter kursplanen 
i NO (Skolverket, 2011b:79) eller inte.  
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 5 DISKUSSION 
I diskussionen diskuteras metod och resultat utifrån begreppen reliabilitet och validitet. Jag 
har valt att dela upp min diskussion under två rubriker ”Resultatdiskussion” och 
”Metoddiskussion”. Vidare presenteras vad jag kommer bära med mig i min kommande 
yrkesverksamhet samt förslag på vidare forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 
Queerteorin har fått stå för ett kritiskt förhållningssätt till det insamlade empiriska materialet. 
Och mitt främsta syfte med att använda ett queerteoretiskt perspektiv är att ifrågasätta 
heteronormen som råder samt lyfta att mycket av den forskning som finns utgår ifrån ett 
heteronormativt förhållningssätt.  

Den sociokulturella inlärningsteorin har ett helt annat syfte och det är att poängtera att lärande 
sker i sociala kontexter. Det framgår tydligt av mitt resultat att sexualundervisningen i 
grundsärskolan där studien genomförts framförallt fokuserar på enskilda individers behov och 
att lärande förväntas ske i dialog med en vuxen. Att implementera ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande här tror jag skulle kunna främja diskussioner kring hur elever bäst lär 
och om det är fullgott att föra dialog med en vuxen för att uppnå fördjupad förståelse.   

Informanterna i min studie berättar om sexualundervisningens varande i deras verksamhet. De 
bekräftar att ungdomar som utbildas inom särskolan får en bristfällig sexualundervisning, om 
än någon alls. Mina resultat ligger således helt i linje med Löfgren-Mårtenssons (2011) 
tidigare forskning. Löfgren-Mårtensson (2008) menar att människor med intellektuell 
funktionsnedsättning och homo- eller bisexuell läggning är en grupp som osynliggörs i 
samhället. Löfgren-Mårtensson (1997) hävdar också att det är extra viktigt för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning att få god sexualupplysning för att de ska kunna ha ett väl 
fungerande samliv. Carrol & Wolpe (1996) betonar vikten av sexualundervisning för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning med utgångspunkt i att dessa människor ska kunna 
utöva sin sexualitet på ett socialt accepterat sätt.  

Av intervjuerna framkommer att ingen av pedagogerna har den utbildning som krävs för att 
arbeta inom grundsärskolan. De pedagoger som hade mest erfarenhet av arbete inom 
särskolans verksamhet, Gertrud och Majken, var de pedagoger som mest hänvisade till 
skolans styrdokument. Utifrån styrdokumenten argumenterade de för sitt sätt att arbeta med 
sexualundervisning i grundsärskolans verksamhet. Det var också samma pedagoger som 
ansåg att sexualundervisning bedrevs samt att den utövades på ett sätt som har förtjänster. 
Dessa två pedagoger hänvisade också till det ”spontana” arbetssätt de beskriver som något de 
ofta använder i verksamheten för att möta eleverna på deras nivå och efter deras behov. Det 
var också Majken och Gertrud som i störst utsträckning uttryckte sig om heteronormativitet i 
sexualundervisningen samt lyfte ytterligare frågeställningar då jag ställt de frågor som ingick i 
intervjuguiden. Detta bekräftar det Skolverket (2001) uttalar sig om gällande kvalitet på 
utbildning för elever i grundsärskola, det vill säga att det är av stor vikt att lärarna har en 
gedigen utbildning för att kunna erbjuda god kvalitet på undervisningen.  

Frykman (2005) hävdar att människor som kränks på diskrimineringsgrunder mår sämre än 
människor som kränks utan en diskrimineringsgrund. Tre av diskrimineringsgrunderna är kön, 
könsöverskridande identitet och sexuell läggning (SFS 2008:567). Löfgren-Mårtensson 
(2008) hävdar att sexualundervisningen i grundsärskolan idag sker utifrån ett heteronormativt 



 
 

18 
 

förhållningssätt. Även i min studie finns det tendenser som pekar på detta. Ett exempel är att 
flera pedagoger menar att sexualundervisningen till viss del bör ske i könshomogena grupper, 
vilket jag tolkar som en indikation på att pedagogerna menar att flickor och pojkar känner att 
det kan vara pinsamt att lära om varandras kroppar tillsammans. Detta eftersom de förväntas 
attraheras av varandra och således gör sig ett heteronormativt synsätt gällande.  

