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Abstract 

Sweden has a long tradition of having sex education in primary school and some of the 

teaching material have earned international spread. In Sweden, the state develops the teaching 

material on sex education, such as curriculums and guidelines. In the current essay, school is 

regarded as an extension of the state. Therefore the state’s view on sex education should be 

reflected in the teaching material and have impact on the socialization of Swedish 

adolescents. The research question addressed in this essay concerns the notion and portrayal 

of the ‘ideal’ sexuality in four state-developed teaching material on sex education between 

1956 and 2013 and how it has altered since sex education became mandatory in 1955. In 

order to answer this, a Foucauldian discourse analysis is applied as both a theory and method 

complemented by Rubin's theory about “the sloping walls”. The result shows that the ‘ideal’ 

sexuality in 1956 is a societal matter and abstinent. In 1977 the ‘ideal’ sexuality is “free but 

with responsibility” and exercised on equal terms. In 1995, the ‘ideal’ sexuality is intertwined 

with love, an individual right and a source of happiness, and heteronormativity is prominent 

up until now. Lastly, in 2013, the ‘ideal’ sexuality is norm-critical and an individual matter. 

Initially, the state was clear about what the ‘ideal’ sexuality included. The most prominent 

discursive change found was that the state over time embodies an unobtrusive role, illustrated 

by silences and ambivalence in the teaching material from 2013. Further research on 

implementation is required in order to investigate what adolescents internalize of the 

messages conveyed in the current sex education teaching material and how it affects the self-

perceived sexuality. Our hope is that the study motivates the transformation of sex education 

as an independent school subject and part of the Swedish teacher education. 
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1. Inledning 

Sexualitet är ett ämne som ständigt debatteras. Är sexualitet individens ensak eller 

samhällets? Hur stor del av sexualiteten ska staten kontrollera? Sverige har haft 

sexualundervisning sedan 1500-talet men undervisningen har inte alltid haft den 

kontrollerade form som den har i samtiden (Centerwall, 2005, s. 25). Vad den svenska skolan 

förmedlar gällande sexualitet förändras givetvis med tiden. I denna uppsats undersöks, genom 

en analys av diskurser, vad som har förmedlats och framställts som ‘god’ sexualitet av den 

svenska skolan mellan 1950-talet och 2010-talet.  

1.1 Bakgrund 

I den allmänna opinionen tycks det råda konsensus om att undervisningen i sex och 

samlevnad behöver förbättras. Den svenska sex- och samlevnadsundervisningen förväntas 

hänga med och spegla samhällsutvecklingen. Frågor kring hbtq, jämställdhet och 

internetpornografi är alla fenomen som kan förklara samtida samhälleliga diskurser kring 

sexualitet. Samhället och därmed också diskurser kring sexualitet har förändrats mycket 

sedan sex och samlevnad infördes som obligatoriskt ämne i skolan år 1955 (Centerwall, 

2005, s. 35). Skolan som institution har som funktion att förmedla de normer och värderingar 

som det svenska samhället bygger på (Skolverket, 2017, s. 7ff). Således speglar 

undervisningen också de riktningar som samhället tar och på så sätt blir skolan både en 

formgivare av, och en viktig källa till information kring sexualitet för unga.  

 

Skolinspektionens senaste rapport (2018) är en kvalitetsgranskning av sex- och 

samlevnadsundervisningen i Sverige. Skolinspektionen bedömde att undervisningen inte sker 

tillräckligt återkommande och att de flesta skolorna inte tar ett helhetsgrepp om ämnet vilket 

ger eleverna olikvärdig undervisning (Skolinspektionen, 2018, s. 5ff). Rapporten visade även 

att kompetensen varierar i hög grad hos lärare som undervisar i sex och samlevnad, vilket 

Skolinspektionen ser som ett allvarligt problem (Skolinspektionen, 2018, s. 32ff). 

 

I den svenska skolan är sex och samlevnad inte ett ämne i sig, undervisningen i ämnet ska 

bedrivas ämnesintegrerat (Skolinspektionen, 2018, s. 6). Skolinspektionens rapport visade att 

lärare ofta saknar specifik kompetens och utifrån detta så kan det argumenteras att 

undervisningsmaterialet lärare arbetar utifrån spelar ännu större roll än i andra ämnen.  

https://paperpile.com/c/nSfDAK/h8zhV/?locator=25
https://paperpile.com/c/nSfDAK/h8zhV/?locator=35
https://paperpile.com/c/nSfDAK/h8zhV/?locator=35
https://paperpile.com/c/nSfDAK/awi9/?locator=7ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/OnVb/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/OnVb/?locator=5ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/OnVb/?locator=32ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/OnVb/?locator=6
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Vår uppsats fokuserar inte på ovanstående problem eller huruvida den tänkta informationen 

faktiskt lärs ut, fokus ligger istället på vad skolan som statlig förlängning ämnar undervisa till 

Sveriges ungdomar. Den inbegripna socialpsykologiska utgångspunkten ser staten och dess 

myndigheter som involverade i att konstruera den ‘goda’ sexualiteten vilket följaktligen 

fungerar formgivande för ungdomars verklighetsuppfattning. Uppsatsen intresserar sig för  

statliga konstruktioner och budskap som synliggör vad som anses vara den ‘goda’ 

sexualiteten genom en tillämpning av diskursanalys på officiella undervisningsmaterial i sex 

och samlevnad för grundskolan. För att bättre förstå den komplexa diskursen idag behövs 

förståelse för den historiska diskursen. Därför undersöks vad som ansetts vara den ‘goda’ 

sexualiteten tillsammans med en historisk och jämförande analys gällande hur den har 

förändrats över cirka 60 år.  

1.2 Begrepp och definitioner  

För uppsatsen behövs ett förtydligande av två begrepp som genomgående kommer att 

användas – sexualitet och undervisningsmaterial. 

1.2.1 Sexualitet 

Sexualitet har olika betydelser för olika människor. För uppsatsen behövdes en sociologisk 

begreppsförklaring för att kunna studera ämnet och därför utgår uppsatsen från sociologen 

Beverly Skeggs definition. Skeggs föreslår att sexualitet är “en form av institutionell 

organisering (som i fallet heterosexualitet); en reglerande (offentlig/intern) diskurs; en 

språklig enhet; en representation; en praktik/ett beteende; en identitet; ett begär; ett slags 

medborgarskap” (Skeggs, 1999, s. 191). Skeggs definition synliggör de många olika sociala 

komponenterna som ryms inom sexualitetsbegreppet och som för uppsatsen är 

socialpsykologiskt relevant. De mångfacetterade uttryck som Skeggs menar att sexualitet kan 

inbegripa har fungerat som en vägledning i arbetet och har orienterat oss mot de diskurser 

som för uppsatsen är relevant att undersöka. Vidare i uppsatsen talar vi om den ‘goda’ 

sexualiteten, det är ett för oss tomt begrepp som vi vill låta undersökningens resultat få fylla. 

Vi har ingen essentialistisk förståelse utan ämnar förmedla meningen som textmaterialet ger 

begreppet.  

https://paperpile.com/c/nSfDAK/ubTU/?locator=191
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1.2.2 Undervisningsmaterial 

Inför den följande läsningen behövs en begreppslig förklaring angående ordet 

“undervisningsmaterial”. Ordet används genomgående som ett övergripande och beskrivande 

begrepp för uppsatsens utvalda textmaterial. Detta eftersom alla material har haft olika 

benämningar, exempelvis handledning eller referensmaterial. Vi väljer då att när alla material 

diskuteras tillsammans benämna dem som undervisningsmaterial.  

1.3 Historiskt viktiga årtal 

För att förstå hur diskurser förändras över tid behövs en förankring i samtidens och dåtidens 

händelser. Denna korta lista över årtal är viktiga för uppsatsens diskursiva inriktning då 

analysen kommer avhandla olika händelser och företeelsers diskursiva betydelse. Lewin och 

Fugl-Meyer beskriver i sin forskningsrapport “Sex i Sverige” från 1996 några viktiga årtal 

som presenteras i listan nedan. Deras rapport för Folkhälsoinstitutet är den andra stora 

nationella undersökningen över svenskarnas sexualvanor, beteenden och attityder. Den första 

kom 1967 och var unik i sitt slag (Lewin & Fugl-Meyer, 1998). Några datum har lagts till 

från andra källor då fler viktiga vändningar i samhället har skett efter att Lewin och Fugl-

Meyers rapport utgavs. 

 

● 1944: homosexualitet avkriminaliseras  

● 1955: skolans sexualundervisning blir obligatorisk 

● 1964: p-piller godkänns som preventivmedel  

● 1975: en ny abortlag träder i kraft som innebär att beslutet är kvinnans och enligt 

Lewin och Fugl-Meyer ledde detta i princip till att alla olagliga och osäkra aborter 

upphörde 

● 1979: homosexualitet slutar att betraktas som en sjukdom ur Socialstyrelsens 

förteckningar 

● 1980: som en del i det nationella jämställdhetsarbetet införs en lag mot 

könsdiskriminering i arbetslivet i samband med att Jämställdhetsombudsmannen 

(JämO) bildas 

● 1995: homosexuella får rätt att ingå partnerskap under juridiskt äktenskapslika former 

(Lewin & Fugl-Meyer, 1998, s. 11ff) 

 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/Scur
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Scur/?locator=11ff
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● 2003: hets på grund av sexuell läggning inbegrips nu i lagen mot hets mot folkgrupp   

(RFSU, 2017) 

● 2009: en persons kön har inte längre betydelse för möjligheten till äktenskap 

(Justitiedepartementet, 2009) 

● 2017: transsexualism avskrivs som en psykisk sjukdom hos Socialstyrelsen  

(Socialstyrelsen, 2017) 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra den diskursiva konstruktionen av den 

‘goda’ sexualiteten i fyra officiella undervisningsmaterial i sex och samlevnad mellan 1956 

och 2013. 

 

Frågeställningarna som ligger till grund för denna uppsats är: 

 

1. Vad framställs som den ‘goda’ sexualiteten i fyra officiella undervisningsmaterial i 

sex och samlevnad för grundskolans senare år? 

2. Hur har framställningar av den ‘goda’ sexualiteten förändrats mellan 1956 och 

2013? 

1.5 Uppsatsens disposition  

I den föreliggande uppsatsen presenteras tidigare forskning för ämnet sexualitet och därefter 

presenteras det valda teoretiska ramverket. Avsnittet därpå avhandlar den metodologiska 

ansatsen, det material som har analyserats samt etiska överväganden. Resultat och analys 

presenteras i fyra avsnitt och genom sju återkommande teman. Slutligen sammanfattas 

uppsatsens resultat, vilka sedan relateras till den tidigare forskningen. Metod- och 

teorireflektion följer samt en diskussion över lämpliga praktiska implikationer.  

 

  

https://paperpile.com/c/nSfDAK/1vtp
https://paperpile.com/c/nSfDAK/SIqF
https://paperpile.com/c/nSfDAK/q0wN
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2. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som relaterar till uppsatsens ämne. 

Forskningsfältet som introduceras innefattar internationell och svensk forskning om hur 

sexualitetsundervisningen och den individuella sexualiteten påverkas av den lokala och 

sociala kontexten, hur heteronormen reproduceras i skolan samt hur normer påverkar 

ungdomars sexualitetsuppfattning. Avsnittet ämnar ge en överblick av forskningsfältet och 

samtidigt motivera hur vår uppsats kan bidra. 

2.1 Sexualitetsundervisning och den sociala kontexten 

Då uppsatsen ämnar undersöka vad som anses vara den ‘goda’ sexualiteten i 

undervisningsmaterial så motiveras ett inkluderande av tidigare forskning kring 

sexualitetsundervisning. Allen (2007) och Coll m.fl. (2018) har studerat hur 

sexualitetsundervisningen påverkas av den lokala och sociala kontexten genom att undersöka 

vad unga vill ha i sin sexualundervisning. Deras resultat visar hur de medverkande 

ungdomarnas förslag ofta speglar de dominanta diskurserna kring sexualitet i samhället vilket 

kan ge insikt i de sociala normer och kontexter unga lever i. Reproduceringen är däremot inte 

så enkel att förstå, författarna menar att den dominanta diskursen programmerar ungdomarnas 

förslag (Allen, 2007; Coll m.fl., 2018). Denna forskning speglar hur diskurser både påverkar 

ungdomar och sålunda skolans sexualundervisning. Vi ämnar likt Allen och Coll m.fl. 

undersöka diskursivt hur samhällets dominerande diskurser speglas i utbildningsmaterialet. 

 

Vidare forskning på samhällets inverkan på människors sexualitet har Spanier (1977) utfört 

med sin studie av “sexuell socialisation”. Spanier beskriver sexuell socialisering som den 

process genom vilken en person blir sexuell, godtar sig en könsidentitet, förstår och förhåller 

sig till en variation av sexuella beteenden samt internaliserar de färdigheter och dispositioner 

som möjliggör för en person att “fungera” sexuellt i en given kultur (Spanier, 1977, s. 90). 

Spaniers forskning framhåller hur processen inbegriper flera inbördes relaterade 

socialpsykologiska komponenter som tillsammans inverkar på individens sexuella 

självuppfattning samt individens värderingar, attityder och beteenden gällande sexualitet 

(Spanier, 1977, s. 87). De fem olika komponenterna inbegriper: utveckling av könsidentitet, 

utveckling av könsroller, utveckling av sexobjekt-preferens, erhållande av sexuella 

färdigheter, kunskaper och värderingar samt utveckling av sexuell attityd. Den fjärde 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/pVGm/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/u763/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/pVGm+u763
https://paperpile.com/c/nSfDAK/KgtG/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/KgtG/?locator=90
https://paperpile.com/c/nSfDAK/KgtG/?locator=87
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komponenten - erhållande av sexuella färdigheter, kunskaper och värderingar, menar Spanier 

att till exempel sexualundervisningen är en bidragande del av (Spanier, 1977, s. 87ff). 

Studiens fokus ligger närmast Spaniers fjärde komponent men utförs i en svensk kontext. 

Spanier ser sexualundervisningen som bidragande del av ungdomars sexuella socialisering 

vilket för oss motiverar relevansen av att studera undervisningsmaterial. 

2.2 Heteronormen i sex- och samlevnadsundervisningen 

Vidare har forskning kring sexualundervisningen i Sverige utförts av bland annat av Lundin 

(2014), Hast och Danielsson (2016) samt Bolander (2015). Lundin (2014) utförde en 

observationsstudie av två klassers sex- och samlevnadsundervisning på högstadienivå utifrån 

ett queerperspektiv och forskningen synliggjorde en rådande heteronorm i klassrummet. Hast 

och Danielsson (2016) har undersökt hur normer angående sexualitet påverkar lärandet. 

Genom att observera lärare i en fallstudie visade resultatet att lärarna reproducerade 

heteronormen på olika sätt, bland annat genom att anta att alla elever var heterosexuella, 

referera till HBTQ- personer som ”de Andra” och att olika maktperspektiv aldrig nämndes 

(Hast & Danielsson, 2016). Även Bolanders (2015) forskning visar på en betydande 

heteronorm i sexualundervisningen. Hon har undersökt de paradoxala meddelanden som 

produceras i den svenska sex- och samlevnadsundervisningen genom att undersöka TV-

program som är utformade i undervisningssyfte. Genom en analys av undervisningsfilmer 

skapade mellan 1998-2011 visar Bolander hur kondomen har en väldigt stor roll vilket hon 

menar kan leda till ett uteslutande av andra sexuella praktiker än det heterosexuella samlaget. 

Bolander (2015) menar att det sker en normaliseringsprocess av de heterosexuella praktikerna 

vilket hon menar går emot Sveriges samtida agenda som ska ämna vara inkluderande. 

 

Gemensamt för Lundin, Hast och Danielsson samt Bolander är undersökandet av hur normer 

och värderingar från både lärare och samhället i stort påverkar undervisningen i sex och 

samlevnad. Vår undersökning är likt Bolander en undersökning av undervisningsmaterial, vi 

ämnar undersöka vad de olika materialen definierar som ‘god’ sexualitet, vilka diskurser som 

är dominanta och vilka normaliseringsprocesser som äger rum. Vår studie ämnar dock inte 

undersöka implementeringar likt Lundin och Hast och Danielsson.  

https://paperpile.com/c/nSfDAK/KgtG/?locator=87ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/N94Y/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/pjM0/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/P6WO/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/N94Y/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/pjM0/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/pjM0
https://paperpile.com/c/nSfDAK/P6WO/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/P6WO/?noauthor=1
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2.3 Den normativa sexualiteten i tonåren  

Uppsatsen undersöker konstruktioner av den ‘goda’ sexualiteten i undervisningsmaterial som 

lärs ut till ungdomar. Hur den normativa sexualiteten tar sig uttryck i tonåren är därför av stor 

vikt att inkludera i avsnittet om tidigare forskning. Tolman (2005) har forskat på unga tjejers 

sexualitet i England och hennes forskning visar hur ungdomssexualiteten i hög grad är 

mottaglig för extern påverkan. Denna externa påverkan kan inbegripa internaliserade mediala 

bilder, filmer och även grupptryck och liknande. Tolman visar att det hos tonårstjejer skapas 

en distans och oförståelse till de egna sexuella känslorna. Av detta följer att unga tjejer 

formas till och lär sig att de är objekt eller offer för andras begär men praktiskt taget aldrig att 

de är personer med egna plausibla sexuella känslor och begär (Tolman L., 2005).  