Sexualundervisningens varande sett ur ett sociokulturellt perspektiv visar att liksom all annan 
undervisning i skolan finns sexualundervisningen för att vägleda eleverna till kunskaper och 
fostra dem till demokratiska medborgare. Pedagogen har i uppgift att utmana barnet så att 
erövrar kunskaper som ännu är ouppnåeliga för barnet självt men som kan intas med stöd från 
den vuxna personen (Säljö, 2007). För att eleverna ska kunna erövra kunskaper om sexualitet 
är undervisning av densamma en nödvändighet.  

Vidare har sexualundervisningen varit obligatorisk i skolan sedan 1956 (Mattson, 1991). Det 
framgår klart i kursplanen för NO (Skolverket, 2011b:79) att grundsärskolan ska undervisa 
om: ”Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion och olika slags 
relationer”. 

Precis som skollagen (SFS 2010:800) anvisar ska innehållet i undervisningen i skolan 
anpassas efter var elev och hens förutsättning och behov. Den ”spontana” sexualundervisning 
som bedrivs på basis av de frågor eleverna ställer antyder att pedagogerna i mycket stor 
utsträckning gör just det som skollagen kräver. Detta lyfts i intervjuerna som förtjänster med 
de metodval som gjorts. Löfgren-Mårtensson (2011) menar emellertid att 
sexualundervisningen för personer med intellektuell funktionsnedsättning bör följa den 
”vanliga” skolans läroplan för att fokus ska förbli på kunskaperna och inte på elevens 
funktionsnedsättning.  

Den metod som i de genomförda intervjuerna framställs som vanligast i verksamheten är 
dialog. Mattson (1991) menar att gruppsamtal är det bästa sättet att bedriva 
sexualundervisning på. Det framgår också av intervjuerna att undervisning i grupp inte 
förekommer. Det leder till att gruppsamtal inte används som metod. Mattson (ibid) påpekar 
starkt att eleverna då går miste om mångfald och riskerar att inte lära om riskerna med 
ensidighet. Harrison (2000) hävdar att repetition är en nödvändighet vid sexualundervisning i 
specialpedagogisk verksamhet. Då sexualundervisningen sker spontant och vid frågor och 
behov från eleverna är risken att innehållet i undervisningen inte repeteras. Mattson (1991)   
menar att sexualundervisningen bör bedrivas över lägre tid och att innehållet bör anpassas till 
elevernas mognadsnivå. I intervjuerna framkommer att sexualundervisningen i verksamheten 
inte planeras i förväg för en längre tidsperiod och därmed följs inte socialstyrelsens 
rekommendationer. Löfgren-Mårtensson (2011) menar att många av dem som undervisar 
människor med intellektuell funktionsnedsättning saknar utbildning och kunskap om metoder 
kring undervisning av sex och relationer. Elever med intellektuell funktionsnedsättning lär 
sällan av varandra när det kommer till sexualitet, det största lärandet sker i klassrummet 
(Löfgren-Mårtensson, 2011) alltså i mötet med andra människor; i ett sociokulturellt 
sammanhang (Säljö, 2007). Det har framkommit i min studie att pedagogerna gärna samtalar 
med eleverna om sådant som rör sexualitet, reproduktion och pubertet. Men samtalen sker inte 
i helklass eller i grupp. Undervisningen sker spontant och godtyckligt. Med andra ord 
undervisas eleverna på motsatt sätt till vad tidigare slutsatser (Mattson, 1991) och den 
sociokulturella inlärningsteorin säger (Säljö, 2007).  

De förslag på hur sexualundervisningen skulle kunna bedrivas ges av Majken och Irene och 
är: gruppsamtal där indelningen sker på basis på elevernas biologiska kön. Mattson (1991) 
hävdar istället att undervisning i könshomogena grupper bör undvikas med undantag ifrån då 
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könsmönster diskuteras. Innehållet i sexualundervisningen utgår ifrån ett heteronormativt 
samhälle (Löfgren-Mårtensson, 2011) ett mönster som kan förstärkas då gruppindelning görs 
utifrån biologiskt kön. Butler (2007) hävdar emellertid att det biologiska könet är ett attribut 
och att genus istället görs och således är en social konstruktion. Butler (ibid.) och andra 
queerteoretiker hävdar också att människors föreställningar om genus inbegriper en 
heteronormativ matris där män begär kvinnor och tvärt om. Butler (2007) ställer sig kritisk till 
detta och hävdar att även människors sexualitet, i likhet med människor genus, är sociala 
konstruktioner. Konstruktioner vilka skolan alltså uppenbarligen bidrar till att tradera vidare i 
sin sexualundervisning. En av pedagogerna, Majken, lyfter emellertid att hon tror att det inte 
är bra att arbeta uteslutande i könshomogena grupper samt att alla sexualiteter bör få lika stort 
utrymme i undervisningen.  

Sett ur ett queerteoretiskt perspektiv innebär ett könshomogent arbetssätt att individer 
kategoriseras utifrån ett fysiskt attribut som bygger på en förväntan från samhället vilket 
marginaliserar alla som inte uppfyller dessa krav som det fysiska attributet medför (Berg & 
Wickman, 2010). Om dessutom det eleverna uttrycker att de vill och behöver lära sig har 
utgångspunkt i ett heteronormativt perspektiv kommer eleverna mest troligt inte få ta del av 
perspektiv som utgår från något annat än heteronormen. 

Löfgren-Mårtensson (2011) menar att då sexualundervisning sker spontant och inte i helklass 
går eleverna miste om varandras kunskaper och frågor. Sett ur ett sociokulturellt 
inlärningsperspektiv hävdar jag att detta kan utgöra ett hinder för elevers lärande.  

Min studie visar således att elever i grundsärskolan särskiljs från ordinarie kursplaner och 
skolgång därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Och därmed innebär det att de 
elever som dessutom avviker från heteronormen kan råka ut för dubbel diskriminering, 
särskilt då sexualundervisning bedrivs utifrån ett heteronormativt förhållningssätt.  

5.2 Metoddiskussion 
Mitt syfte är inte formulerat som en fråga. Anledningen till det är att jag ville ha ett 
övergripande mål för sedan låta forskningsfrågorna specificera det som undersökts. 

Den metod jag valde att använda mig av var den jag fann bäst lämpad för mitt syfte och mitt 
val av problemställning: kvalitativa intervjuer (Kvale, 1997, Jacobsen, 2002).  Anledningen 
till att jag valde att ha en måttlig grad på min strukturering var att jag ville kunna fortsätta 
intervjua då frågorna i intervjuguiden var besvarade. Jag berättade till exempel om forskning 
jag läst till min studie och bad några av informanterna att berätta hur de tänkte i förhållande 
till det jag nyss berättat. Alla frågor som ställdes var relevanta för studiens syfte.  

Att jag valde att använda mig av en enda metod för min studie beror till största del på att 
kvalitativa intervjuer är en metod som är mycket resurskrävande. Detta lyfter Jacobsen (2002) 
som en nackdel med kvalitativa metoder. 

Den typ av intervju jag genomfört kallas öppen individuell intervju. Den typen av intervju är 
relevant då studien är avgränsad till några enheter, då en persons diskurs är intressant för 
studien samt då studien avser lägga vikt vid en persons uppfattning kring valt fenomen 
(Jacobsen, 2002). Mina intervjuer når inte till den nivå som Jacobsen (ibid.) menar är helt 
öppen. Det eftersom jag hade en intervjuguide att tillgå. Alla frågor i guiden anser jag dock 
lämnade möjlighet till öppna svar för informanten. 

Vid utformningen av intervjuguiden hade jag ett ledord; öppenhet. Jag ville att alla frågor 
skulle vara öppna för att så lite som möjligt leda informanterna. Att ha en intervjuguide menar 
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Kvale (1997) hjälper forskaren att hålla sig till det valda ämnet och ställa för studien relevanta 
frågor. Jag tog fasta på det och formulerade en intervjuguide. Den öppenhet jag arbetade 
utifrån återfinnes hos Jacobsen (2002). Jacobsen (ibid.) poängterar att informanten inte är 
begränsad i vad hen vill berätta vid en öppen intervju.     