 

Gällande svensk forskning finns Ambjörnsson som utfört en liknande studie med fokus på 

tonårstjejers upplevelser. Ambjörnsson (2004) visar hur föreställningar kring sexualitet är en 

del i det som formar genus hos ungdomar. Hennes studie undersöker de processer genom 

vilka vissa ungdomar “blir tjejer” (Ambjörnsson, 2004, s. 13). Ambjörnssons intervjuer med 

tonårstjejerna belyser vad de själva anser vara den normativa femininiteten, vad den 

inbegriper och inte. Den normativa femininiteten synliggörs av vad de anser vara ‘normalt’ 

och ‘onormalt’. Ambjörnssons forskning visar sedan hur detta hänger ihop med vad som 

anses vara den normativa sexualiteten, som hon i hög grad visar kännetecknas av en 

heteronorm (Ambjörnsson, 2004).  

 

Tolman och Ambjörnssons studier är av unga tjejers sexualitet. Forrest (2010) har - även han 

i en engelsk kontext - undersökt hur unga killar påverkas av normer som får inverkan på 

deras förhållningssätt till sexualundervisningen. Forrests syfte var att undersöka hur 

undervisningens innehåll och struktur kan agera samverkande med samhälleliga 

könsstereotyper (Forrest, 2010, s. 220). Hans studie visade att de unga killarna hade svårt att 

ta till sig skolundervisningen eftersom de kände starkt grupptryck och extern påfrestning att 

ha en spirande och utforskande maskulinitet inom vilken uttalad oro, tankar och känslor om 

sexualitet inte är del av mansidealet (Forrest, 2010, s. 229f). Forrests forskning synliggör hur 

de unga killarna misslyckas med att artikulera sina behov och bekymmer i rädsla och skam 

över att bli förknippade med okunnighet eller tvivel kring sex. Forrest menar att denna rädsla 

för skam och förödmjukelse fungerar likt social kontroll för de unga maskuliniteternas 

sexualitet (Forrest, 2010, s. 230). 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/y2O4/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/y2O4
https://paperpile.com/c/nSfDAK/pfhu/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/pfhu/?locator=13
https://paperpile.com/c/nSfDAK/pfhu
https://paperpile.com/c/nSfDAK/ui6p/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/ui6p/?locator=220
https://paperpile.com/c/nSfDAK/ui6p/?locator=229f
https://paperpile.com/c/nSfDAK/ui6p/?locator=230
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Insikter om ungdomssexualitetens mottaglighet för extern påverkan menar vi motiverar en 

analys av budskapet kring sexualitet som skolan som maktfull institution förmedlar. Vi ser 

också denna forskning som en motivation till att undersöka vilka sexuella beteenden och 

identiteter som historiskt och i samtiden premieras respektive nedvärderas för ungdomar. 

Forskningen verkar relativt extensiv kring ungdomssexualitet som fokuserat på ungdomars 

egna erfarenheter och upplevelser. Vi ämnar istället granska vad skolan har tänkt att ge 

eleverna för information och således vad ungdomar kan tänkas internalisera av skolans 

budskap.  

 

3. Teori  

Följande avsnitt redogör för sexualitetsforskning historiskt, forskning om ‘bra’ och ‘dålig’ 

sexualitet, uppsatsens teoretiska utgångspunkter (konstruktivism, socialt konstruerade 

dikotomier och socialisering), den teoretiska förståelsen av Michel Foucaults diskursanalys 

samt Gayle Rubins teori “sloping walls”. Rubin är sexualitetsforskare och Foucault är en 

maktteoretiker och det är inte alltid självklart att det är möjligt att applicera en teori från en 

forskningstradition på en annan. Detta val ansåg vi däremot vara legitimt eftersom Foucaults 

teorier varit mycket viktiga för queerteorin och sexualitetsforskningen (Ambjörnsson, 2006, 

s. 45). 

3.1 Sexualitetsforskning historiskt  

Det är betydelsefullt att redogöra för hur sexualitetsforskningen som fält har sett ut historiskt, 

detta för att motivera vår egen uppsats relevans. Gustafsson och Rydström (2009) beskriver 

att sexualitetsforskningen generellt varit relativt smal. Regleringen av människans sexuella 

uttryck finns dokumenterat i en mängd olika material såsom dom- och biktböcker, 

vetenskapliga avhandlingar och debattartiklar. Det mer “oanständiga” materialet innefattar 

dikter, pornografi och olika typer av skönlitteratur. Det finns enligt Gustafsson och Rydström 

lite grovt två indelningar: forskning som riktar in sig på sexualitet som maktinstrument i en 

genusordning och den forskning som studerar normerna kring den ‘goda’ sexualiteten och hur 

dessa förändras över tid. Författarna anser vidare att dessa två indelningar är överraskande 

smala. Det har funnits material men inte så många forskare som studerat sexualiteten i 

historien. De nämner däremot att ämnet håller på att breddas och att en lingvistisk vändning 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/1O13/?locator=45
https://paperpile.com/c/nSfDAK/1O13/?locator=45
https://paperpile.com/c/nSfDAK/NBMm/?noauthor=1
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har slagit igenom, det vill säga att forskare i högre grad intresserar sig för ordets mening 

(Gustafsson & Rydström, 2009). Mot bakgrund av detta så ser vi uppsatsens bidrag till 

sexualitetsforskningen i den nordiska kontexten som relevant och behövlig med dess 

specifika fokus på sexualitetsbegreppets innehåll och villkor. 

3.2 Forskning om sexualitet och värderingar 

Gustafsson och Rydström (2009) har kartlagt hur sexualitet som forskningsfält har sett ut 

historiskt och vidare har även forskning bedrivits kring hur sexualitet har värderats historiskt. 

Cryle och Downing (2010) har exempelvis undersökt hur värderingar kring sexualitet har sett 

ut historiskt. De har utfört en historisk, genealogisk undersökning av det som kallats för 

‘onaturliga’ sexuella beteenden i ett försök att brygga tidig teologi och modern psykologi. De 

menar att människor sedan 1500-talet ofta talade om monster men dessa monster var i sig inte 

‘onaturliga’. Författarna menar att det finns tvivel kring huruvida motsatserna 

‘naturligt/onaturlig’ överhuvudtaget användes för att klassificera mänskliga sexuella 

beteenden. Kristendomen satte sedan upp en effektiv dubbel restriktion i form av historien 

om Adam och Eva. Adam symboliserar den ‘rena’, ‘naturliga’ och ‘goda’ mannen som lever i 

harmoni med Gud. Eva äter sedan av äpplet och historiens sensmoral är människans potential 

till synd, människan är kapabel till gärningar som går emot Gud och rationaliteten (Cryle & 

Downing, 2010, s. 191ff). Författarna anser vidare att rester av denna kristna diskurs kan 

återfinnas i den moderna diskursen kring sexualitet, vad som anses vara ‘naturliga/onaturliga’ 

beteenden. Dualismen ‘normal/onormal’ har däremot inte en särskilt lång historia. 

Undersökningen visade att begreppen ‘normal/onormal’ tillkom först på 1800-talet och 

härstammar från, samt beror på föreställningen om det ‘naturliga/onaturliga’ (Cryle & 

Downing, 2010, s. 191ff). Sexualitet har länge på olika sätt kontrollerats och värderats som 

‘naturlig/onaturlig’, ‘bra/dålig’ exempelvis. Detta återspeglas i vår uppsats då vi ämnar 

undersöka vad staten förmedlar vara den ‘goda’ sexualiteten.  

  

https://paperpile.com/c/nSfDAK/NBMm
https://paperpile.com/c/nSfDAK/NBMm/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/RBLX/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/RBLX/?locator=191ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/RBLX/?locator=191ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/RBLX/?locator=191ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/RBLX/?locator=191ff
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3.3 Konstruktivism  

För att förstå de valda teorierna som appliceras i resultat och analys behövs ett förtydligande 

av uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Dessa ligger till grund för vår förståelse och analys 

men tillämpas inte på samma sätt som Foucault och Rubins begrepp som redogörs senare. 

Här introduceras det konstruktivistiska perspektivet och den konstruktivistiska förståelsen av 

socialt konstruerade dikotomier.  

 

Denna uppsats i socialpsykologi har en konstruktivistisk utgångspunkt. Boréus (2015) 

beskriver hur diskursanalysen grundas i konstruktivismen. Hon skriver att den första viktiga 

utgångspunkten som diskursanalys har är att hur människor uppfattar händelser i sin omvärld 

varierar mellan samhällen och över tid. Den andra viktiga utgångspunkten är att människor 

därför tolkar omvärlden och grupperar den med hjälp av språket vilket får konsekvenser för 

konkreta individer. Det konstruktivistiska synsättet framhåller att språket och andra sociala 

praktiker påverkar hur människor tolkar världen och samhället men världen och samhället 

påverkar också människors handlingar och hur språket används (Boréus, 2015, s. 176f). Den 

konstruktivistiska ansatsen ser inte endast det muntliga språket utan även det skriftliga 

språkets förmåga att fungera formgivande för människors verklighetsuppfattning. Justesen 

och Mik-Meyer (2011) skriver att texter även är möjliga att konstruera och forma människors 

uppfattning kring olika fenomen. Av denna anledning så ser den konstruktivistiska ansatsen 

den sociala och kulturella kontexten som en avgörande aspekt för texters tillblivelse. Ett 

vanligt konstruktivistiskt sätt att analysera texter är därför att använda sig av texter från flera 

tidsepoker för att synliggöra kontextuella, diskursiva förändringar kring ett fenomen över tid 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 109, 112ff).  

3.3.1 Socialt konstruerade dikotomier 

Den föreliggande uppsatsen undersöker sexualitetskonstruktioner av den ‘goda’ sexualiteten 

och vad som framställs som ‘gott’ eller ‘bra’ står i språklig mening i motsats till det som är 

‘dåligt’. Om dessa så kallade dikotomier skriver Miegel och Schoug (1998). De beskriver 

dikotomier som en konceptuell binär uppdelning som ordnar olika fenomen i människors 

tänkande i två olika klasser (Miegel & Schoug, 1998, s. 14). Lundahl (1998) skriver om det 

konstruktivistiska perspektivets förståelse av dikotomiers uppkomst. Dikotomier uppstår inte 

av naturen utan är socialt och samhälleligt konstruerade motsatsförhållanden. Dikotomier, 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/W4mx/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/W4mx/?locator=176f
https://paperpile.com/c/nSfDAK/1Dia/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/1Dia/?locator=109%2C%20112ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/XAWj/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/XAWj/?locator=14
https://paperpile.com/c/nSfDAK/YFQo/?noauthor=1
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menar Lundahl, får sin mening av de innebörder som människor tillskriver dem och dessa 

definitioner är något som människor i sociala situationer ständigt skapar och förhandlar 

(Lundahl, 1998, s. 91f).  

 

Lundahl radar upp tre faktorer som kännetecknar socialt konstruerade dikotomier. Först och 

främst menar hon att dikotomier möjliggörs av människors föreställningar om skillnader. 

Exempelvis möjliggörs upprätthållandet av dikotomin manligt/kvinnligt av en föreställning 

om ett essentialistiskt motsatsförhållande och en binär könsuppdelning. På så vis står inte 

dikotomier i “direkt opposition” med varandra, utan dessa är relativa och beroende av ett 

givet socialt sammanhang. Som ett andra kännetecken lyfter Lundahl hur dikotomier har 

bestämda relationer till andra dikotomier, dikotomin manligt/kvinnligt har exempelvis en 

relation till dikotomin aktiv/passiv. Det tredje kännetecknet handlar om hur dikotomier också 

har en hierarkisk organisering, de två kategorierna sällan har ekvivalenta värden menar 

Lundahl. Hon menar att den ena kategorin i en dikotomi oftast är en representant för det 

‘normala’ och att den andra oftast får representera det ‘avvikande’ (Lundahl, 1998, s. 92f). 

Uppsatsen intresserar sig för dikotoma uttryck i undervisningsmaterial.  

Denna utgångspunkt kan hjälpa synliggöra inbäddade uttryck och framställningar av vad som 

anses vara ‘dålig’ sexualitet och där det som anses vara den ‘goda’ sexualiteten samtidigt kan 

utläsas. Den hierarkiska organiseringen är utgångspunkten för uppsatsen fokus på den ‘goda’ 

sexualiteten och vi intresserar oss för det som uppvärderas och som gestaltas som det 

‘normala’.   

3.4 Socialisering  

En annan mycket viktig utgångspunkt inom socialpsykologin och som uppsatsen grundar sig 

på är förståelsen av socialiseringsprocesser, hur internaliseras verkligheten runt individerna? 

Berger och Luckmann beskriver socialiseringen som den process genom vilken individen blir 

en samhällsmedlem och definierar socialisering som “det grundliga och konsekventa 

införandet av en individ i ett samhälles objektiva värld” (Berger & Luckmann, 1979, s. 154). 

Vidare beskrivs att varje person föds in i en social värld och att de signifikanta andra (de 

personer som står närmast individen) förmedlar deras egen förståelse av världen. De 

signifikanta andra väljer ut aspekter som stämmer överens med sin egen världsbild och 

sålunda filtreras den sociala världen ner till individen (Berger & Luckmann, 1979, s. 154f). 

Detta är en viktig utgångspunkt och motiverar vår studie då vi utgår från att den kunskap 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/YFQo/?locator=91f
https://paperpile.com/c/nSfDAK/YFQo/?locator=92f
https://paperpile.com/c/nSfDAK/SDVm/?locator=154
https://paperpile.com/c/nSfDAK/SDVm/?locator=154f
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skolan (och vidare lärarna) förmedlar påverkar ungas socialisering. Den kunskap som 

förmedlas kommer i olika grad att internaliseras hos individerna för att kunna bli accepterade 

som medlemmar av samhället.  

3.5 Diskursanalys som teori  

Uppsatsen analyserar sexualitetskonstruktioner förmedlade i text och dessa konstruktioner 

kan förklaras av diskursiva strömningar i samhället. Här avhandlas vad diskursanalys har för 

teoretiska utgångspunkter i enlighet med uppsatsens Foucauldianska ansats med en mer 

djupgående förklaring av de begrepp som används vidare. Hur diskursanalys fungerar 

metodologiskt kommer behandlas i metodavsnittet.  

 

Vad som är “sanning” är inte diskursanalysens fokus. Huvudfrågan är istället koncentrerad på 

“vad som kvalificerar sig som verkligt och sant, i en viss tid och på en viss plats” (Börjesson 

& Palmblad, 2007, s. 10f). Enligt Carabine (2001) fungerar diskurs, makt och kunskap som 

en sammankopplad triad i den Foucauldianska diskursanalysen. Diskurser ses som 

samexisterande utsagor som producerar både påtagliga meningar och effekter och Foucault 

menar att makt konstitueras genom diskurser. Därför spelar makt en viktig roll när kunskap 

konstrueras och för vad som tillåts och inte tillåts räknas som kunskap (Carabine, 2001, s. 

267ff). Vidare beskriver Carabine att den Foucauldianska diskursanalysen förstår diskurser 

som historiska och sociala regler för "vad som är" och "vad som inte är". Därför är diskurs 

mycket mer än lingvistik, det behöver betraktas som sammanflätat med makt och kunskap. 

Diskurs behöver vidare även innefatta den sociala kontexten och relationerna samt på vilket 

sätt makt och kunskap uppstår och distribueras (Carabine, 2001, s. 275).  

 

Uppsatsen tillämpar alltså en diskursanalys utifrån Foucault med särskilt fokus på hans 

centrala begrepp diskurs, kunskap, makt och normalisering. Här kommer Foucaults centrala 

begrepp som uppsatsen använder att redogöras. I Vetandets Arkeologi definierar Foucault 

diskurs på följande sätt “praktiska handlingar som systematiskt bildar de objekt de talar om” 

(1969/2002, s. 67). Diskursen ser han både som konstitutiv- den konstruerar speciella 

versioner av världen runtomkring och som produktiv- eftersom de versioner som skapas ger 

effekter på sin omvärld (Ambjörnsson, 2006, s. 45ff). Carabine (2001) skriver att Foucault 

ser kunskap som socialt konstruerad samt att kunskap produceras som en effekt av 

maktutövning. Denna kunskap formuleras som “sanningar” och får makten att definiera vad 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/O4Jy/?locator=10f
https://paperpile.com/c/nSfDAK/O4Jy/?locator=10f
https://paperpile.com/c/nSfDAK/XXimS/?locator=267ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/XXimS/?locator=267ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/XXimS/?locator=275
https://paperpile.com/c/nSfDAK/cMBd/?locator=67&noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/1O13/?locator=45ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/XXimS/?noauthor=1
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som är ‘normalt’ och ‘onormalt’ samt upprätthåller gränsdragningar mellan det som anses 

vara accepterat och förkastligt. Diskurser möjliggör ett etablerande av kunskaper. 