Forskningsetiken som förespråkas Kvale (1997) har jag följt. En aspekt som kanske hade varit 
fördelaktig att ta med hade varit att informanterna inte fick berätta om sin medverkan i 
studien. På så vis hade jag kunnat säkerställa deras anonymitet ytterligare. Samtidigt är 
studien begränsad och jag hoppas att mitt val inte får några negativa konsekvenser för 
informanterna.  

Att spela in intervjuerna på ljudfil är något som rekommenderas av både Kvale (2007) och 
Jacobsen (2002). Detta är något jag är mycket glad över att jag gjorde då jag kunna lyssna på 
intervjuerna många gånger. Och på så vis har jag kunnat analysera både ordval och tonfall hos 
mig själv och hos informanterna.  

Vad gäller mitt val att dölja mitt syfte för min studie för informanterna får detta stöd hos 
Jacobsen (2002). Att avslöja syftet kan påverka informanternas förhållningsätt och göra att de 
uttalar sig mer sparsamt än om syftet döljs för dem (ibid.).  

Vid analys av det insamlade materialet använde jag mig av meningskategorisering med syfte 
att finna teman att indela resultatet i. Denna ansats återfinns hos Kvale (1997) och den innebär 
att exempelvis kartlägga förekomsten av ett fenomen eller en avsaknad av detsamma. 

De valda teorierna slutligen hjälpte mig att upptäcka mönster i det emiriska materialet 
gällande heteronormativitet och lärande som ett socialt och kulturellt fenomen.  

 

5.3 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet är ett sätt att förhålla sig kritisk till tillförlitligheten av studien och studiens 
genomförande, exempelvis anses ledande intervjufrågor resultera i ett icke reliabelt resultat på 
så vis att informanten då inte svarar utifrån sitt eget tycke. Delar som prövas i förhållande till 
reliabilitet är intervjuarens förhållningssätt under intervjun, vid utskrift av densamma samt 
under analysen av intervjun (Kvale, 1997:213).  
 
Validitet kan användas synonymt till giltighet; ”Ett giltigt argument är hållbart, välgrundat, 
försvarbart, vägande och övertygande” (Kvale, 1997:215). För att en studie ska vara valid ska 
forskaren fråga sig om metoden som används undersöker det som avses undersökas. Validitet 
innebär att forskaren förhåller sig kritisk till sitt eget arbetssätt och till sina resonemang. ”Att 
validera är att ifrågasätta” menar Kvale (ibid:219) och vidare skriver han att ”Att validera är 
att teoretisera” (ibid:220) med det menas att det behövs ett teoretiskt underlag till varje 
undersökning där det utreds huruvida metoden som valts undersöker det som avses. I min 
undersökning har jag kontinuerligt försökt förhålla mig kritiskt till studiens genomförande och 
försökt att få den så välgrundad och valid som möjligt.  

Trost (2005:7) talar om att enkla och raka intervjufrågor ger komplexa svar. Min upplevelse 
är att det är mycket viktigt att relationen mellan informanten och intervjuaren är god för att 
det ska fungera. Vilket den kvalitativa intervjun möjliggör, om forskaren är skicklig.   

Vad gäller min roll som forskare finns det några punkter att anmärka på vid genomförandet av 
intervjuerna: Några av pedagogerna uttryckte att de hade önskat mer tid till förberedelser. 
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Informationen hade skickats ut flera dagar före intervjuerna men informationen hade trots det 
inte nått alla berörda. Det hade också varit bra att öva på intervjusituationer med oberoende 
personer för att utveckla större skicklighet och ett mer neutralt tonfall och kroppsspråk för att 
få så opåverkade utsagor som möjligt från informanterna. Lokalen där intervjuerna 
genomfördes garanterade inte ostördhet, det var förstås inte ultimat. Dock hävdade 
informanterna att de var bekväma med lokalen och de störningar som förekom. 