“Sanningarna” genomsyrar alla aspekter av samhället, både inom institutioner, inom det 

professionella och inom det privata. Det påverkar hur människor förstår och upplever 

exempelvis sexualitet och sätter gränserna för vad som är möjligt att exempelvis efterleva på 

individnivå (Carabine, 2001, s. 275). Ambjörnsson (2006) beskriver att makt enligt Foucault 

sällan är en ensidig relation mellan förtryckare och förtryckt, makt finns överallt. Det betyder 

att makten inte bara är repressiv utan också produktiv, olika maktrelationer möjliggör våra 

identiteter och självuppfattningar (Ambjörnsson, 2006, s. 46ff). Carabine (2001) beskriver att 

normalisering enligt Foucault innebär den process genom vilken normer etableras och får 

fotfäste vilket ger normaliseringsprocessen makt. Normalisering fungerar som den 

referenspunkt vilken individer speglas mot och i denna spegling döms huruvida individerna 

överensstämmer med normen eller inte. Normaliseringsprocessen upprätthåller homogenitet 

dels genom att skillnader alltid synliggörs i jämförandet mot referenspunkten och att 

referenspunkten anses vara något individer bör eftersträva (Carabine, 2001, s. 277ff). 

 

En viktigt aspekt består i att Foucault själv i ett antal verk har studerat sexualitetens historia 

och Ambjörnsson beskriver att han är en teoretiker som betytt mycket för queerteorin och 

sexualitetsforskningen (Ambjörnsson, 2006, s. 45). I hans verk om sexualitetens historia så 

beskrivs hur samhället under 1700-talet började klassificera och diagnostisera sina 

medborgare (Ambjörnsson, 2006, s. 45). Foucault menade att detta ledde till en rad nya 

identiteter. En person som tidigare enkelt betraktat sig som någon som hade sex med personer 

av samma kön fick nu identiteten homosexuell vilket innebar något specifikt. Med detta 

menar Foucault att språket och även de namn vi ger varandra är avgörande för människors 

syn på sig själva och på verkligheten (Ambjörnsson, 2006, s. 45). Dessa nya klassifikationer 

innebar att vissa individer kom att betraktas som ‘normala’ och andra ‘onormala’ vilket ledde 

till nya sätt för samhället att kontrollera sina medborgare (Ambjörnsson, 2006, s. 46). 

 

Foucault används alltså i uppsatsen på grund av hans unika maktperspektiv som 

sammankopplar de fyra begreppen diskurs, makt, kunskap och normalisering. Uppsatsen 

utgår som tidigare nämnt från ett socialpsykologiskt perspektiv som ser skolan som en 

förlängning av staten, varför Foucaults maktperspektiv är relevant. Den svenska staten har 

utbredd makt över den kunskap som ungdomar således får och som också påverkas av 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/XXimS/?locator=275
https://paperpile.com/c/nSfDAK/1O13/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/1O13/?locator=46ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/XXimS/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/XXimS/?locator=277ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/1O13/?locator=45
https://paperpile.com/c/nSfDAK/1O13/?locator=45
https://paperpile.com/c/nSfDAK/1O13/?locator=45
https://paperpile.com/c/nSfDAK/1O13/?locator=46
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diskurser i samhället. Av detta följer att staten också får inflytande över vilka budskap kring 

sexualitet som normaliseras.  

3.6 Gayle Rubins sexuella värdehierarki  

För att belysa samhällets tydliga uppdelning av ‘bra’ och ‘dålig’ sexualitet skrev Gayle Rubin 

sin artikel Thinking sex (1984/2007). I artikeln  presenteras en teori som hon kallar för “den 

sexuella värdehierarkin”. Rubin ville synliggöra hur vissa sexuella praktiker premieras och 

andra stigmatiseras. Detta illustrerar hon genom två cirklar- en inre och en yttre som 

illustrerar ‘bra’ och ‘dålig’ sexualitet. Enligt Rubin betraktas exempelvis heterosexualitet som 

‘bra’ (inre cirkeln) och homosexualitet som ‘dåligt’ (yttre cirkeln). Rubins sexuella 

värdehierarki är en kartläggning av dåvarande (1980-talet) föreställningar kring sexualitet 

som var avsedd att spegla dikotoma diskurser där det ‘normala’ sexet står i kontrast till det 

‘onormala’ (Rubin, 1984/2007, s. 159f). 

 

Vidare i vår uppsats används däremot en annan aspekt av samma teori, nämligen det som vi 

uppsatsförfattare har valt att kalla för Rubins “sloping walls”. Då diskursanalys tydligt 

framhåller vikten av tid och rum så måste fenomen förstås utifrån sin aktuella kontext. 

Rubins sexuella värdehierarki utgavs på 1980-talet i USA i sin specifika kontext och utifrån 

detta ser vi en risk. Teorin skulle i sig kunna tolkas som en “sexualitetskonstruktion” vilket 

skulle leda till att hämma analysens syfte och utgångspunkt som ser diskurser som både 

flytande och föränderliga. Uppsatsen riskerar att ta en vändning som deduktivt testar en redan 

konstruerad och framställd sexualitet mot ett givet material. Sålunda använder vi en annan 

aspekt av Rubins teori som vi anser bättre översätts till diskursanalysens teoretiska ramverk.  

 

“Sloping walls” illustreras av ett sluttande plan med tre murar (se figur 1). Denna teori 

används heller inte på ett deduktivt sätt, utan används för att understödja kartläggningen och 

jämförelsen av uppsatsens resultat i analysen. Denna valda teori illustrerar behovet av vad 

Rubin (1984/2007) ser som den samhälleliga tendensen att vilja dra och upprätthålla en 

imaginär gräns mellan ‘bra’ och ‘dåligt’ sex. Hon menar att de allra flesta diskurserna kring 

sex avgränsar en väldigt liten del av mänsklig sexualitet som ‘accepterbar’, ‘hälsosam’, 

‘mogen’, ‘laglig’ eller ‘politiskt korrekt’. Den imaginära linjen skiljer dessa från alla andra 

sexuella beteenden som döms ur som ‘ohälsosamma’, ‘omogna’ eller ‘olagliga’. I samhället 

argumenteras och förhandlas sedan vart linjen ska dras och vad som ska släppas in som 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/IWOH
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accepterbart. Linjen, menar hon, verkar ge uttryck för en rädsla- om inte den hierarkiska 

uppdelningen upprätthålls rubbas den sexuella ordningen och kaos följer (Rubin, 1984/2007, 

s. 160f).  

 

Figur 1 

(Rubin, 1984/2007, s. 161) 

 

Innanför den första höga muren som benämns the line, finns det som i ett givet samhälle 

anses vara den ‘bästa’ sexualiteten (Rubin, 1984/2007, s. 160f). Det vi finner vara den ‘goda’ 

sexualiteten i undervisningsmaterialen kommer att beskrivas vara innanför the line. Efter 

denna mur sluttar marken nedåt och området efter the line beskrivs som major area of 

contest. I detta gränsland befinner sig de sexuella praktiker som Rubin menar befinner sig i 

rörelse och är förhandlingsbara- i vissa kontexter anses de vara acceptabla och i andra är de 

förkastliga (1984/2007, s. 160f). Om motstridiga eller tvetydiga budskap återfinns i materialet 

kommer vi beskriva att dessa befinner sig i major area of contest. Längst ned, bortanför 

major area of contest befinner sig de ‘sämsta’ sexuella praktikerna och läggningarna (Rubin, 

1984/2007, s. 160f). Vi kommer benämna de sexuella praktiker som beskrivs som ‘dåliga’ 

som det som befinner sig out of line. 

 

Denna teori används i syfte att se och följa förändringar kring vad som anses vara den ‘goda’ 

sexualiteten vilket möjliggörs av att teorin har formen av en skala. Major area of contest är 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/IWOH/?locator=160f
https://paperpile.com/c/nSfDAK/IWOH/?locator=160f
https://paperpile.com/c/nSfDAK/IWOH/?locator=161
https://paperpile.com/c/nSfDAK/IWOH/?locator=160f
https://paperpile.com/c/nSfDAK/IWOH/?locator=160f&noauthor=1
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enligt Rubin ett stort område som alltid är under förändring. Således hjälper teorin oss att 

synliggöra det som färdas mellan dikotomierna som avser den “bästa” och “värsta” 

sexualiteten och som är beroende på den tidsliga, rumsliga och den sociala kontexten. Till 

skillnad från den sexuella värdehierarkin så är denna aspekt av teorin inte dikotomisk vilket 

möjliggör en analys som tar hänsyn till flera aspekter.  

 

4. Metod och material 

När läsaren nu fått en inblick i hur vi uppsatsförfattare ser på materialet som uppsatsen 

analyserar återstår att visa hur vi arbetat med det. I det följande avsnittet presenteras den 

metodologiska ansatsen och hur jämförelse figurerat som metod. Sedermera förs en kritisk 

diskussion kring den valda metoden och etiska överväganden. Därefter ges en inblick i 

insamlingsprocessen av det utvalda materialet och en redovisning av det. Avslutningsvis 

redogörs tillvägagångssättet samt de avgränsningar som gjorts för att uppnå studiens syfte.  

4.1 Metodologisk ansats: Foucauldiansk diskursanalys 

Den ansats som en uppsatsen utgår från har inverkan på de resultat som kan genereras. Här 

följer en beskrivning av vilken ansats som menas med den valda Foucault-inspirerade 

diskursanalysen. Det bör tilläggas att vi dessutom har ett induktivt förhållningssätt i 

analysförfarandet av text. Med det menas att generella slutsatser dras genom upprepade 

iakttagelser av mönster (Svensson, 2015, s. 218). Det är sålunda ett teorigenererande 

förhållningssätt istället för ett teoritestande då vi heller inte har en tidigare vald teori som 

testas på materialet (Szklarski, 2015, s. 135). Istället letar vi efter mönster i empirin som till 

exempel kan synliggöra konstruktioner av sexualitet. 

 

Foucault anser, som tidigare beskrivet i teoriavsnittet, att individen formas av 

samhällsstrukturer och olika maktutövningar men Jørgensen Winther och Philips (2000) 

beskriver att en Foucault-inspirerad diskursanalys också inbegriper ett inbördes förhållande 

till andra sociala praktiker. De menar att det finns en uppdelning mellan de diskursiva 

praktikerna som innefattar tal, text och semiotiska system och andra sociala praktiker som 

utgörs av det ekonomiska systemet och olika institutioner, men att dessa uppdelningar 

påverkar och formar varandra. Således blir utgångspunkten att diskurser både skapar 

omvärlden och skapas av människorna i den (Jørgensen Winther & Philips, 2000, s. 24ff). 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/iVPS/?locator=218
https://paperpile.com/c/nSfDAK/KaqI/?locator=135
https://paperpile.com/c/nSfDAK/VRjjv/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/VRjjv/?locator=24ff
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Vidare kan det analytiska fokuset variera mellan abstrakt och vardagsdiskurs. Ett exempel på 

vardagsdiskurs är diskursiv forskning som undersöker människors konkreta vardagspraktik 

och den mer abstrakta diskursiva forskningen intresserar sig för samhälleliga struktureringar. 

Samtidigt som denna skillnad är påtaglig bör alltid en analys av vardagsdiskurser diskutera 

större strukturer och en abstrakt diskursanalys bör alltid förhålla sig till att diskurser 

förändras genom en myriad av vardagsinteraktioner (Jørgensen Winther & Philips, 2000, s. 

27).  

 

Vi har inte avsett göra en analys på lokal nivå utan har intresserat oss för diskurser med större 

spridning. Statliga material har analyserats och vi räknade med att dessa 

undervisningsmaterial skulle spegla rådande samhälleliga normer och riktningar. Transparens 

är varje forskares ansvar och det är därför av vikt att påpeka att vår studies resultat inte 

hävdar “ha hela bilden” av både vardagsdiskurser och abstrakta diskurser.  

  

Den teoretiska förståelsen av Foucaults diskursanalys är beskrivet i teoriavsnittet och själva 

metodologin i den Foucauldianska diskursanalysen är genealogi. Carabine (2001) framhåller 

att detta ska förstås som metodologi och inte som en metod då genealogin är menad att 

användas som en lins för att läsa och förstå diskurser och hur de förändras över tid. 

Genealogin är inte intresserad av att hitta den "verkliga" eller "riktiga" sanningen, exempelvis 

den "äkta", ‘goda’ sexualiteten. Den är heller inte intresserad av att presentera en påstådd 

“objektiv” bild av ett fenomen eller situation. Genealogin används istället för att kunna 

beskriva procedurer, praktiker och institutioner som är involverade i produktionen av olika 

diskurser och kunskaper samt vilka effekter det har på makten (Carabine, 2001, s. 275f). 

Eftersom vår uppsats inte ämnade beskriva en bild av vad den ‘goda’ sexualiteten är, utan 

fokuserar på hur konstruktionen av den ‘goda’ sexualiteten framställs och har förändrats över 

tid så gick genealogin väl ihop med uppsatsen syfte.  

4.2 Jämförelse som metod 

Den andra av uppsatsens två frågeställningar ämnas besvaras genom en jämförande metod. 

Esaiasson m.fl. (2017) beskriver hur jämförande analyser ofta ställs inför ett metodproblem. 

Detta problem består i nivåskattningar, alltså hur ett fenomen ska klassas: högt/lågt, 

framgångsrikt/undermåligt och så vidare. Det är svårt att komma med exakta lägesrapporter 

och vad som är “högt” respektive “lågt” beror på vad man jämför med (Esaiasson m.fl., 2017, 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/VRjjv/?locator=27
https://paperpile.com/c/nSfDAK/VRjjv/?locator=27
https://paperpile.com/c/nSfDAK/XXimS/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/XXimS/?locator=275f
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Ai5XW/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Ai5XW/?locator=135f
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s. 135f). I denna studie kan problemet med nivåskattningar illustreras genom denna fråga: Är 

1956 års handledning föreskrivande eller mycket föreskrivande i jämförelse med 2013? Vad 

forskare använder för jämförelsepunkt påverkar dessa nivåskattningar. 

 

Vi valde att jämföra materialen inbördes med varandra och inte använda en fast 

jämförelsepunkt. Hade vi haft en sådan hade det inneburit en annorlunda utformad studie då 

varje material hade speglats mot en utvald jämförelsepunkt. Svårigheten med nivåskattningar 

och våra egna beslut i processen har självklart påverkat resultaten men dessa skattningar är 

nödvändiga för att slutsatser ska kunna dras. I det fall ett annat material hade valts, med 

längre tid mellan utgivningarna exempelvis, hade nivåskattningarna förmodligen varit 

annorlunda och den studien hade producerat andra resultat. Däremot inte sagt att dessa 

möjliga resultat skulle underminera den studie vi har valt att utföra.  

4.3 Metoddiskussion  

I det följande kapitlet problematiseras och diskuteras för- och nackdelar med den valda 

diskursiva metoden samt ett viktigt kritiskt förhållningssätt som studien genomgående 

förhållit sig till. 

 

Diskursanalys handlar om att uttolka, analysera och problematisera implicita, inbäddade 

samhälleliga strukturer i textmaterial. För att en forskare ska kunna göra detta så förutsätts en 

generell bakgrundskunskap och förförståelse som oundvikligen också kommer påverka vad 

som uppmärksammas samt ge forskaren möjligheten att uttolka vissa implicita betydelser och 

inte andra (Denscombe, 2016, s. 398ff). Samhällsvetenskaplig forskning kan inte bedrivas 

utanför forskarens egen förförståelse på samma sätt som exempelvis den naturvetenskapliga 

forskningen. Bergström och Boréus förklarar att detta kan beskriva validitetens komplicerade 

relation till konstruktivistisk forskning (2012b, s. 40ff). Med validitet åsyftas kravet att en 

studie mäter det som den åsyftar att mäta (Bergström & Boréus, 2012b, s. 41). För studien 

innebar det en reflektion över hur våra förförståelser potentiellt kunde påverka hur vi tolkade 

materialet och som kunde riskera att vi fastnade i vissa sidospår som vi själva fann intressanta 

men som inte relaterar till studiens syfte eller frågeställningar. Bergström och Boréus 

framhåller hur det därför i samhällsvetenskaplig forskning är ännu viktigare att forskaren inte 

bara redovisar för de metodverktyg som används utan också att forskarens egen förförståelse 

förklaras och problematiseras (Bergström & Boréus, 2012b, s. 42).  

https://paperpile.com/c/nSfDAK/Ai5XW/?locator=135f
https://paperpile.com/c/nSfDAK/CxSp2/?locator=398ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/bmZGi/?locator=40ff&noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/bmZGi/?locator=41
https://paperpile.com/c/nSfDAK/bmZGi/?locator=42
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Vi är två författare och den ena har en bakgrund som student i genusvetenskap och har med 

sig "genusglasögon" i detta uppsatsförfattande. Den andra har ett stort intresse inom HBTQI-

frågor vilket motiverade vårt val av uppsatsämne. Gemensamt har vi också erfarenheter av 

vad vi upplever som undermålig sexualundervisning under våra skolår. Vi förstår att dessa 

bakgrunder oundvikligen har färgat de diskursiva fynd som hittats under analysen, varför vi 

finner det av vikt att lyfta upp och problematisera detta i förhållande till de resultat uppsatsen 

genererar. 