Det ska också poängteras att Liselott citeras betydligt färre gånger än de övriga 
informanterna. Anledningen till detta är att Liselotts intervju blev betydligt kortare än de 
andras. Liselott fann intervjusituationen obekväm. Med anledning av att Liselott kände 
obehag ställde jag inga följdfrågor till hennes svar. Jag hade säkerligen kunnat göra ett 
mycket bättre jobb med att få Liselott att känna sig mer bekväm, vilket jag i efterhand 
önskade att jag också hade försökt. Det var även så att Liselotts intervju var den första som 
genomfördes, vilket jag är övertygad påverkade dess kvalitet. Jag var själv nervös vid 
Liselotts intervju och presterade bättre vid övriga intervjuer, då jag blivit lite mer ”varm i 
kläderna”. 

I intervjuerna framkommer det att det råder delade meningar mellan pedagogerna om 
huruvida sexualundervisning bedrivs, men de tycks alla överens om att sexualundervisning 
borde bedrivas. Liselott bad mig stänga av inspelningen för en paus då jag frågade henne hur 
de motiverar med styrdokument att de inte bedriver sexualundervisning i verksamheten. 
Troligtvis ställde jag frågan på ett sådant vis att den uppfattades som ett påhopp. Då jag 
ställde samma fråga till Gertrud tolkade jag det som att också hon tyckte frågan var besvärlig 
att besvara.  

Eftersom jag är en otränad intervjuare påverkar detta svaren jag fick av informanterna. Mitt 
kroppsspråk och mitt tonfall påverkade deras förhållningssätt till mig samt deras känsla vid 
intervjutillfället. Särskilt känslig var formuleringen av den fråga där jag bad informanterna 
berätta hur de med styrdokument kunde motivera sexualundervisningens varande i 
verksamheten. Två av informanterna uttryckte tydligt att den frågan var jobbig att få. 
Dessutom upplever jag att ämnet sexualundervisning är känsligt för många att diskutera, 
särskilt då undervisningen rör elever med intellektuell funktionsnedsättning. Jag skulle gå så 
långt som att säga att ämnet är tabubelagt.   

En av pedagogerna bad mig i efterhand att utesluta en del av hennes intervju. Vilket jag 
givetvis respekterade. Jag tror att anledningen till önskan om uteslutningen var att hon gav 
uttryck för åsikter som inbegrips i det tabu jag redan beskrivit.  

Samtliga intervjuade är kvinnor. Den verksamhet där jag genomfört studien har till största del 
kvinnliga anställda. Självfallet är detta en aspekt som påverkar resultatet på så vis att de har 
erfarenhet endast av att arbeta i verksamheten som kvinnor och inte har erfarenheterna ur en 
mans perspektiv.  

Antalet intervjuer som gjorts är begränsat men ger en bild av hur pedagoger i en av Sveriges 
grundsärskolor resonerar kring sexualundervisning för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning. Studien är representativ för just den verksamheten och trots att studien 
är begränsad menar jag att den bekräftar det den redovisade forskningen visar och förstärker 
en redan existerande bild av pedagogers uppfattning av det valda ämnet. 

5.4 Lärdomar 
Den hypotes jag hade från början tycks stämma: Elever i grundsärskolan får inte tillräcklig 
sexualundervisning. Dessutom menar jag att den sexualundervisning de får kan uppfattas som 
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godtycklig. Vidare undervisas eleverna med utgångspunkt från vad de själva är intresserade 
av. Då eleverna fostras in i ett heteronormativt samhälle blir de elever som befinner sig 
utanför normen kontinuerligt diskriminerade. Hur kan jag arbeta för att motverka detta? Och 
hur kan jag arbeta för att synliggöra alla elever, oberoende av sexuell identitet och sexuell 
läggning? Hur kan jag göra för att starta debatt för att väcka medvetenhet?  

Min uppsats är mitt första steg mot mer kunskap och ett större intresse i frågor som rör elever 
med intellektuell funktionsnedsättning och heteronormativ sexualundervisning. Min uppsats 
har väckt fler frågor för mig än vad jag fått svar. Min egen upplevelse är att det finns något 
slags tabu som omger ämnet, vilket gör det svårt för somliga att tala om. Det kan också 
upplevas som viktigt att uttrycka sig politiskt korrekt gällande dessa frågor. Därför tror jag det 
är viktigt att diskutera sexualundervisning och sexualitet i grundsärskolan.  