 

Bergström och Boréus (2012b) beskriver också hur samhällsvetenskaplig forskning bör 

förhålla sig till reliabilitetskravet och ser tolkningsprocessen av diskursanalysen som särskilt 

relevant. Reliabilitet har att göra med noggrannheten och transparensen av utförandet av en 

studie och reliabiltetsidealet är att forskare ska kunna komma fram till samma (åtminstone 

liknande) resultat om samma studie skulle genomföras på nytt av utomstående forskare 

(Bergström & Boréus, 2012b, s. 42f). Som tidigare nämnt har diskursanalys en komplicerad 

relation till de traditionella validitets- och reliabilitetskraven i och med att metoden förutsätter 

forskarens bakgrundskunskap för att kunna göra individuella tolkningar. I uppsatsförfattandet 

är vi som tidigare nämnt två forskare vilket har möjliggjort jämförelser och 

problematiseringar av våra förståelser och tolkningar, vilket vi har sett som en styrka.  

  

Att ha ett kritiskt och medvetet förhållningssätt till vår inriktning av Foucaults diskursanalys 

är även något som varit behövligt. Foucaults tidiga arbeten om sexualitetens historia har fått 

kritik av bland annat Alcoff (2000). Kritiken som framförts handlar om Foucaults fokus på 

omfattande maktstrukturer som enligt henne leder till att han missar individers agens men 

även sitt eget perspektiv. Alcoff menar att det är en förenkling att se individer som enbart en 

produkt av samhällsstrukturer. Diskurser påverkar människor och människor påverkar 

diskurser (Alcoff, 2000, s. 52ff). När Foucault i The history of sexuality (1980, s. 31) 

beskriver vad Alcoff anser kan ha varit en våldtäkt på ett väldigt förminskande sätt menar 

hon att han missar sin egen inblandning i skapandet av diskursen kring våldtäkter (Alcoff, 

2000, s. 52ff). Den här kritiken av Foucault har vi tagit med oss i utförandet. Vi anser att 

detta är en generell svårighet med diskursanalys, forskaren har alltid svårt att ställa sig 

utanför sin egen tids diskurs och det betyder att analyserna i efterhand kan förefalla daterade 

eller irrelevanta. Forskningen kommer oundvikligen alltid att spegla forskaren vilket innebär 

att resultaten kommer att variera. Är forskaren medveten om detta och problematiserar sina 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/bmZGi/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/bmZGi/?locator=42f
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Km6gy/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Km6gy/?locator=52ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/vFtq/?locator=31&noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Km6gy/?locator=52ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Km6gy/?locator=52ff
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resultat och sin utgångspunkt så är det dock fortfarande meningsfullt att utföra en 

diskursanalys. 

4.4 Etiska överväganden 

Uppsatsförfattandet har inneburit flera överväganden, bland annat har etiska aspekter 

diskuterats i förhållande till den valda metoden att studera texter. Texter, till skillnad från 

intervjuer eller observationer, existerar oberoende av forskarens inblandning. Detta kan ses 

som positivt men det är felaktigt att tänka att denna form av kvalitativ metod inte skulle kräva 

en grundlig metodreflektion (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 104f). I detta avsnitt redovisas 

och diskuteras de etiska överväganden som vi uppsatsförfattare beaktat för att studien kunde 

utföras. 

 

Vetenskapsrådet (2002) listar fyra centrala etiska krav som forskare inom samhällsvetenskap 

måste ta hänsyn till. Informationskravet innebär att forskaren har en plikt att informera dem 

som berörs av forskningsarbetet. Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i 

undersökningar själva innehar rätten att bestämma om de vill medverka eller inte. 

Konfidentialitetskravet avser forskarens framhållna diskretion gällande att information om 

deltagare ska skyddas. Nyttjandekravet inbegriper kravet på att forskaren endast har rätt att 

använda deltagarnas information i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7ff). Dessa krav 

är mer anpassade och skrivna för forskningsmetoder som innebär interaktion med människor 

men är även relevanta när forskaren studerar texter. Gällande textanalyser skriver 

Vetenskapsrådet att samtycke dock inte alltid behövs om information tas från 

myndighetsregister eller andra offentliga källor (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Denna uppsats 

analyserar offentliga undervisningsmaterial vilket etiskt försvarar avsaknaden av samtycke. 

Vi valde att undersöka och analysera textmaterial och andra metoder hade självklart genererat 

andra resultat (se ytterligare diskussion om detta i avslutande diskussion). En alternativ 

metod skulle kunna vara en observation- eller intervjustudie om uppsatsen hade som syfte att 

undersöka hur exempelvis ungdomar påverkas av det implementerade 

undervisningsmaterialets budskap. Av etiska skäl kunde dock dessa potentiella metoder med 

skolbarn som forskningsobjekt inte utföras för kandidatuppsatsen. Då uppsatsens syfte 

dessutom ämnade få förståelse för sexualitetskonstruktioners diskursiva förändringar över tid 

så hade ovan nämnda metoder inte varit tillfredsställande då de enbart kunnat möjliggöra en 

definition av en nutida ‘god’ sexualitet med en mer realistisk ansats.  

https://paperpile.com/c/nSfDAK/1Dia/?locator=104f
https://paperpile.com/c/nSfDAK/E3tz/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/E3tz/?locator=7ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/E3tz/?locator=9
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Enligt Denscombe (2016) innebär dokumentära källor ofta färre problem än interaktiv 

forskning med människor. Svårigheterna kan innebära intervjupersoner som drar sig ur, svåra 

etiska dilemman etcetera. Dokumentära källor kan vara svåra att hitta och få tillgång till men 

när forskaren väl har fått tillgång till dem så finns denna informationsmängd alltid tillgänglig. 

Det stora problemet som dock finns med dokumentära källor är att materialet kan vara 

begränsat. Risken finns att innehållet kontrolleras av strategiska gatekeepers som kan ha ett 

syfte med att ge ut, eller inte ge ut, särskild information till forskaren (Denscombe, 2016, s. 

323ff). En fördel med vårt material är att - trots att vi fick hjälp av Skolverket att hitta vilket 

och var materialet kunde hittas - så var det offentliga texter som funnits tillgängliga i sin 

originalform oberoende av vår kommunikation med Skolverkets personal. 

4.5 Materialinsamling 

Som det tidigare avsnittet berörde fick vi tillgång till det material som uppsatsen analyserar 

på internet i samråd med Skolverket. Vi kontaktade dem efter egen bakgrundsresearch om 

sex- och samlevnadsundervisningen i Sverige. Eftersom detta ämne till skillnad från till 

exempel biologi eller historia inte är ett eget ämne utan är tänkt att ämnesintegreras saknas 

kursplan för sex och samlevnad. Det blev även tydligt att det material som använts i 

undervisningen av sex och samlevnad har tagit olika form och namn genom tiderna. Av 

denna anledning valde vi att kontakta Skolverket för att fråga om vad, vilket och var 

undervisningsmaterial för sex och samlevnad kunde hittas. Kontakten på Skolverket 

tillhandahöll en rapport som beskrev sex- och samlevnadsundervisningens historia i Sverige 

(Centerwall, 2005) som var menad att underlätta vår materialinsamling (Verksarkivarie G. 

Haglund, personlig kommunikation, 2 mars 2018). I publikationen framgick att sedan sex- 

och samlevnadsundervisningen blev obligatorisk 1955 har staten utgivit tre 

undervisningsmaterial (Centerwall, 2005, s. 35ff). Sedan publikationen utgavs så har 

ytterligare ett undervisningsmaterial utgivits (Skolverket, 2013).  

 

Skolverkets material till lärare i sex och samlevnad har präglats av diskontinuitet vad gäller 

uppdatering, form och namn. Även den myndighet som varit ansvariga för utgåvorna av 

undervisningsmaterialen har haft olika namn. 1956 utgavs undervisningsmaterialet av vad 

som då kallades för “Kungliga Skolöverstyrelsen”. 1977 hade myndigheten bytt namn till  

“Skolöverstyrelsen” och innan de sista två undervisningmaterialen utgivits (1995 och 2013) 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/CxSp2/?locator=323ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/CxSp2/?locator=323ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/h8zhV
https://paperpile.com/c/nSfDAK/h8zhV/?locator=35ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Pa1Qd
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fick myndigheten det nuvarande namnet “Skolverket”. Trots denna nackdel kom vi fram till 

att en jämförelse av dessa material ändå är meningsfull eftersom materialen trots deras 

olikheter i struktur utgivits av samma statliga myndighet, haft samma syfte och varit riktade 

mot samma mottagare. 

4.5.1 Materialredovisning 

Uppsatsen analyserar fyra officiella undervisningsmaterial för sex och samlevnad. De texter 

som analyserats är primärkällor i förhållande till forskningsfrågan eftersom dessa är statliga 

och offentliga ursprungskällor. Uppsatsens material kan ytterligare beskrivas som en 

"oavsiktlig primärkälla" då dokumenten inte används i det tänkta syftet som källans 

upphovsman haft i skapandet av den (Duffy, 2016, s. 142f). Dessa undervisningsmaterial är 

anpassade och skrivna för lärare att arbeta utifrån och är inte tänkt som ett analysmaterial för 

två studenter som skriver kandidatuppsats i socialpsykologi. I detta avsnitt presenteras 

undervisningsmaterialen som analyserats i kronologisk ordning.  

 

Efter det att sex- och samlevnadsundervisning blev obligatoriskt i den svenska skolan 

släpptes en handledning 1956, nästa 1977, därefter 1995 och den som gäller 2018 (uppsatsens 

utgivningsår) gavs ut 2013. Den första handledningen som uppsatsen analyserar har titeln 

Handledning i sexualundervisning (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1956). Centerwall (2005) 

skriver att denna handledning till stor del byggde på den tidigare handledningen och att den 

redan då kritiserades för att vara daterad. Centerwall skriver vidare om hur denna 

handledning var föreskrivande och framhöll vikten av att skydda unga människor från 

sexualitetens faror (Centerwall, 2005, s. 36ff).  

 

År 1977 utgavs Samlevnadsundervisning - en ny handledning från Skolöverstyrelsen (1977). 

Centerwall (2005) skriver att handledningen föreskrev att lärarna skulle ta ställning för 

demokrati, människovärde och jämställdhet. Den här handledningen har i likhet med den från 

1956 detaljerat innehåll och tar upp vikten av att stå emot grupptryck inför exempelvis 

samlagsdebut och även denna handledning är till viss del föreskrivande menar Centerwall 

(2005, s. 40ff).  

 

Efter handledningen från 1977 så kom det 1995 ett undervisningsmaterial som kallades för 

referensmaterial och hette Kärlek känns! förstår du (Skolverket, 1995). Centerwall beskriver 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/ECtaO/?locator=142f
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2
https://paperpile.com/c/nSfDAK/h8zhV/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/h8zhV/?locator=36ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/CDd9S/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/h8zhV/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/h8zhV/?locator=40ff&noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/sodoH
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att referensmaterialet grundades på erfarenheter från elever och lärare och i materialet ansågs 

sex och samlevnad som ett led i ungas utveckling. I detta material menar Centerwall att det 

framhölls att eleverna skulle uppmuntras att kommunicera kring känslor och informeras om 

risker (Centerwall, 2005, s. 44f).  

 

Nästkommande undervisningsmaterial som har analyserats utgavs 2013 och har namnet Sex- 

och samlevnadsundervisning i grundskolans senare år: jämställdhet, sexualitet och relationer 

i ämnesundervisningen: årskurserna 7-9 (2013) och kallas för stödmaterial. I detta 

undervisningsmaterial omtalas begreppen jämställdhet, sexualitet och relationer och detta 

framhålls som viktigt att ta upp gällande sex- och samlevnadsundervisningen och är tänkt att 

genomgående integreras i många skolämnen (Skolverket, 2013, s. 17).  

4.6 Tillvägagångssätt  

Genealogi som ska betraktas som en metodologi innebär en svårighet, nämligen att ett tydligt 

tillvägagångssätt inte erbjuds vilket vi uppsatsförfattare har behövt förhålla oss till. 

Bergström och Boréus framhåller hur detta innebär att det blir upp till forskaren att avgöra 

vilka analysverktyg som lämpar sig utifrån uppsatsens syfte och de avgränsade 

frågeställningarna (Bergström & Boréus, 2012a, s. 381).    

 

I genomförandet av en diskursanalys bör forskaren aldrig rakt av acceptera textens 

förmedlade sanningar, utgångspunkten är att data måste dekonstrueras för att avslöja dolda 

budskap. Det är alltså fokus på den implicita betydelsen, inte enbart på den explicita 

(Denscombe, 2016, s. 398ff). Diskursanalysen betraktar vad som är frånvarande i lika hög 

grad som det som är närvarande. Vid implicita meningar måste forskaren sätta yttre faktorer i 

relation till materialet för att kunna komplettera bilden och fylla i luckorna. Det behövs därför 

generella kunskaper om till exempel samhället, kultur och politik (Denscombe, 2016, s. 

398ff).  

 

Någon systematisk kodning har inte utförts som ofta är fallet i exempelvis innehållsanalyser, 

istället genomfördes närläsning. Brookman & Horn definierar närläsning såhär: “to read 

closely is to perform a purposeful and skilled analysis and interpretation of the structural, 

stylistic, and linguistic features of a literary text” (2016, s. 249). För uppsatsen användes 

närläsning som ett sätt att kontinuerligt förhålla sig till syftet och frågeställningarna genom 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/h8zhV/?locator=44f
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Pa1Qd/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Pa1Qd/?locator=17
https://paperpile.com/c/nSfDAK/OiHnR/?locator=381
https://paperpile.com/c/nSfDAK/CxSp2/?locator=398ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/CxSp2/?locator=398ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/CxSp2/?locator=398ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/WorkJ/?locator=249&noauthor=1
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att läsa och analysera materialet fokuserat och tematiskt. Strukturering av våra fynd behövdes 

för att logiskt redovisa dessa, närläsningen redovisas därför som olika teman i 

resultatavsnittet. 

 

Närläsningen utfördes med hjälp av följande frågor som baseras på Denscombe (2016, s. 

400f) men som är omarbetade utefter uppsatsens syfte: 

 

● Vilka sociala, politiska och historiska förhållanden återspeglas i textmaterialet? 

● Hur syns och utövas makt och inflytande i textmaterialet? 

● Hur kategoriseras och framställs olika människor och företeelser i textmaterialet? 

● Finns det människor eller företeelser som märkbart exkluderas eller är frånvarande i 

textmaterialet? 

● Vilken version av den ‘goda’ sexualiteten framställs och dikotomiseras i 

textmaterialet som normal kontra avvikande, moralisk kontra omoralisk, naturlig 

kontra onaturlig och så vidare? 

 

Som tidigare nämnt så förhåller sig uppsatsen induktivt till textmaterialet vilket innebär att 

generella slutsatser dras allteftersom då forskaren observerar mönster i materialet (Svensson, 

2015, s. 218). Uppsatsens induktiva förhållningssätt innebar att vi i analysen sålunda inte 

försökte placera materialet i på förhand bestämda kategorier utan att materialet under 

analysens gång kom att skapa teman. Esaiasson m.fl (2017) beskriver några för- och 

nackdelar med det öppna förhållningssättet som till viss del innebär att textens innehåll får 

styra undersökningen. Författarna menar att det svåraste med detta analysförfarande är att 

bibehålla fokus på problemställningen och att den största risken är att forskaren intresserar 

sig för spännande spår som inte är relevanta. En fördel med det öppna förhållningssättet är 

däremot att det finns utrymme att fånga upp fler nyanser och med tydliga och preciserade 

frågeställningar finns det goda förutsättningar för att hålla sig till problemställningen menar 

författarna (Esaiasson m.fl., 2017, s. 222ff). För denna studie var det öppna förhållningssättet 

väl anpassat eftersom det gav oss friheten att låta materialet styra analysen i hög grad, vilket 

är eftersträvansvärt i en diskursanalys. Det krävdes ständig återkoppling till syftet men trots 

att detta utfördes kontinuerligt utelämnades vissa fynd eftersom de var för långt ifrån vår 

problemställning. 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/CxSp2/?locator=400f&noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/CxSp2/?locator=400f&noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/iVPS/?locator=218
https://paperpile.com/c/nSfDAK/iVPS/?locator=218
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Ai5XW/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Ai5XW/?locator=222ff
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4.7 Avgränsningar 

Då diskursanalys innebär att en forskare kontinuerligt läser, läser om och återkommer till 

samma material så framhåller Taylor att processen inte kommer ha ett definitivt slut (Taylor, 

2001, s. 39). Närläsning är tidskrävande och således är det viktigt att tänka på att avgränsa 

studien. Boréus (2015) skriver om hur avgränsningar bör ske i utförandet av en diskursanalys. 

Hon berättar att forskaren först behöver tydliggöra vilket diskursbegrepp som studien utgår 

från och vilka diskurser som avses studeras. Sedan handlar avgränsningen om att hitta 

material där dessa diskurser manifesteras (Boréus, 2015, s. 184f). Vi utgick från 

sexualitetsbegreppet av Skeggs som med sina exempel tar upp hur sexualitet är en del av 

bland annat sociala praktiker, beteende, identitet och begär och detta har fungerat som en 

vägledning i vilka diskurser som var av relevans att undersöka. Vi har valt att använda 

Foucaults diskursbegrepp och studera den statliga konstruktionen av den ‘goda’ sexualiteten i 

undervisningsmaterial. Studien avgränsades vidare till att studera undervisningsmaterial 

skrivna efter 1955- det år då sex- och samlevnadsundervisning blev obligatoriskt i den 

svenska skolan (Centerwall, 2005, s. 35ff). Av denna anledning ser vi de publikationer som 

utkom efter detta år som mest relevanta att undersöka då de sannolikt haft större inverkan på 

Sveriges skolelever än de som utgivits innan det blev obligatoriskt. Ungdomsåldern är en 

relativt vag benämning som därför också behövde en tydligare avgränsning. Det ungefärliga 

åldersspannet som studien har fokuserat på gäller undervisningsmaterial riktat till ungdomar i 

grundskolans senare år, ungefär 13-16 års ålder. 

 

5.  Resultat och analys  

Under analysens gång identifierades induktivt sju olika teman rörande vad som framställs 

vara den ‘goda’ sexualiteten. Dessa teman återkommer i redovisningen av varje 

undervisningsmaterial och gestaltas av utvalda citat som vi anser belyser dessa teman. 

Undervisningsmaterialen har lästs utifrån den genealogiska linsen och analyserats utifrån 

Foucaults centrala begrepp diskurs, makt, kunskap och normalisering. I den jämförande delen 

av analysen tillämpas Rubins illustrativa teori sloping walls och de diskursiva förändringarna 

som studien visat presenteras efter de olika temana. Resultat och analys görs löpande, därför 

kommer vår analys av resultaten förmedlas i löpande text för att lättare kunna följa med i våra 

resonemang.   

https://paperpile.com/c/nSfDAK/uA343/?locator=39
https://paperpile.com/c/nSfDAK/uA343/?locator=39
https://paperpile.com/c/nSfDAK/W4mx/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/W4mx/?locator=184f
https://paperpile.com/c/nSfDAK/h8zhV/?locator=35ff
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5.1 1956 “Handledning i sexualundervisning” 

I detta avsnitt presenteras analysen av det första undervisningsmaterialet som uppsatsen 

analyserar och som utgavs 1956. Materialet benämns Handledning i sexualundervisning och 

definieras alltså som en handledning. Till en början i analysen tillämpades en induktiv 

närläsning utifrån de frågor som redovisats i avsnitt 4.6. Under analysens gång utmynnades 

resultaten av närläsningen i de sju teman som presenteras nedan. Denna riktning och dess 

tematiska koncentration fokuserade sedan närläsningen ytterligare och styrde analysen av de 

påföljande undervisningsmaterialen som gjorde att samma teman därför återkommer och 

bemöts kontinuerligt i analysen av samtliga undervisningsmaterial.  

5.1.1 Ansvarsfull 

I undervisningsmaterialet från 1956 synliggörs en diskurs om den ‘goda’ sexualiteten som 

sammanvävd med ansvar. Det blir uppenbart att den ‘goda’ sexualiteten är ansvarsfull och i 

detta material är det som anses vara ansvarsfullt att vara avhållsam: “(...) avhållsamhet från 

sexuellt samliv under uppväxtåren är det enda skolan med gott samvete kan rekommendera”  

(Kungliga Skolöverstyrelsen, 1956, s. 14). 

 

Att vara sexuellt ansvarsfull betyder här att helt ta avstånd från sexuella praktiker. Eftersom 

eleverna förväntades vara avhållsamma så är preventivmedel ingenting som de skulle 

använda sig av, bara få information om (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1956, s. 53). Här syns 

Kungliga Skolöverstyrelsens maktposition. De tycks ha en medvetenhet om hur deras 

budskap har inflytande över människor och kan därför appropriera sin maktposition genom 

att sprida ett visst budskap.  

5.1.2 Tvåsam, kärleksfull och reproduktiv  

Något som även återfinns i undervisningsmaterialet från 1956 är sexualitetens förbindelse till 

kärlek. Det står bland annat: “Det bör göras klart, att ett sexualliv utan känslomässig 

anknytning till motparten, aldrig kan ge verklig tillfredsställelse” (Kungliga 

Skolöverstyrelsen, 1956, s. 14 vår kurs.). Sexualitet är något som ska inbegripa två parter, 

detta tvåsamhetsideal återfinns många gånger i materialet. Det står även att “(...) sexualiteten 

når sin fullvärdiga utformning endast i förbund med kärlek” (Kungliga Skolöverstyrelsen, 

1956, s. 12). Citatet belyser hur sex endast anses vara fullvärdigt tillsammans med kärlek. 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=14
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=53
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=14&suffix=v%C3%A5r%20kurs.
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=14&suffix=v%C3%A5r%20kurs.
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=12
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=12
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Materialet genomsyras även av normerande utlåtanden av hur sexualitet till största del 

handlar om “(...) ungdomarnas blivande uppgift som föräldrar” (Kungliga Skolöverstyrelsen, 

1956, s. 8). Men samtidigt, står det att “Det sexuella samlivet sker inte bara för att sätta barn 

till världen. Det är i och för sig en källa till rik lycka för dem, som upplever det under riktiga 

och trygga förhållanden” (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1956, s. 81f). Detta innebär att 

diskursen om sexualitetens syfte från 1956 är att sexualitetens utövning i första hand sker i 

fortplantningssyfte och sekundärt också kan vara en källa till rik lycka om det sker under 

premisserna “riktiga och trygga förhållanden”, det vill säga inom exempelvis äktenskapet. 

5.1.3 Heterosexuell och binär 

Hur de två, känslomässigt och kära personerna också bör vara heterosexuella var något som 

även hittades i undervisningsmaterialet:  

 

Det är av stor betydelse, att man vid undervisningen i dessa frågor tydligt framhåller, att det 

sexuella livet är en gåva till oss människor, som skänker djup lycka under förutsättning att 

det är ett uttryck för en djupare gemenskap mellan man och kvinna. (Kungliga 

Skolöverstyrelsen, 1956, s. 12) 

 

Den ‘goda’ sexualiteten är villkorad, en av premisserna är förbundet mellan man och kvinna. 

Genomgående återfinns den heterosexuella normen och den binära utgångspunkten i 

undervisningsmaterialet från 1956, det är det enda alternativet som presenteras. 

 

“Under era tidigare skolår var ni pojkar och flickor tillsammans som kamrater (....) Nu är det 

annorlunda. Intresset för det motsatta könet har vaknat” (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1956, 

s. 50). Detta citat synliggör ett antagande att så fort unga kommer in i puberteten så väcks 

automatiskt ett heterosexuellt intresse för det “motsatta könet”. Skeggs definition av 

sexualitet (se avsnitt 1.2.1) belyser exempelvis hur en sexuell identitet inte nödvändigtvis 

behöver innebära ett sexuellt begär. Citatet ovan visar att den ‘goda’ sexualiteten förutsätter 

att det överhuvudtaget finns ett sexuellt begär vilket innebär att en assexuell individ inte 

skulle kunna vara en del av den ‘goda’ sexualiteten utifrån materialet. 

 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=8
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=8
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=81f
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=12
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=12
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=50
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=50
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5.1.4 Avvikelser  

Kungliga Skolöverstyrelsen beskriver även sexuella beteenden, identiteter och praktiker som 

de anser avviker från det ‘normala’. Det framhålls hur “Ni måste känna till något om 

människor, som inte känner en naturlig dragning till det motsatta könet. De kan ibland skada 

barn och ungdom, och ni måste därför veta, hur man skall ställa sig till dem” (Kungliga 

Skolöverstyrelsen, 1956, s. 44). Kungliga Skolöverstyrelsen beskriver att homosexuella har 

en ‘onaturlig’ dragning till det motsatta könet och att detta direkt kan skada barn. Vidare 

beskrivs hur pedofiler går tillväga och det görs ingen tydlig distinktion mellan hur en 

homosexuell person och en pedofil person agerar. Materialet likställer homosexualitet med 

pedofili även i detta citat: “Dessutom skall undervisningen omfatta upplysningar till barnens 

skydd rörande vissa avvikelser i fråga om den sexuella driften (pedofili, exhibitionism, 

homosexualitet) (...)” (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1956, s. 35). 1944 avkriminaliserades 

homosexualitet, det hade alltså varit lagligt i ungefär tio års tid när materialet skrevs. 

Avkriminaliseringen kan ses som ett försök till att normalisera homosexualitet i Sverige, 

materialet visar däremot ingen större vilja att fortsätta normaliseringen av denna sexuella 

läggning/praktik. Materialet beskriver alltså homosexualitet som onormalt men inte olagligt, 

det beskrivs även som en “sexuell beteenderubbning” (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1956, s. 

20) och det är tydligt att den ‘goda’ sexualiteten inte är homosexuell. 

 

Andra könsidentiteter än man och kvinna nämns aldrig explicit i materialet. Däremot finns 

det en beskrivning av vad vi uppfattar som könskorrigerande operationer. Sådana operationer 

ser Kungliga Skolöverstyrelsen som någonting som egentligen inte förändrar “barnets 

verkliga kön” (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1956, s. 75). Detta tyder på en essentialistisk 

förståelse då de talar om “verkliga” kön. Utifrån det tidigare temat som synliggjort den 

genomgående binära utgångspunkten så kan det argumenteras för att Kungliga 

Skolöverstyrelsen enbart tror på de bestämda könen “man” och “kvinna”. 

5.1.5 Samhället kontra individen  

Detta tema är menat att belysa hur diskursen kring samhälle och individ förändras. Det finns 

en uttalad önskan att skydda ungdomarna från faror och hjälpa dem att utveckla en ‘normal’ 

sexualitet samt påminna dem om att deras sexualitet är av stor samhällelig betydelse: 

“(...)[sexualiteten] icke blott är mannens och kvinnans personliga angelägenhet utan (...) 

utgör ett samhälleligt intresse av synnerlig betydelse” (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1956, s. 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=44
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=44
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=35
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=20
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=20
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=75
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=13
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13). Sexualitet är inte parets angelägenhet utan samhällets. Den ‘goda’ sexualiteten är sålunda 

den som även ser till samhällets bästa.  

5.1.6 Statlig protektionism 

Flertalet gånger i materialet synliggörs en protektionistisk diskurs kring sexualitet. Det finns 

en idé om att “De unga måste skyddas både mot sådan sexuell upplysning, som inger skadliga 

skräck- och skuldkänslor, och mot sådan, som minskar deras motståndskraft i en kritisk 

situation” (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1956, s. 8). Citatet genomsyras av vad Foucault ser 

som det inbördes förhållandet mellan kunskap och makt. Kungliga Skolöverstyrelsen 

dikotomiserar kunskap genom att tala om vissa influenser och viss kunskap som ‘farlig’ och 

‘olämplig’ för ungdomar och premierar sålunda den egna maktpositionen som innehavare av 

den ‘lämpliga’ och ‘adekvata’ kunskapen.  

 

Inte enbart framhålls att ungdomar bör skyddas från viss information, utan läraren bör också 

anmärka “(...) spritförtäringens ofta ödesdigra följder i detta sammanhang: okontrollerad 

sexualdrift, avtrubbat omdöme, övermod och falskt självförtroende” (Kungliga 

Skolöverstyrelsen, 1956, s. 16). I citatet synliggörs ett uppmuntrande av den ‘nyktra’ 

sexualiteten då alkohol bland annat sägs kunna framkalla den ‘dåliga’ sexualiteten.  

5.1.7 Inställning till sexuella beteenden 

Vad som kännetecknas som den ‘goda’ inställningen till sexualitet kan detta citat visa: 

“Alldeles särskilt måste hänsyn tagas till att den naturliga blyghet, som kännetecknar 

ungdomens inställning till kärlekslivet, bevaras och vårdas som en sund och viktig tillgång” 

(Kungliga Skolöverstyrelsen, 1956, s. 12 vår kurs.).  

 

Vad gäller onani finns ingen tydligt positiv beskrivning. Onani beskrivs snarare med ett 

neutralt förhållningssätt: “Förr trodde man att onanin medförde sjukdomar av olika slag, men 

numera vet man att så inte är fallet” (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1956, s. 41). En motsägelse 

blir dock tydlig i materialet då onani även återfinns under rubriken “Behandling av ovanor 

och oarter” som visar en mer negativ än neutral syn på onani. “Sexualundervisningen (...) 

avser också att minska risken för uppkomsten av oarter på detta område, t.ex. "epidemier" av 

onani (...)” (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1956, s. 58). Det blir tydligt att onani anses kunna 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=13
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=8
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=16
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=16
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=12&suffix=v%C3%A5r%20kurs.
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=41
https://paperpile.com/c/nSfDAK/3EaM2/?locator=58
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praktiseras för mycket, “lagom” mycket onani är neutral, onani som företeelse tycks dock 

inte vara ‘god’.  

5.1.8 Rubins sloping walls applicerad på 1956 

Den Kungliga Skolöverstyrelsen 1956 uttrycker tydligt deras bild av vad den ‘goda’ 

sexualiteten innebär. Appliceras Rubins terminologi så synliggörs hur den sexualitet som är 

innanför the line och som sålunda är den ‘goda’ är den som innefattar kärlek. Fara är 

förknippad med sexuella handlingar utan kärlek. ‘God’ sexualitet delas enbart mellan en man 

och en kvinna, den ‘goda’ sexualiteten och det som är innanför the line är således tvåsamhet 

och heterosexualitet. ‘God’ sexualitet i ungdomsåren kännetecknas av avhållsamhet, 

inomäktenskapligt sex förespråkas och syftet med sexualiteten är reproduktion. Den ‘goda’ 

inställningen till den egna sexualiteten är blygsam och försiktig tillsammans med 

självdisciplin. Onani medför inte sjukdomar men är en ovana. På så vis kan det sägas att 

onanin befinner sig i major area of contest med tanke på det ambivalenta förhållningssättet 

som uttrycks. Homosexualitet är i praktiken lika farligt och till viss del samma sak som 

pedofili. Dessa betraktas som farliga sexuella avvikelser och är således out of line. Sexualitet 

är en samhällelig angelägenhet, inte enbart en personlig. Den ‘goda’ sexualiteten är 

ansvarstagande och därför fri från könssjukdomar. Eftersom avhållsamhet är rätta vägen för 

ungdomar är sex med preventivmedel inte väl ansett. 

5.2 1977 “Samlevnadsundervisning” 

Centerwall skriver att ett omfattande forskningsarbete hade föranlett detta nya material (2005, 

s. 40). Staten hade nu som intresse att föra in den sociala aspekten av sexualitet i 

sexualundervisningen. Vi anser att detta kan vara en förklaring till materialets raka och 

explicita framställningar av sexuallivet i undervisningsmaterialet. För att betona detta nya 

perspektiv fick materialet namnet Samlevnadsundervisning och även detta material 

definierades som en handledning.  

5.2.1 Ansvarsfull 

Den ‘goda’ sexualiteten som förespråkas 1977 är likt 1956 fortfarande ansvarsfull, en 

markant diskursiv skillnad är dock att användandet av preventivmedel nu anses vara det mest 

ansvarsfulla. År 1956 handlade ansvar om att vara avhållsam men nu har sex utan 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/h8zhV/?locator=40&noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/h8zhV/?locator=40&noauthor=1
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reproduktiv avsikt börjat accepteras i samhället. Den mer positiva inställningen kan förklaras 

av att p-piller blev godkända som preventivmedel år 1964. I undervisningsmaterialet från 

1977 står: 

 

“(...) användningen av dem [preventivmedlen] skall uppfattas som en skyldighet och en 

självklarhet av alla som har samlag men inte vill ta ansvar för ett barn” (Skolöverstyrelsen, 

1977, s. 54). I kontrast uttrycks en oro för att denna positiva syn på preventivmedel kan leda 

till för tidiga sexualdebuter hos ungdomarna samt tillkomsten av oönskade barn och vilka 

konsekvenser detta skulle få för samhället i stort.  