5.5 Förslag på fortsatt forskning 
Det är uppenbart att det finns stora brister då det kommer till sexualundervisning i svenska 
skolor och att det nästan helt saknas forskning om sexualundervisning i de svenska 
grundsärskolorna. Varför är det så? Det finns ett stort behov av att få svar på detta, framförallt 
för de elever som har en sexuell identitet som avviker från heteronormen. Hur mår vuxna 
personer med intellektuell funktionsnedsättning som har en sexuell identitet som inte är 
heteronormativ? Kan dessa personers mående härledas till hur grundsärskolan undervisar om 
sexualitet och relationer? Hur upplever de den sexualundervisning de tagit del av under sin 
skoltid? Detta är några viktiga frågeställningar som skulle kunna utredas vidare. 
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Bilaga 1 

Information till Dig som intervjuperson 
Tack för att Du ger av Din tid, Din kunskap och delar med Dig av Dina erfarenheter för att jag 
ska kunna skriva ett meningsfullt examensarbete! 

För att på bästa sätt kunna analysera intervjun önskar jag göra ljudinspelning av den. Att 
nedteckna den för hand är ett alternativ men jag skulle vara oerhört tacksam om jag får lov att 
spela in den på ljudfil. Det är givetvis bara jag som kommer ta del av filen. Filerna (det blir 
flera eftersom flera intervjuer ska göras) kommer sedan transkriberas för bli överblickbara, 
återigen är det bara jag som tar del av dessa filer. 

Uppgifter jag vill redovisa i min studie är vilken utbildning Du har samt hur lång 
arbetslivserfaranhet Du har (inom pedagogisk verksamhet), jag vill förstås bara göra detta om 
Du har lämnat Ditt medgivande. 

För att bevara Din anonymitet kommer jag: 

• referera till ”en grundsärskola i norra Sverige” då jag skriver om var jag gjort min 
studie.  

• Fingrera Ditt namn. Du får gärna själv välja namn för att representera Dina 
intervjusvar.    

För att underlätta kommer jag: 

• Vid intervjutillfället tillhandahålla de styrdokument som är aktuella (dvs. 
Diskrimineringslagen, delar av Skollagen, Läroplan för grundsärskolan samt de 
allmänna råd som Skolverket arbetat fram för Arbete mot diskriminering och 
kränkande behandling. 

Risker med att medverka i studien: 

• Att det framkommer var studien är genomförd och att de medverkandes identiteter 
röjs. 
 

Kom ihåg att Du har rätt att när som helst välja att avsluta Din medverkan i studien.  
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Intervjufrågor 
 

Vad har du för utbildning-/ar? 

Hur länge har du arbetat inom särskolans verksamhet? 

Har du erfarenhet av arbete i någon annan pedagogisk verksamhet? I så fall vilken typ av 
verksamhet?  

Om ni har sexualundervisning i er verksamhet, beskriv 

1. Vad den innehåller  
2. Hur den bedrivs, alltså vilka metoder ni använder 
3. Hur det kommer sig att ni valt det innehåll ni valt 
4. Hur det kommer sig att ni valt de metoder ni valt 
5. Vilka förtjänster de val ni gjort har för er/eleverna 
6. Vilka styrdokument har ni till grund för era val 

 

Om ni inte har sexualundervisning i er verksamhet, beskriv 

1. Hur ni resonerat då ni valt att inte bedriva sexualundervisning 
2. Om ni har något som motsvarar sexualundervisning 

• Vad detta innehåller  
• Hur detta bedrivs 
• Hur det kommer sig att ni valt att göra såhär istället 
• Vilka förtjänster de val ni gjort har för er/eleverna 

3. Vilka styrdokument ni har till grund för era val 
 
 
Finns det någon/några frågor du vill svara på som jag inte ställt?  
Vilken/vilka är det och hur skulle Du vilja svara?  
 
OBS! Det kommer mest troligt tillkomma följdfrågor om jag behöver förtydligande 
eller önskar mer djupgående information. Det fnns ALLTID möjlighet att avstå från 
att svara men ha i åtanke att intervjuns kvalitet höjs av uttömmande och detaljerade 
svar. 
 

 