 

Ansvar räknas även som renlig hänsyn i form av intimhygien: “Bristande hygien kan 

allvarligt skada en relation eller förstöra den” (Skolöverstyrelsen, 1977, s. 50). Den ‘goda’ 

sexualiteten är ren och ungas ‘goda’ hygien anses vara ett sätt att ta ansvar och visa hänsyn 

till sin partner. 

 

En intressant skillnad från 1956 är att avhållsamhet inte presenteras som ett realistiskt 

alternativ men fortfarande framhålls som det absoluta skyddet. “Det bör framhållas att 

avhållsamhet eller en stabil relation mellan två parter utgör ett absolut skydd mot smitta och 

att flertalet av dem som smittas är sådana som har många olika partners” (Skolöverstyrelsen, 

1977, s. 55). Detta kan fortfarande utläsas som en idealisering kring avhållsamheten och 

tvåsamheten, en maktutövning där det görs tydligt att Skolöverstyrelsen anser sig besitta den 

korrekta kunskapen. 

5.2.2 Tvåsam, kärleksfull och reproduktiv 

Tvåsamhetsnormen är likt 1956 genomgående i materialet. Utdraget nedan visar ett exempel 

som också synliggör detta materials utökade aspekt- troheten:  

 

(...) trohet/otrohet har en vidare innebörd än avhållsamhet eller icke samlag med en tredje 

part. Trohet är att söka upprätthålla en gemenskap. Otrohet är att vända sig bort från 

gemenskapen och söka ersättning i något annat, t ex karriär, intressen, självupptagenhet eller 

isolering - eller en eller flera nya sexuella kontakter eller ett nytt kärleksförhållande. 

(Skolöverstyrelsen, 1977, s. 17f) 

 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/CDd9S/?locator=54
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Citatet visar hur den ‘goda’ sexualiteten har en partner som den är kärleksmässigt trogen till. 

Den ‘goda’ sexualiteten låter heller inte karriär, intressen, självupptagenhet eller isolering 

hindra gemenskapen till partnern. Som nämnt råder tvåsamhetsnormen i hög grad men det har 

skett en liten diskursiv förändring från att i 1956 i princip endast premiera avhållsamhet till 

att den ‘goda’ sexualiteteten inte behöver vara avhållsam på samma sätt såvida den är 

monoamorös och trogen. Skolöverstyrelsen hävdar också att “tillfälliga förbindelser” kan 

leda till “vanskligheter” (Skolöverstyrelsen, 1977, s. 67).   

 

Likt 1956 präglas undervisningsmaterialet från 1977 av en diskurs som sammankopplar 

sexualitet och familjebildning. “De allra flesta ungdomar hoppas kunna förverkliga (...) en 

framtida familjebildning (....) Det är därför en av samlevnadsundervisningens viktigaste 

uppgifter att vara familjeförberedande” (Skolöverstyrelsen, 1977, s. 10). Det ‘normala’ 

framställs som att bilda familj och sålunda är den ‘goda’ sexualiteten reproduktiv.  

5.2.3 Heterosexuell och binär 

Heteronormativiteten är stark och genomgående i hela materialet, män och kvinnor/pojkar 

och flickor benämns som naturliga motparter till varandra. Ett exempel på hur 

heteronormativiteten implicit syns i beskrivningar av sexuella beteenden är denna 

beskrivning: “I det allmänna medvetandet betyder samlag heterosexuellt umgänge genom att 

penis förs in i vagina” (Skolöverstyrelsen, 1977, s. 242 vår kurs.). Män och kvinnors kroppar 

tycks hänga ihop, samlaget antas vara penetrativt mellan en man och en kvinna. Underförstått 

är att den ‘goda’ sexualiteten är heterosexuell. 

5.2.4 Avvikelser 

Vad som räknas som avvikande sexuella beteenden 1977 är inte lika tydligt som i materialet 

från 1956. Homosexualitet beskrivs på ett tvetydigt sätt, Skolöverstyrelsen beskriver att en av 

skolans uppgifter är att minska diskrimineringen av homosexuella (1977, s. 19). 

Skolöverstyrelsen definierar homosexualitet som fixerad och “djupt rotad i personligheten” 

(1977, s. 55). Detta innebär en diskursiv förändring från att homosexualitet betraktats som 

likvärdigt med pedofili till något som inte går att förändra hos en individ, varför de har rätt att 

få existera jämsides de heterosexuella. En normaliseringsprocess blir här tydlig, kunskap 

förmedlas om de homosexuella, vilket på ett sätt legitimerar dessa människors existens. Det 

är däremot inte likvärdigt med att säga att homosexuella inte ska diskrimineras som att säga 
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de ska accepteras som jämlika med de heterosexuella. Normaliseringsprocessen söker genom 

kunskapsbeskrivningen om de som är olika “oss” (de antagna heterosexuella) skapa tolerans, 

vilket på så vis lyckas upprätthålla den heterosexuella normen. 

 

Senare i materialet beskrivs homosexuella begär som naturligt förekommande men som icke 

determinerande för en homosexuell identitet:  

 

Under puberteten (...) kan den unga människan uppleva en dragning till en individ av samma 

kön. Denna reaktion är i allmänhet övergående. Ungdomarna bör upplysas om att man i regel 

inte har skäl att uppfatta sådana impulser hos sig själv som tecken på att man är homosexuell. 

(Skolöverstyrelsen, 1977, s. 56).  

 

Homosexualitet verkar därför inte vara helt “fixerat” hos ungdomar, det beskrivs som en fas 

som kan vara övergående och den ‘normala’ heterosexualiteten kan infinna sig igen.  

 

Promiskuösa sexuella beteenden beskrivs under rubriken “Variationer i den sexuella 

inriktningen” och är tydligt inte en del av den ‘goda’ sexualiteten (Skolöverstyrelsen, 1977, s. 

275). Transsexualism beskrivs även under denna rubrik. “Transsexualism är ganska sällsynt 

men på grund av sin märklighet och den patetiska situation den innebär blivit föremål för stor 

uppmärksamhet och publicitet på senare tid” (Skolöverstyrelsen, 1977, s. 277). 

Skolöverstyrelsens maktutövning blir tydlig i det här fallet då vissa sexuella beteenden och 

identiteter placeras i sista kapitlet under “variationer” och benämns som patetiska medan 

heterosexualiteten kontinuerligt får utrymme i materialet. 

5.2.5 Samhället kontra individen 

Att skriva om jämställdhet i samma mening som sexualitet är något som är nytt för 

undervisningsmaterialet från 1977. “Att ta avstånd från den sexuella dubbelmoralen är en del 

av uppgiften att motverka de traditionella könsrollerna, d v s den prägling av män och 

kvinnor som motverkar jämställdhet mellan könen” (Skolöverstyrelsen, 1977, s. 19 kurs. i 

originalet). Detta citat tyder på ett budskap om att den ‘goda’ sexualiteten uttrycks på ett 

jämställt sätt mellan de två bestämda könen man och kvinna. 1975 trädde en ny abortlag i 

kraft, den innebar att det var kvinnans rätt att besluta över huruvida hon skulle utföra en abort 

eller inte. Denna lag visar på det stora jämställdhetsarbete som skedde under denna tid och 
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det avspeglas tydligt i materialet. 1980 bildades JämO och denna myndighets bildning visar 

även den på de samhälleliga influenserna. 

5.2.6 Statlig protektionism 

Skolöverstyrelsen såg massmediala intryck och andra influenser som skadlig för den ‘goda’ 

sexualitetens utveckling: 

 

Samtidigt utövar massmedierna kraftigt tryck på barn och ungdomar. Det kommersialiserade 

barn- och ungdomskulturen präglas i hög grad av värderingar och attityder som står i direkt 

motsättning till principerna i skolans samlevnadsundervisning (...). (Skolöverstyrelsen, 1977, 

s. 34)  

 

Citatet synliggör en protektionistisk diskurs och att det existerar en ‘dålig’ sexualitetssyn som 

“olämpliga” influenser kan överföra på ungdomar som Skolöverstyrelsen anser att de behöver 

skyddas från. Detta är väldigt likt undervisningsmaterialet från 1956 som också anser att 

ungdomar behöver skolans vägledning och skydd. Skolöverstyrelsen framställer sig själva 

som de som besitter den “rätta” kunskapen, att de bör lyssnas till och på så sätt sker 

normaliseringsprocesser av deras budskap. Det framställs som om det finns ett rätt och fel, 

‘god’ och ‘dålig’ information gällande sexualitet. 

5.2.7 Inställning till sexuella beteenden 

Undervisningsmaterialet har även en tvetydig och ibland motstridig inställning till onani. Å 

ena sidan är “Självtillfredställelse (onani) (...) vanlig, oskadlig och naturlig” 

(Skolöverstyrelsen, 1977, s. 50 kurs. i originalet). Å andra sidan beskrivs onani som “(...) 

tillfällig eller permanent ersättning för samlag (....) När onani används som surrogat för en 

önskad men hindrad mänsklig kontakt, kan den leda till känslor av tomhet och ensamhet” 

(Skolöverstyrelsen, 1977, s. 246f). Onani värderas i slutet som en ersättning för samlaget som 

framställs som det “riktiga” sexuella beteendet och är därför det ‘goda’ sexuella beteendet 

1977.  

5.2.8 Rubins sloping walls applicerad på 1977 

Skolöverstyrelsen uttrycker att massmedia är det stora hot som ungdomar behöver skyddas 

från. Relativt tydligt uttrycks att skolan besitter den “rätta” informationen. Den ‘goda’ 
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sexualiteten är den gemensamma sexualiteten mellan en man och en kvinna, även denna gång 

är den ‘goda’ sexualiteten tvåsam och heteronormativ och behåller sin plats innanför the line. 

Trohet används för att beskriva den ‘goda’ sexualiteten och otrohet för att beskriva den 

‘dåliga’, varför den ‘otrogna’ sexualiteten motiveras befinna sig out of line. Familjebildning 

är det ‘goda’ syftet med sexualiteten men sexualiteten bör nu också levas jämställt mellan de 

två erkända könen man och kvinna. Homosexualitet beskrivs motsägelsefullt, inledningsvis 

som varken ‘bra’ eller ‘dåligt’ utan fixerat hos individen och homosexuellas existens bör 

tolereras, senare beskrivs det dock som en fas som ungdomar kan gå igenom. Ambivalensen 

kring homosexualitet 1977 tyder på att homosexualitet befinner sig i major area of contest. 

Den ‘goda’ sexualiteten är likt 1956 ansvarsfull men 1977 innebär detta att individer ansvarar 

för att oönskade barn inte blir till genom användande av preventivmedel. Användningen av 

preventivmedel i “lämplig” ålder är en del av den ‘goda’ sexualiteten vilket således placerar 

den sexualitet som använder preventivmedel i major area of contest, då villkoret är att 

sexualiteten innehar “rätt” ålder i användandet av dem. Den ‘goda’ sexualiteten är också 

renlig och hänsynstagande för gemenskapens skull. Onani är ofarligt men endast ett substitut 

till det heteronormativa samlaget och kan leda till känslor av tomhet. Onani är därför out of 

line och inte del av den ‘goda’ sexualiteten, det är inte heller promiskuöst beteende och 

transsexualism. 

5.3 1995 “Kärlek känns! förstår du” 

Detta år benämns undervisningsmaterialet Kärlek känns! förstår du och beskrivs som ett 

referensmaterial istället för en handledning. En lingvistiskt förändring är att materialet 

tidigare var tänkt att fungera handledande och nu enbart ska fungera som “referens”, 

Skolverket tar här ett steg tillbaka från sin vägledande roll. 

5.3.1 Ansvarsfull 

Ansvar 1956 betydde avhållsamhet och 1977 preventivmedel, i detta material förflyttas 

ansvarsbegreppet till en mer abstrakt individnivå. Att planera sin sexualitet anses fördelaktigt 

och elever ska lära sig att ta “(...) hänsyn till andra människor och ansvar för konsekvenserna 

av sina handlingar (....) Ingen kan få betrakta en annan människa enbart som ett medel att 

tillgodose egna intressen och behov” (Skolverket, 1995, s. 28). Denna diskursiva förändring 

till individnivå är genomgående i detta material till skillnad från de tidigare två materialen. 
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Ansvar diskuteras inte i relation till exempelvis reproduktion utan vikten läggs vid att lära 

ungdomar ansvar i framtida eller nuvarande relationer. 

5.3.2 Tvåsam, kärleksfull och reproduktiv 

En återkommande diskurs i detta material är föreställningen om att sexualitet är starkt 

ansluten till kärlek som detta citat visar: “Samtidigt sker också från början av skolåldern en 

utveckling av sexualiteten och kärlekslivet, en träning i förmågan att hantera passionernas 

starka krafter” (Skolverket, 1995, s. 72).  

 

Hur den ‘goda’ sexualiteten är kärleksfull kompletteras även med premierande av 

tvåsamheten precis som i de två tidigare undervisningsmaterialen. Det blir tydligt hur den 

‘goda’ sexualiteten njuter tillsammans med en annan person när det står om “(...) 

sexualitetens betydelse som bejakande ömsesidig njutning” (Skolverket, 1995, s. 101). Något 

som även blir synligt är uteslutningen av den enskilda individens njutning, exempelvis onani, 

från att vara en del av sexualitetens inre mening.  

 

Flera gånger skrivs det om sexualitetens mening enligt Skolverket. “Att kunna skapa nytt liv 

är något positivt och en källa till glädje och en yttersta mening med sexuallivet ” (Skolverket, 

1995, s. 135). Även i 1995 är den “yttersta meningen” med sexuallivet fortfarande den 

heterosexuella reproduktionen som sålunda synliggör att denna diskurs levt vidare.  

5.3.3 Heterosexuell och binär 

Likt undervisningsmaterialen från 1956 och 1977 kvarstår heteronorm och binäritet i 

publikationen från 1995. När det skrivs om ungdomens tänkta “samlagsdebut” så syns detta: 

“Samlagsdebuten har för många en symbolisk innebörd, en sorts helighet speglad genom 

föreningen mellan manligt och kvinnligt. Samlaget är den yttersta bekräftelsen på en själslig 

helhetsupplevelse (...)” (Skolverket, 1995, s. 67 vår kurs.). Den ‘goda’ sexualiteten är 

heterosexuell och ägnar sig sålunda åt det premierade heterosexuella samlaget. Det 

könsbinära är tydligt även i detta material, pojke och flicka är de två könstillhörigheterna som 

benämns genomgående.  
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5.3.4 Avvikelser 

I de tidigare undervisningsmaterialen har homosexualitet på ett tydligt sätt klassats som ett 

avvikande sexuellt beteende, detta fortgår till viss del men tar år 1995 ett annat uttryck. När 

detta undervisningsmaterial utges har homosexualitet slutat att betraktas som en sjukdom ur 

Socialstyrelsens förteckningar (1979) och homosexuella har nu också fått rätt att ingå 

partnerskap (1995) men samtidigt återfinns en motsägelsefull och tvetydig inställning kring 

homosexualitet från Skolverket 1995. Som en uppmaning till lärarna skrivs: “förutsätt inte att 

alla är heterosexuella”. Lärare ska även akta sig för att framställa homosexualitet som en fas 

genom att säga “Det går över!” (Skolverket, 1995, s. 117). Vidare beskrivs dock ungdomars 

utforskande med någon av samma kön just som en fas: 

 

Sexuella lekar med en av samma kön innebär ett jämförande av likheter, egenskaper och 

upplevelser och är inte i egentlig mening homosexuella (....) Att göra sexuella utforskningar 

med någon av samma sort som en själv, innebär ett identitetssökande och säger inget om 

framtida kärleksliv. (Skolverket, 1995, s. 52)  

 

Samma slags försäkran från skolan om att homosexuella praktiker inte behöver leda till den 

icke önskvärda homosexuella identiteten går att återfinna i utbildningsmaterialet från 1977.  

Homosexualitet är till skillnad från 1977 och 1956 däremot inte behandlad under en speciell 

rubrik benämnd “avvikelser” eller “variationer” utan mer genomgående nämnt.  

 

Materialet diskuterar ändå avvikande sexuella beteenden men denna gång under rubriken 

“Sexuellt tvång och våld” (Skolverket, 1995, s. 147). Att de avvikande beteendena hamnar 

under detta kapitel talar om för läsaren att dessa beteenden är farliga: “Att sexuellt förgripa 

sig på en annan människa (...) sådant är inte möjligt för de flesta eftersom vi identifierar oss 

med den andre (...)” (Skolverket, 1995, s. 147) Detta citat beskriver att det endast är de 

avvikande som är kapabla till att förgripa sig på någon annan.  

 

Att en människa kan ha olika könstillhörigheter nämns en gång i materialet: “Bakom 

tvångsmässigheten i sexuellt avvikande beteenden finns hat mot kvinnor, problem kring 

identitet och könstillhörighet och ofta egna trauman och upplevelser av sexuella övergrepp i 

barndomen” (Skolverket, 1995, s. 147 vår kurs.). Här beskrivs att problem kring identitet och 
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könstillhörighet i högre grad leder till en sexuell tvångsmässighet och i förlängningen till 

sexuellt våld. 

5.3.5 Samhället kontra individen  

Precis som i undervisningsmaterialet från 1977 talas det i samband med sexualitet om 

jämställdhet: “I skolan bör pojkar och flickor behandlas jämlikt och man bör motverka och 

ifrågasätta traditionella könsrollsattityder” (Skolverket, 1995, s. 18). Nu har det nationella 

jämställdhetsarbetet och lagen från 1980 implementerats i 15 år och det är synligt hur 

jämställdhetsdiskursen har en betydande plats i materialet. 

 

Något annat som blir synligt i materialet är en diskurs om individualisering och sexualitet. 

“Var och en hittar sin egen väg till njutning och varje relation är unik” (Skolverket, 1995, s. 

102). Här återfinns en liberal tanke om hur sexualiteten kan uttryckas. Sex är varje individs 

ensak så länge den inte skadar någon och det finns en stor skillnad här jämfört med 1956 och 

1977 då sexualitet här inte på samma sätt beskrivs som samhällets angelägenhet.  

5.3.6 Statlig protektionism 

Den ‘goda’ sexualiteten behöver likt de två tidigare materialen både moral och regler. “Innan 

självkänsla och identitet blivit integrerade behövs regler och moral som ett skydd mot närhet 

och mot den fara det innebär att ge upp sig själv i en kärlekshandling” (Skolverket, 1995, s. 

75f). Det som ungdomarna behöver skyddas från är den självuppoffrande kärleken.  

 

I undervisningsmaterialet står: “Det finns en bas av fakta, nödvändig att känna till” 

(Skolverket, 1995, s. 127) vilket påvisar att Skolverket anser sig veta vad denna bas av 

information är. En ambivalens återfinns kring frågan om huruvida skolan ska rekommendera 

externa influenser eller inte, det mynnar ut i att skolan vet vad som är “nödvändigt att känna 

till”. Utifrån Foucault blir det synligt hur Skolverket tar sig makten att definiera vad som är 

kunskap. Skolverket uttrycker även att det är viktigt för undervisningen att ta in andra 

perspektiv i sexualundervisningen men det är inte lika tydligt uttryckt att skolan har 

“monopol” på rätt information som i 1956 och 1977.  
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5.3.7 Inställning till sexuella beteenden 

Vad gäller den ‘goda’ inställningen till olika sexuella beteenden synliggörs en önskan att 

avdramatisera begreppet onani. “Att avdramatisera och normalisera innebär att man 

individualiserar budskapen kring onani, dvs ger budskapet att inget är rätt eller fel” 

(Skolverket, 1995, s. 58). Den positiva inställningen uppvägs dock av framhållningen “Att 

onani är något ytterst privat är de flesta medvetna om” (Skolverket, 1995, s. 57). Citatet 

presenteras som en vedertagen “sanning”, det är skillnad på detta och att säga “de flesta är 

privata med sin onani”. Normaliseringsprocessen blir tydlig då det framhålls som en självklar 

kunskap vilket således ser till att upprätthålla normen om att onanin är en privat 

angelägenhet.  

 

Den ‘goda’ sexualitetens utforskande illustrerar Skolverket genom en trappa. De menar att 

“Ungdomar skaffar sig sexuella erfarenheter trappstegsvis: stadigt sällskap, ”lätt petting” (att 

smekas, bli smekt på könsorganen), ”avancerad petting” och samlag” (Skolverket, 1995, s. 

87). Här synliggörs det ‘normala’ sättet för en ungdom att börja utforska sin sexualitet, vilket 

inte kompletteras med andra variationer eller problematiseranden. Beskrivningen synliggör 

också idén om att samlaget är den yttersta helhetsupplevelsen av sexualiteten.  

5.3.8 Rubins sloping walls applicerad på 1995 

I detta undervisningsmaterial ligger ansvarsbegreppet på individnivå, ungdomar ska lära sig 

ansvar i nutida och framtida relationer. Sexualitet är starkt knuten till kärlek, den ‘goda’ 

sexualiteten och det som är innanför the line är den som är kärleksfull, njutningsfull, tvåsam 

och den yttersta meningen med sexualiteten är återigen reproduktion. Homosexualitet är inte 

ansett lika avvikande som tidigare, dock anses det fortfarande vara en fas som kan gå över 

vilket innebär att det ambivalenta förhållningssättet och homosexualitetens placering i major 

area of contest fortgår. Avvikelser beskrivs inte lika tydligt i det här undervisningsmaterialet 

så det existerar inte explicita beskrivningar om vad som är out of line. Däremot framgår det 

att personer med olika könstillhörighet eller som upplever problem med sin identitet i större 

utsträckning är kapabla att utsätta andra för sexuellt våld. Skolverket framställer 

transpersoner därför som out of line. Den ‘goda’ sexualiteten är istället jämställd och 

individualistisk. Sex är varje individs ensak så länge den inte skadar någon annan. Ungdomar 

behöver fortfarande regler och moral kring sex och kärlek och skolan anser sig besitta denna 

nödvändiga information. Heterosexualitet och binäritet är fortfarande det som är innanför the 
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line, det mest använda exemplet är dikotomin “pojkar/flickor”. Onani bör avdramatiseras, 

inget är rätt eller fel, däremot bör det fortsätta vara en ytterst privat angelägenhet enligt 

Skolverket. Onani har således en plats i major area of contest då villkor om att den till 

exempel kan vara ‘god’ om den är privat har synliggjorts, vilket sålunda innebär att onani 

också kan vara ‘dåligt’. 

5.4 2013 “Sex- och samlevnadsundervisning i 

grundskolans senare år”  

Det sista undervisningsmaterialet som analyserades utgavs 2013 och benämns Sex- och 

samlevnadsundervisning i grundskolans senare år. Materialet har ännu en gång genomgått en 

lingvistisk förändring då denna beskrivs som stödmaterial till skillnad från handledning eller 

referensmaterial. Att döma av formuleringen så ämnar undervisningsmaterialet nu fylla 

funktionen av ett stöd, denna formulering kan uppfattas som en frivillig möjlighet till hjälp 

om behov finns, stödet kan också väljas bort. Det är intressant eftersom sex och samlevnad 

inte är ett eget ämne och lärare således inte utbildas specifikt i dessa frågor. Detta sätt att 

formulera materialets funktion menar vi förklarar mycket kring dess innehåll och hur 

Skolverket formulerar sig.  

 

Undervisningsmaterialet ligger närmast oss författare i tid (2018) vilket innebär att den till 

viss del är formad av den diskurs som vi lever i och skriver utifrån. I metoddiskussionen (4.3) 

har Alcoffs kritik av den Foucauldianska diskursanalysen beskrivits. Hennes kritik ser vi som 

fullkomligt befogad då vi nu själva stött på problematiken. Forskare är oundvikligen en del 

av diskursen och detta har vi genomgående försökt motarbeta.  

 

I detta material används generellt ett mer abstrakt språk varpå tystnader i materialet, det 

osagda, har fått större diskursanalytiskt fokus. Detta abstrakta språk lägger ett större ansvar 

på läsaren att tolka innebörden. Till skillnad från de tidigare materialen där texten tydligt 

positionerat exempelvis vissa sexuella läggningar så skulle detta abstrakta språk förstås som 

att Skolverket med sitt tillbakadragna förhållningssätt vill undvika att “trampa någon på 

tårna”. Står det inget explicit uttryckt finns ingen kritik att ge, diskursanalysen ser dock 

tystnader som lika talande och detta kommer analyseras vidare i avsnittet. 
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5.4.1 Ansvarsfull 

Sexualitet som inbegriper ansvar är något som återkommer i samtliga undervisningsmaterial. 

I 2013 inbegriper det sexuella ansvaret ett konsekvenstänkande: 

 

Frågor om trohet, att göra slut, hur man förhåller sig till sina vänner när man går in i en 

relation eller funderingar på sexuell debut, säkrare sex eller sexuella handlingar kan 

diskuteras utifrån konsekvenstänkande. (Skolverket, 2013, s. 65) 

 

Även i detta undervisningsmaterial återfinns ett försök att motarbeta ungdomars intag av 

alkohol och droger då det framhålls att det kan få negativa konsekvenser på det sexuella 

planet och hälsan i stort: “Alkohol och droger kan få människor att fatta beslut som de inte 

skulle fatta i nyktert tillstånd och kan till exempel påverka kondomanvändningen 

vilket kan leda till negativa konsekvenser för hälsan” (Skolverket, 2013, s. 118). Här används 

kunskapsargument som försämrad hälsa som ett sätt att normalisera hur den ‘goda’ 

sexualiteten först och främst är hälsosam, eller åtminstone strävar efter att vara och behålla 

sin hälsa.  

5.4.2 Tvåsam, kärleksfull och reproduktiv  

Diskursen angående sexualitet i anslutning till kärlek är inte lika påtaglig i detta material 

jämfört med 1995 där vi anser den diskursen vara allra tydligast. Att den ‘goda’ sexualiteten 

även är reproduktiv går att återfinna i de tidigare materialen men är inte synligt här. Detta 

citat beskriver vikten av att inte hamna i traditionella föreställningar:  

 

Eftersom hemmet, familjen och hushållet är tre ord som återkommer i hem och 

konsumentkunskapen är det bra att bredda dessa begrepp och inte hamna i traditionella 

föreställningar om familjekonstellationer (ofta mamma, pappa och barn) och alltid låta dem 

vara utgångspunkten (....). (Skolverket, 2013, s. 123) 

 

Den ‘goda’ sexualiteten är enligt detta material inkluderande. Alla familjekonstellationer ska 

vara acceptabla. 

 

2009 blir äktenskapet könsneutralt, en persons kön har nu inte längre någon betydelse för 

möjligheten till att ingå äktenskap. Denna samhällsförändring kan förklara varför Skolverket i 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/Pa1Qd/?locator=65
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Pa1Qd/?locator=118
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Pa1Qd/?locator=123
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detta undervisningsmaterial önskar bredda äktenskapsbegreppet. En stor diskursiv förändring 

har skett, Skolverket försöker medvetet frångå heterosexualiseringen av familjebegreppet 

som de tidigare undervisningsmaterialen alla på olika sätt har reproducerat. Genom att inte 

hävda att sexualitet, kärlek och familjebildning hör ihop så breddas bilden av vad den ‘goda’ 

sexualiteten kan definieras som, i materialet är det dock upp till läsaren att definiera detta.  

5.4.3 Heterosexuell och binär 

Heteronormativiteten har en tillbakadragen roll i materialet från 2013. Exempelvis talas det 

mer generellt om kroppens sexuella funktion. “Hur fungerar kroppen i en sexuell situation, 

vad kan eventuella problem bero på och hur fungerar de reproduktiva organen – från 

befruktning till förlossning” (Skolverket, 2013, s. 70). Skolverket ämnar frångå den 

heteronormativa uppdelningen av den manliga och den kvinnliga kroppen även i 

beskrivningar av fortplantning. 

 

Materialet tar ett större avstånd från den binära könsuppdelningen än de tidigare materialen. 

Det visar återigen att den ‘goda’ sexualiteten är inkluderande. Materialet ifrågasätter och 

problematiserar vad kön innebär och belyser att skolan behöver ta ansvar för transsexuella 

ungdomars trygghet i ämnet idrott (Skolverket, 2013, s. 111ff). Som nämnts tidigare 

innehåller detta material många tystnader och enligt Foucault är dessa viktiga att inte 

utelämna. Det finns en utförlig begrepps- och ordlista i slutet av materialet (Skolverket, 2013, 

s. 186ff) och där beskrivs exempelvis transsexualitet tillsammans med många andra begrepp. 

Vi finner för få belägg för att kunna säga att materialet anser att den ‘goda’ sexualiteten kan 

vara transsexuell, det går däremot att urskilja en minskning av heteronormativiteten.  

5.4.4 Avvikelser  

Beskrivningen av sexuella avvikelser eller variationer är något som Skolverket tenderar 

utelämna 2013. Fokus flyttas från det avvikande till en uppmaning om normkritiskt tänkande. 

 

Det normkritiska arbetet fokuserar på det som tas för givet och därför sällan ifrågasätts. Fokus 

flyttas därmed från att förhålla sig till det avvikande till att belysa och analysera de generella 

förväntningar som finns på samhällsmedborgare och lyfta fram de konsekvenser som det kan 

leda till. (Skolverket, 2013, s. 37) 

 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/Pa1Qd/?locator=70
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Pa1Qd/?locator=111ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Pa1Qd/?locator=186ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Pa1Qd/?locator=186ff
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Pa1Qd/?locator=37
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Detta förstår vi som den nya dominerande diskursen, det nya ‘normala’ är att vara 

inkluderande vilket innebär att vara normkritisk. Något liknande avsnitt om sexuella 

variationer eller avvikelser som återfinns i materialen från 1956 och 1977 finns alltså inte, 

upplägget är förändrat och Skolverket tillhandahåller ingen information om vad som anses 

avvikande. Detta aktsamma förhållningssätt kan förklaras av en rad lagstiftningar som under 

2000-talet ämnat försvara mänskliga rättigheter, bland annat lagstiftningen om hets mot 

folkgrupp som år 2003 även omfattar hets på grund av sexuell läggning. Det kan diskuteras 

om denna tystnad har som avsikt att inte skapa ett “vi och dom”- tänk eller om det osynliggör 

det som fortfarande anses vara avvikande. 

5.4.5 Samhället kontra individen  

Genomgående i materialet talas det om hur sex- och samlevnadsundervisningen ska 

förespråka jämställdhet och hur “Alla människor ska ha samma möjligheter, rättigheter och 

förutsättningar att ha ett säkert och tillfredställande sexualliv” (Skolverket, 2013, s. 52).  

 

Individualisering är en annan samhällelig diskurs som syntes i materialet från 1995 och 

återkommer även i 2013. “Alltför mycket fokus på kön kan leda till att eleverna inte ses som 

de individer de är (....) Individens egna behov står över den grupp de tillhör könsmässigt” 

(Skolverket, 2013, s. 114).  

 

Trots ett till synes liberalt förhållningssätt så framhåller Skolverket hur “Elevernas egna 

normer kan vara starka, behöva ifrågasättas och undervisningen ska stödja eleverna i att våga 

bryta invanda mönster och därmed utvecklas” (Skolverket, 2013, s. 113 vår kurs.). Citatet 

synliggör hur Skolverket positionerar sig själva som innehavare av kunskapen. Det uppmålas 

även en dikotomisering av ‘bra’ och ‘dåliga’ normer och Skolverket positionerar sig själva 

som “rätta” normförmedlare med berättigat maktinnehav. Däremot är Skolverket försiktiga 

med att framhålla vilka normer som är ‘bra’ och ‘dåliga’. Det går att utläsa att Skolverket 

avsäger sig sin uppgift att vara vägledande för den ‘goda’ sexualiteten till skillnad från de två 

första materialen, men fortfarande är den ‘goda’ sexualiteten den som internaliserat skolans 

budskap och givna kunskap.  

 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/Pa1Qd/?locator=52
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Pa1Qd/?locator=114
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Pa1Qd/?locator=113&suffix=v%C3%A5r%20kurs.
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5.4.6 Statlig protektionism  

Återkommande syns hur 2000-talet kännetecknas av en stor internetrevolution. “En 

förändring som gått mycket snabbt och som kan påverka sexualsynen är användningen av 

digitala medier (....) Digitala medier är viktiga för många ungdomar i relationsskapande och i 

kontakten med andra” (Skolverket, 2013, s. 39). Här kan uttolkas en relativt positiv 

inställning till internet/media som influens jämfört med hur de tidigare 

undervisningsmaterialen ställt sig till frågan, men det existerar även kluvenhet och 

motstridigheter i Skolverkets förhållningssätt. På flera ställen uppenbaras hur Skolverket inte 

ser internet och media som helt oproblematiska. “Eleverna måste bli medvetna om vilka 

risker de utsätts för och vilka konsekvenser det kan leda till om man skriver saker på nätet” 

(Skolverket, 2013, s. 49f). “Det grova språk som eleverna stöter på i populärkulturen kan vara 

olämpligt att använda i andra sammanhang.” (Skolverket, 2013, s. 136). Det sista citatet 

synliggör även hur det tycks finnas ett ‘bra’ och ‘dåligt’ sätt att uttrycka sin sexualitet och 

populärkulturen tycks inte besitta det “rätta” sättet, menar Skolverket. 

5.4.7 Inställning till sexuella beteenden  

Skolverket 2013 är som tidigare nämnt aktsamma med att explicit uttrycka värderingar men 

stundtals hittas inbäddade budskap i till synes neutrala beskrivningar, bland annat i 

diskussionen om digitala medier: “Eleverna kan få möjlighet att resonera om vilka bilder som 

kan spridas och vilka som kanske ska vara privata, men utan att undervisningen blir 

moraliserande” (Skolverket, 2013, s. 99). Här synliggörs hur lärarna önskas vara icke-

moraliserande i diskussioner om moraliska överväganden men där Skolverket ändå 

framhåller att det finns bilder som “kanske ska vara privata”. Hur Skolverket vill framhålla 

budskapet om det privata synliggörs av motsägelsen och den ‘goda’ sexualiteten tycks vara 

den som är införstådd med hur den uttryckta sexualiteten (i alla fall delvis) är en privat 

angelägenhet.  

 

Den ‘goda’ sexualiteten är också hälsosam: 

 

God hälsa är en bra förutsättning för goda relationer. Om man mår bra och trivs med sin 

kropp är det troligtvis lättare att skapa relationer med andra människor, i synnerhet mer intima 

relationer. Stress, fysiska och psykiska skador eller besvär, dålig kondition etc kan påverka en 

persons relationer, sexuella lust och förmåga. (Skolverket, 2013, s. 118)  

https://paperpile.com/c/nSfDAK/Pa1Qd/?locator=39
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Pa1Qd/?locator=49f
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Pa1Qd/?locator=136
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Pa1Qd/?locator=99
https://paperpile.com/c/nSfDAK/Pa1Qd/?locator=118
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Om unga trivs med sin kropp kan de således ha mer intima relationer än de elever med ‘dålig’ 

hälsa. Det är också tydligt att den ‘goda’ sexualiteten är förknippad med sexuell lust och 

förmåga. 

  

Onani eller självtillfredsställelse är ytterligare ett ämne som inte har något utrymme i 

undervisningsmaterialet, till skillnad från samtliga av de tidigare materialen. Tystnad har 

analyserats i avsnittet 5.4.3, diskussionen gäller även för detta ämne. Tystnaden kring onani 

genererar samma frågor, betyder tystnaden att vad som anses vara den ‘goda’ sexualiteten har 

breddats och att onani är en naturlig del av den eller utesluts onani för att den 2013 anses vara 

‘onormal’? 

5.4.8 Rubins sloping walls applicerad på 2013 

I undervisningsmaterialet från 2013 är den ‘goda’ sexualiteten återigen ansvarsfull och ansvar 

definieras som att inneha ett konsekvenstänk. Sålunda är det som tydligt befinner sig innanför 

the line den sexualitet som är ansvarsfull och är sexuell utifrån tänkta konsekvenser för en 

själv och andra. Den ‘goda’ sexualiteten är inte lika starkt heteronormativ eller binär, vad 

detta ersatts med är däremot oklart. Jämställdhet förespråkas och individualiseringen är 

tydlig, individens behov är viktigast. Kunskapen som förmedlas av skolan är fortfarande den 

som är “bäst” tycker Skolverket 2013. Information från andra håll är positivt men medför 

risker som eleverna måste lära sig av Skolverket. Det finns inga uttalade sexuella avvikelser, 

fokus ligger istället på normkritik av de generella förväntningar som unga upplever från 

samhället. Inget sexuellt beteende definieras som direkt out of line. Sexualitet ska definieras 

av individen och är inte längre direkt sammanflätat med reproduktion eller kärlek. Vissa av 

sexualitetens uttryck hävdar dock Skolverket bör vara privata, exempelvis bilder som 

uttrycker sexualitet. Detta innebär att den ‘goda’ sexualiteten gärna får uttrycka sin sexualitet 

men den expressiva sexualiteten befinner sig dock i major area of contest då det tycks 

existera en imaginär gräns och villkor för vad som bör vara privat. Sexualiteten bör vara 

hälsosam eller sträva mot att bli det då dålig hälsa kan ha stora negativa konsekvenser för 

sexualiteten och intima relationer. Diskussionen om onani är frånvarande som mycket annat. 

Tystnaden kring sexuella avvikelser går att tolka som ett försök att sudda ut linjen mellan 

‘bra’ och ‘dålig’ sexualitet och att Skolverket försöker avsäga sig sin vägledande roll. I 
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undervisningsmaterialet återkommer flera andra tystnader och generellt sett verkar det som 

om Skolverket antar att “rätt” kunskap redan existerar hos lärarna och ute i skolmiljön.  

 

6. Avslutande diskussion  

I detta avslutande kapitel kommer studien att summeras, resultaten relateras till tidigare 

forskning och metod, en teoridiskussion att föras samt innehålla implikationer till vidare 

forskning och praktisk tillämpning.    

6.1 Summering  

Den föreliggande summeringen har satt resultaten i relation till uppsatsens syfte och 

frågeställningar och redovisar för det som vi uppsatsförfattare anser vara de viktigaste 

diskursiva fynden. 

 

Studien visade att den ‘goda’ sexualiteten i materialet från 1956 är en samhällelig 

angelägenhet, individualism har ingen plats när samhällets bästa står i fokus. Vad som anses 

godtagbart av den Kungliga Skolöverstyrelsen är mycket begränsat och belagt med många 

regler och villkor. Det beskrivs utförligt vad som anses vara den ‘dåliga’ sexualiteten 

(homosexualitet, sex innan äktenskapet med mera), materialet är väldigt tydligt med mycket 

begränsat rum för misstolkningar. Materialet kallas också för handledning. Den är till för att 

leverera “rätt” information till lärarna och styra utbildningen av sex och samlevnad.  

 

I materialet från 1977 beskrivs den ‘goda’ sexualiteten lite friare. Jämställdhet förespråkas 

istället för de mer traditionella institutionerna (som äktenskapet). Handledningen rymmer en 

stor mängd detaljerad information eftersom den är baserad på den tidens extensiva forskning i 

ämnet sexualitet och jämställdhet. Vad som anses vara den ‘dåliga’ sexualiteten går 

fortfarande att utröna (exempelvis transsexualitet och tillfälliga sexuella förbindelser), 

värderingarna är dock inte lika explicita och en del motsägelser återfinns. 

Undervisningsmaterialet kallas fortfarande för handledning och detta material på 288 sidor 

har syftet att exakt förmedla vad som ska läras ut, inget lämnas åt slumpen. Det ska vara 

okomplicerat för lärarna att förmedla Skolöverstyrelsens (tidigare Kungliga 

Skolöverstyrelsen) budskap och information kring sexualitet. 
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I materialet från 1995 tar Skolverket (tidigare Skolöverstyrelsen) ett kliv tillbaka, materialet 

baseras mer på lärares och elevers upplevelser och är fokuserad på deras erfarenheter. 

Materialet kallas nu för referensmaterial och hela sexualundervisningen ska nu inte vila på 

undervisningsmaterialets axlar, det ska enbart agera som referens för läraren. Den ‘goda’ 

sexualiteten beskrivs som varje individs rättighet och ansluts till kärleken. Den ‘dåliga’ 

sexualiteten är svårare att hitta men några sexuella läggningar och sexuella praktiker kan 

utläsas som sämre än andra. Exempelvis beskrivs människor med problematik kring sin 

könstillhörighet som potentiellt farliga. 

 

Den största diskursiva skillnaden har skett i och med utgivningen av undervisningsmaterialet 

från 2013 som beskrivs som stödmaterial.  Den ‘goda’ sexualiteten är nu normkritisk, 

individualistisk och jämställd. Något som kan utläsas vara den ‘dåliga’ sexualiteten är dock 

svårt att hitta, Skolverket har tagit ett ännu större kliv tillbaka. Materialet ämnar inte handleda 

eller bidra som ett referensmaterial utan enbart figurera som stöd. Tystnaden i materialet 

tolkar vi som ett antagande att all information och kunskap redan finns bland lärarna. 

Avsaknaden av beskrivningar av vad som anses vara ‘dålig’ sexualitet är lika slående som 

avsaknaden av annan viktig information. 

6.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning   

I detta avsnitt relateras uppsatsens resultat till den tidigare forskningen som redovisats i 

uppsatsen. Här förklaras även hur uppsatsens undersökning bidrar till forskningsfältet.  

 

Gällande Spaniers (1977) socialpsykologiska forskning kan det sägas att Spaniers fjärde 

nämnda komponent av den sexuella socialiseringen är den komponent som uppsatsen 

studerat. Spanier menar att den fjärde viktiga komponenten som påverkar en individs sexuella 

socialisering är internaliseringen av sexuella kunskaper och värderingar och han menar att 

sexualundervisningen har en del i detta. Uppsatsen har undersökt den svenska 

sexualundervisningens förmedlade budskap historiskt och visat hur det har förändrats.  

 

Uppsatsens resultat visar sig vara likt Lundin (2014), Hast och Danielsson (2016) samt 

Bolander (2015) som alla i uppsatsens skrivande stund (2018) är forskning nära i tiden som 

behandlat sex- och samlevnadsundervisningen. De har, liksom vi, fått resultat som visat hur 

heteronormen (men även andra normer) har haft fäste i den svenska sex- och 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/KgtG/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/N94Y/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/pjM0/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/P6WO/?noauthor=1
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samlevnadsundervisningen. Gemensamt för Lundin och Hast och Danielssons studier är att 

forskningen har varit fokuserad vid normreproduceringar i klassrumsmiljö. Vi har istället 

fokuserat på normreproduceringar i undervisningsmaterial för lärare. Med Bolander finns 

dock fler likheter i och med att hennes forskning analyserar undervisningsmaterial och att 

hon undersöker flera år. Skillnaden ligger i att Bolander undersöker undervisningsfilmer 

riktade till elever medan uppsatsens forskning har undersökt tryckt undervisningsmaterial 

riktat till lärare.  

 

Gällande forskningen kring den normativa sexualiteten i ungdomsåren som visat resultat på 

att sexualiteten i hög grad är mottaglig för externa uttryck, finns bland annat Tolman (2005),  

Ambjörnsson (2004) och Forrest (2010). Både Tolman och Ambjörnsson har gjort 

intervjustudier av unga tjejers sexualitet som har synliggjort hur de har internaliserat 

samhälleliga normer och värderingar som format hur de upplever sin sexualitet. Gemensamt 

för dessa två forskare är deras fokus vid individers upplevelser. Forrest har liknande intresse 

men undersöker den internaliserade machokulturen hos unga killar. Tolman, Ambjörnsson 

och Forrest har till skillnad från oss riktat sin undersökning mot ett specifikt genus. Utifrån 

Spanier som ser sexualundervisningen som en del av den externa påverkan som 

socialpsykologiskt formar individens upplevelse av sin sexualitet skulle det kunna sägas att 

uppsatsen har undersökt ett av dessa externa uttryck som Tolman, Ambjörnsson och Forrest 

menar har makt över ungdomar. Uppsatsen har även undersökt hur samhällets normer har 

influerat själva undervisningsmaterialet.  

6.3 Resultat i förhållande till teori och metod 

De resultat som studien har genererat är avhängiga de valda teorierna och metoden som 

uppsatsen har tillämpat. Även det vetenskapsteoretiska angreppssättet som studien har haft - 

konstruktivism - har grundligen haft stor betydelse för vad som överhuvudtaget betraktas som 

kunskap. Hade uppsatsen utgått från något annat angreppssätt än de konstruktivistiska 

(exempelvis det positivistiska) så hade studien genererat andra resultat och i synnerhet inte 

förstått den ‘goda’ sexualiteten som konstruktioner vilket forskningsfrågan helt baseras på.  

 

I uppsatsen figurerar diskursanalys som både teori och metod, varför en samlad reflektion av 

dessa behövs. Att förståelsen av diskurser på så vis återkommit både i hur vi har sett på texten 

(teori) och hur vi arbetat med texten (metod) har möjliggjort en gedigen tillämpning av ett 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/y2O4/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/pfhu/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/ui6p/?noauthor=1
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maktperspektiv i textnära analys. En svårighet med att anta den Foucauldianska, genealogiska 

diskursanalysen har varit att det inte har funnits ett givet tillvägagångssätt i den valda 

metoden. Detta har inneburit att vi som forskare har behövt ta vissa beslut på egen hand. Det 

har exempelvis handlat om vilka teman efter den första närläsningen som vi skulle rikta oss 

mot. Ett annat beslut som tidigt togs var att kombinera Michel Foucaults maktperspektiv och 

begreppen diskurs, makt, kunskap och normalisering med Gayle Rubins teori som vi 

benämnde “sloping walls”. Detta beslut togs då vi ansåg att den senare frågeställningen 

krävde ytterligare en teori som kunde utöka förståelsen av diskursiva förändringar. Rubins 

teori möjliggjorde en tydlig och mer överskådlig kartläggning av förändringarna av 

framställningen av den ‘goda’ sexualiteten. Hur uppsatsens teoretiska ramverk utformades 

har givetvis inverkat på de genererade resultaten. Rubins teori kunde inte själv förklara 

orsakerna till de diskursiva förflyttningarna men det kunde utföras med Foucaults begrepp. 

Exempelvis har Foucaults terminologi  hjälpt till att belysa hur normaliseringsprocesser 

fungerar cementerande, vilket kunde förklara hur vissa sexualiteter och inte andra hade en 

plats inom Rubins illustrativa line.  

 

Genom metodvalets fokus på innehållet i offentliga skolmaterial kan denna studie dock inte i 

sig ge svar på vilken roll som undervisningsmaterialets innehåll spelat/spelar i ungdomars 

sexuella socialisering och hur det har påverkat/påverkar deras sexualitetsuppfattning. Hade 

studien istället tillämpat andra metoder såsom observationer i klassrumsmiljö eller intervjuer 

med elever så hade andra resultat frambringats. Det var dock inte studiens syfte då bland 

annat den historiska aspekten var av intresse.  

6.4 Implikationer för vidare forskning och praktisk 

tillämpning 

Resultaten från denna studie går att relatera till många aktuella debatter och vi anser att vår 

studie kan ligga till grund för många vidare spår och att vidare forskning kring hur 

sexualiteter konstrueras är mycket viktig.  

 

Sedan stödmaterialet 2013 släpptes har flera andra förändringar ägt rum i samhället, bland 

annat så har transsexualism avskrivits som en psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2017) och en 

samtyckeslag förväntas gälla från 1 juli 2018 (Regeringskansliet, 2017). Frågan är när nästa 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/q0wN
https://paperpile.com/c/nSfDAK/hZr6
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undervisningsmaterial kommer släppas men det vore intressant att fortsatt undersöka hur 

lagförändringar likt de ovan påverkar utformningen av kommande undervisningsmaterial. 

 

Vår studies resultat kan kompletteras på många olika sätt. I och med att analys av tidigare 

undervisningsmaterial utförts så skulle en viktigt komplettering vara olika 

implementeringsstudier. Exempelvis skulle en studie angående implementeringen av 2013 års 

stödmaterial vara ett viktigt bidrag. Vi kan inte göra antagandet att alla lärare använder 

stödmaterialet från 2013 på samma sätt. Frågor som skulle kunna komplettera vår studie är: 

Märks tystnaderna i materialet även i klassrummet? Hur kan tystnader i materialet 

approprieras av lärare? Hur har frånvaron av information i stödmaterialet påverkat eleverna 

och undervisningen i sex och samlevnad? Vad är det som styr framställningen av den ‘goda’ 

sexualiteten?    

 

I skrivande stund (2018) har det gått fem år sedan det senaste undervisningsmaterialet (2013) 

publicerades och mycket har hänt i den samhällspolitiska sfären. SVT Nyheter (2018) 

rapporterar om hur den svenska regeringen har ställt sig till sex- och 

samlevnadsundervisningen efter fjolårets stora #metoo-upprop som synliggjorde 

omfattningen av de sexuella trakasserier som kvinnor utstår världen över. Regeringen 

tillsammans med Vänsterpartiet vill nu satsa 50 miljoner på kompetensutveckling för 

lärarkåren. Maria Bergström, generalsekreterare för RFSU ser denna satsning som behövlig 

men otillräcklig då hon menar att sex och samlevnad istället behöver bli ett eget ämne som på 

så vis också blir en del av lärarutbildningen (Marmorstein, 2018). Detta är något vi som 

forskare håller med om. Vår undersökning visar att undervisningsmaterialet från 2013 inte 

förser lärare med tillräckligt mycket information i ämnet och i synnerhet med tanke på hur 

lärares kompetens i hög grad varierar som Skolinspektionens rapport visat (2018, s. 32ff). I 

de tidigare undervisningsmaterialen som studien analyserat uttrycktes explicita värderingar 

förmedlade av staten. Studien har visat att det i de senare undervisningsmaterialen vuxit fram 

många tystnader som lärare förväntas fylla. En praktisk tillämpning som vi hoppas att 

uppsatsen motiverar till är därför att sex och samlevnad får bli ett självständigt ämne och 

därför en del av lärarutbildningen. Eftersom samhällets konstruktioner av sexualitet ständigt 

förändras och utvecklas är det utan tvekan önskvärt att det inte går två decennier innan 

undervisningsmaterialet från 2013 uppdateras eller byts ut.  

 

 

https://paperpile.com/c/nSfDAK/GLok/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/nSfDAK/GLok
https://paperpile.com/c/nSfDAK/OnVb/?locator=32ff&noauthor=1
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